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ค ำน ำ 

 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารมา

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทั้งการด าเนินงานของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ล้วนจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงาน พัฒนาประเทศ และด ารงชีวิตประจ าวัน ภาครัฐในหลายประเทศส่วนใหญ่ประสบกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน 

เช่น ความต้องการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ความต้องการของประชาชนเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ความสามารถในการจัดการข้อมูล

ปริมาณมากจากระบบต่างๆ และความจ าเป็นในการบูรณาการระบบเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาครัฐพยายามหาแนวทาง

เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านได้  นับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth 

Industrial Revolution) นั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าของภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน

การเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญทางสังคม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐลงทุนเม็ดเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้สามารถรองรับการใช้งาน ปริมาณข้อมูลที่ขยายตัว ความต้องการความ

ปลอดภัยสารสนเทศที่เพ่ิมมากข้ึน และสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 จากการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization หรือ GDCM) ของ

ประเทศไทยพบว่า ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ความปลอดภัยสารสนเทศและความสามารถของหน่วยงานในการจัดการ

ข้อมูลส าคัญที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง) การจัดการและการบูรณาการข้อมูล  และความล้าสมัยของศูนย์ข้อมูลเป็น

ประเด็นความท้าทายในอันดับแรกที่หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ นอกจากนี้ การบริหารงบประมาณที่ขาด

ประสิทธิภาพและการขาดความรู้ในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เพียงพอ ล้วนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ของศูนย์ข้อมูลนั้นสูงขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐในเชิงลึก ซึ่งผ่านการวิจัย การพูดคุย การ

ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ การจัดท ามาตรฐาน

บริการศูนย์ข้อมูล และการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตลอดระยะเวลา 5 เดือนนั้น ได้เผยคุณลักษณะทั้ง 5 ส าหรับทิศทาง

อนาคตของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐส าหรับประเทศไทย คือ 1) การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 

ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการ 3) การออกแบบเพื่อรองรับอนาคต 4) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน

และ 5) การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ระบุรูปแบบการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ข้อมูลในอนาคตทั้ง 6 รูปแบบซึ่งส าคัญที่สุด คือ 1) Agency Own Data Center, 2) Ministry-Level Data Center, 3) 

Cross-Agency Data Center, 4) 3rd Party Colocation/Physical Hosting, 5) 3rd Party Services และ 6) G-Services 

ซึ่งแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ นั้นครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ในการด าเนินงานที่ถูกจัดแบ่งเป็นระยะต่างๆ เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย และยังมีการก าหนด 9 โครงการย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

เพื่อใหง่้ายต่อการบริหารจัดการและด าเนินงานยุทธศาสตร์ GDCM อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากสิ่งส าคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้มั่นใจว่าการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจะ

บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทยอย่างสัมฤทธ์ิผล 
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1. บทสรุปผู้บริหำร 
 รัฐบาลในหลายประเทศท่ัวโลกมีการด าเนินงานเพื่อบริหารและพัฒนาประเทศของตน เช่น การก าหนดนโยบาย การ

บริหารจัดการภายในภาครัฐ การให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Data 

Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานกายภาพ (Physical Infrastructure) การท า Virtualization และระบบคลาวด์ (Cloud 

System) ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของ

ภาครัฐซึ่งเป็นโครงสร้างหลักส าหรับการด าเนินงานนั้นประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลส าคัญที่ใช้ก ากับการบริการ

ของภาครัฐ และข้อมูลสาธารณะ นอกจากน้ี โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลยังสามารถรวมถึงระบบที่ใช้จัดเก็บและบริหารข้อมูล 

เช่น ศูนย์ข้อมูลภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานของภาคเอกชนอีกด้วย 

 หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งมีการจัดท ายุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategy) เพื่อสนับสนุนดิจิทัลโรด

แมป (Digital Roadmap) หรือการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมและ

ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหส้ามารถรองรับความต้องการและสามารถให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศูนย์

ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) จึงเป็นการด าเนินงานที่มีความส าคัญเพื่อสนับสนุนโครงสร้าง

พื้นฐานด้านข้อมูลให้มีความเสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย คุ้มค่า และยั่งยืน นอกจากนี้ การรักษาความสมดุลระหว่างความ

ต้องการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้นกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นอีกเรื่องที่ควรได้รับการ

ดูแลเป็นอย่างยิ่ง 

 ประเทศไทยก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้น าด้านดิจิทัลและมีการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้อง ซึ่งภาคส่วน

ดังกล่าวนั้นรวมถึง โครงสร้างพื้นฐาน การบริการของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ดี หน่วยงาน

ภาครัฐของไทยยังอาจต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น ความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการที่ยังต้อง

พึ่งพาแรงงานคน การขาดความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ 

นอกจากน้ี ปริมาณข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น การใช้ระบบคลาวด์ที่ขยายตัวและมีแนวโน้มสูงขึ้น และความต้องการพื้นที่

จัดเก็บข้อมูลทีป่ลอดภัยในราคาที่เหมาะสมที่มากข้ึนนั้น ยังเป็นแรงกดดันให้ศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีการ

ให้บริการที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการต่างๆ เหล่านั้น 

 ทิศทางอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย (Future State for Thailand 

Government’s Data Infrastructure) มีนิยามว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ท าขึ้นใหม่จากการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ เช่น 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของภาครัฐ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน ความคาดหวัง ความ

ต้องการของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่ภาครัฐเผชิญในปัจจุบันและในอนาคต 

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของไทยจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา (Modernization Strategy) เพื่อสร้างความคล่องตัว 

ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพ ทิศทางอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย

ภายใต้ช่ือ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization หรือ GDCM) ประกอบด้วย 5 

คุณลักษณะที่โดดเด่นและมีความแตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญส าหรับยุทธศาสตร์อนาคต

ประกอบด้วย 1) การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการ       
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3) การออกแบบเพื่อรองรับอนาคต 4) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และ 5) การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

อนาคตอันใกล้ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทยจะถูกพัฒนาและก ากับดูแลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของการ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization หรือ GDCM) อย่างน้อยในระยะ 5 ปี (ปี ค.ศ. 2018 

- 2022) โดยมีรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) Agency Own Data 

Center, 2) Ministry-Level Data Center, 3) Cross-Agency Data Center, 4) 3rd Party Colocation/Physical Hosting 

Hosting, 5) 3rd Party Services และ 6) G-Services ซึ่งหน่วยงานสามารถเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความ

เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากการด าเนินงานปัจจุบันเป็นที่ตั้ง ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานใน

อนาคตทั้ง 6 นี้ หากปฏิบัติพร้อมกับมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center Service Standards) ที่เหมาะสม จะสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมากอีกด้วย 

 แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ถูกจัดท าขึ้นโดยอาศัยความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านข้อมูลของประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แอปพลิเคชัน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ความคิดเห็นของหน่วยงาน

ตา่งๆ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับสากล ผลจากการศึกษาท าให้เข้าใจถึงแนวโน้มและความต้องการใน

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย ความคาดหวังของหน่วยงาน ปัญหาที่หน่วยงานก าลังเผชิญ และประเด็นที่ส าคัญอื่นๆ  

โดยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐน ามาซึ่งประโยชน์ที่ส าคัญ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐ บริการที่มี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ความรับผิดชอบขึ้นกับหน่วยงานท่ีเหมาะสม ข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่ลดลง และเทคโนโลยีโครงสร้าง

พื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของไทยที่มีความทันสมัย นอกจากน้ี โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐยังครอบคลุมการน ามาตรฐาน

บริการศูนย์ข้อมูลที่ส าคัญมาใช้ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) Energy and Power, 2) Design and Structure, 3) Server, Storage 

and Utilization, 4) Location and Site และ 5) Service Level Agreement (SLA) ซึ่งมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลทั้ง 5 

มิตินีจ้ะยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ในระยะ 5 ปีข้างหน้านี ้หน่วยงานภาครัฐของไทยถูกคาดหวังว่าจะพิจารณาการยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานด้านข้อมูล

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ของรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ภาครัฐนั้นสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ Asset and Capacity Utilization, Human Resources Utilization, 

Shared Services, Cost Optimization, Security และ Strategic Framework ซึ่งการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูล

มาปฏิบัติจะส่งเสริมความก้าวหน้า ศักยภาพ นวัตกรรม และการด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในประเทศ  

 การด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐในระยะ 5 ปีนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

 ระยะที่ 1 - Readiness ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของภาครัฐและหน่วยงานใน

การเปลี่ยนแปลง 

 ระยะที่ 2 - Adoption ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี โดยน าแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ มาใช้  

 ระยะที่ 3 - Improvement ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 2 ปีนับจากเสร็จสิ้นระยะที่ 2 โดยมุ่งเน้นการติดตามและ

ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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 นอกจากน้ี การด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐนั้นถูกบริหารจัดการภายใต้โครงการย่อยทั้งหมด 

9 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ระยะข้างต้นเพื่อให้การด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์

ข้อมูลภาครัฐนั้นประสบผลส าเรจ็ โดยโครงการย่อยทั้ง 9 โครงการนี้ ได้แก่ iDiscover, iTransform, iOptimize, iTransition, 

iAdopt, iChange, iLearn, iMonitor และ iNegotiate เมื่อด าเนินงานทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะส่งผลให้โครงสร้าง

พื้นฐานด้านข้อมูลของประเทศไทย เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน คล่องตัว ปลอดภัย คุ้มค่า และรองรับความต้องการ

ในอนาคต 



7 
 

2. ที่มำของโครงกำร 

 ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์

ข้อมูล (Data Center Modernization) โดยทางด้านเทคโนโลยีนั้น ศูนย์ข้อมูลปัจจุบันจ าเป็นต้องรองรับความต้องการที่

เพิ่มขึ้น ต้องมีความสามารถขยายตัวและยืดหยุ่นในการให้บริการ ต้องรองรับการท า Virtualization และสามารถรองรับการ

ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้เผชิญแรงกดดันเพื่อให้ใช้

พลังงานอย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ส่วนด้านเศรษฐกิจศูนย์ข้อมูลมีความจ าเป็นต้องเพิ่มผลตอบแทนให้ได้

สูงสุดจากระบบต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งขณะเดียวกันความจ าเป็นในการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลและกระบวนการด้าน IT เช่น การ

รักษาเวลาให้บริการ (Uptime) การบูรณาการระบบเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลที่ซับซ้อน และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด นั้นยิ่งทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น 

 หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พัฒนายุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับดิจิทัลโรดแมป (Digital 

Roadmap) หรือทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ หน่วยงานเหล่านี้เริ่มจากการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของตนที่มีอยู่ แล้ว

ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลนั้นมีความ

หลากหลาย แต่การเพิ่มความเสถียร ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล และ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการใช้

งบประมาณนั้นยังเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ช่วยผลักดันดิจิทัลโรดแมป (Digital Roadmap) หรือทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของ

ประเทศ 

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะมีความส าคัญต่อภาครัฐ ซึ่งความต้องการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้

ประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการที่จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเหตุผลส าคัญของ

การพัฒนาศูนย์ข้อมูล โดยมีตัวอย่างประเทศท่ีได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

สำธำรณรัฐเกำหลี: เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศแรกๆ ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยเกาหลีใต้

ก่อตั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อด าเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางส าหรับหน่วยงานต่างๆ จ านวน 2 แห่ง ในระหว่างปี ค.ศ. 2005 - 

2007 และด าเนินการควบรวมศูนย์ข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องจนถึงป ีค.ศ. 2011 

สหรัฐอเมริกำ: สหรัฐอเมริกาเริ่มด าเนินการควบรวมศูนย์ข้อมูลในปี ค.ศ. 2010 ภายใต้โครงการ Federal Data Center 

Consolidation Initiative (FDCCI) โดยโครงการดังกล่าวได้รับการประเมินว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 2 พันล้าน

เหรียญสหรัฐจากการควบรวมศูนย์ข้อมูลในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2015 หลังจากนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ด าเนิน

โครงการ Data Center Optimization Initiative (DCOI) แทนท่ีโครงการ FDCCI ในปี ค.ศ. 2016 

สหรำชอำณำจักร: รัฐบาลสหราชอาณาจักรด าเนินโครงการควบรวมระบบจัดเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลที่กระจัด

กระจายกันอยู่ให้เป็นระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ โครงการนี้ช่วยให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 

105 ล้านปอนด์ 

เครือรัฐออสเตรเลีย: รัฐบาลออสเตรเลียประมาณการว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วยการบูรณาการ

ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวขยายเวลาด าเนินงานไปจนถึงปี ค.ศ. 2025 โดยระยะที่ 1 ของแผนควบรวม

ศูนย์ข้อมูลประกอบด้วยการรวบรวมความต้องการพื้นท่ีศูนย์ข้อมูลและการนิยามมาตรฐานที่ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และพื้นที่
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ศูนย์ข้อมูล ระยะที่ 2 คือการใช้วิธีการและเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และระยะที่ 3 คือการน าเทคโนโลยี 

กระบวนการ และนโยบายใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สำธำรณรัฐสิงคโปร์: รัฐบาลสิงคโปร์เป็นผู้ใช้บริการ Private Cloud มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 และใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งหมดจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลภายนอก โดยมี Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เป็นผู้ให้บริการ 

ประเทศแคนำดำ: โครงการ Shared Services Center (SSC) ในแคนาดาเป็นการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐทั้ง 485 แห่ง

ให้เหลือเพียง 7 แห่ง ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยจะได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน

และภาครัฐ รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา การควบรวมศูนย์ข้อมูลภาครฐันีย้ังสามารถลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดขนาดศูนย์ข้อมูลจาก 600,000 ตารางฟุตเป็น 180,000 ตารางฟุต และจากเครื่องแม่ข่าย 23,000 

เครื่องเป็น 14,000 เครื่องเท่านั้น จึงท าให้สามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นจ านวนมาก 

เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน: รัฐบาลฮ่องกงตระหนักถึงความส าคัญของศูนย์ข้อมูลและมูลค่าของ

เศรษฐกิจที่ศูนย์ข้อมูลสามารถขับเคลื่อนให้แก่ประเทศ ฮ่องกงได้พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมในการเปิดบริการ

ศูนย์ข้อมูลขึ้นหลายแห่ง อีกทั้งรัฐบาลยังได้เริ่มการพัฒนาพิมพ์เขียว (Blueprint) เพื่อการควบรวมศูนย์ข้อมูลด้วย 

สหพันธรัฐมำเลเซีย: ประเทศมาเลเซียวางแผนเปลี่ยนระบบการท างานของภาครัฐให้กลายเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดภายในปี 

ค.ศ. 2020 โดยเริ่มด าเนินการควบรวมศูนย์ข้อมูลในปี ค.ศ. 2011 ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปี ค.ศ. 

2011 - 2015 หลังจากนั้นรัฐบาลได้เปิดศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ 2 แห่งในปี ค.ศ. 2015 และหลายหน่วยงานได้เริ่มใช้บริการ

ศูนย์ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลใหม่เหล่านี้ ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียคาดหวังว่าหน่วยงานทั้งหมดจะใช้บริการจากศูนย์ข้อมูลกลาง

ภาครัฐภายในปี ค.ศ. 2020 
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3. เปรียบเทียบกรณีศึกษำกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลของต่ำงประเทศ 
กรณีศึกษำกำรพัฒนำศูนย์ข้อมลูภำครัฐของสหพนัธรัฐมำเลเซีย 

 

 ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลมาเลเซียเล็งเห็นว่าการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมความรู้ (Knowledge-Based 

Industry) นั้นเป็นหนทางเพื่อยกระดับประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High-Income Country) การให้ความส าคัญ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการสร้างองค์ความรู้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนได้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน

แผนเศรษฐกิจมาเลเซียฉบับที่ 7 (The Seventh Malaysian Economic Plan 1996–2000) โดยในช่วงปี ค.ศ. 2011 - 

2015 รัฐบาลมาเลเซียมุ่งเน้นจัดท าโรดแมป (Roadmap) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางและเครือข่ายส าหรับภาครัฐ และ

ในช่วงปี ค.ศ. 2016 - 2020 รัฐบาลมาเลเซียวางแผนการปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของภาครัฐ ปรับ

กระบวนการด้าน ICT ให้เหมาะสม และมุ่งเน้นความคุ้มค่าสูงสุดจากการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการ

ด าเนินงานด้าน ICT ที่วางแผนมาเป็นอย่างดี 

 ในช่วงปี ค.ศ. 2011 - 2015 รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งเครือข่ายภาครัฐ 1Gov*net ขึ้นมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐเริ่ม

ใช้งานมากกว่า 20 แห่ง นอกจากนี้ ในช่วงเดียวกันรัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

(Government Data Center Modernization) และได้ผนวกการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐไว้ในแผนงาน ICT ปี ค.ศ. 2011 -

2015 ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางจ านวน 2 แห่ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐจ านวน 84 หน่วยงานใช้ศูนย์ข้อมูลกลาง 

Government Data Center 1 (GDC1) และมีหน่วยงานจ านวน 50 หน่วยงานที่ใช้งาน Government Data Center 2 

(GDC2) นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังเริ่มใช้บริการระบบสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication Services) ที่

หน่วยงานกลาง Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) ได้จัดหา 

โดยมีผู้ใช้งานกว่า 284,027 ราย และภายในปี ค.ศ. 2020 รัฐบาลมาเลเซียวางแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางอีก 6 แห่ง และ

วางแผนให้หน่วยงานภาครัฐของตนย้ายไปใช้เครือข่ายภาครัฐท้ังหมด พร้อมทั้งให้หน่วยงานมากกว่า 90% ย้ายไปจัดเก็บข้อมูล

บนระบบคลาวด์อีกด้วย 
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กรณีศึกษำกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ  

หน่วยงาน Office of E-Government and Information Technology (E-Gov) ที่มี Chief Information Officer 

(CIO) ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) เป็นผู้บริหารสูงสุดได้จัดท าแผนควบรวมศูนย์ข้อมูลรัฐบาลกลางขึ้นมาในปี 

ค.ศ. 2010 นอกเหนือจากนี้ หน่วยงาน E-Gov ยังอยู่ภายใต้หน่วยงาน Office of Management and Budget (OMB) ซึ่ง

เป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดภายใต้ส านักประธานาธิบดีแหง่สหรัฐอเมริกา (Executive Office of the President of the 

United States) อีกด้วย 

 
 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดตัวโครงการ Federal Data Center Consolidation Initiative (FDCCI) เพื่อส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประหยัดพลังงาน (Green IT) โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ลดผลกระทบจาก

ศูนย์ข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการด าเนินงาน โดยที่มีการยกระดับ

ความปลอดภัยด้าน IT ของรัฐบาลกลางควบคู่กันไป 

 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเองได้ปิดการให้บริการไปแล้วกว่า 4,300 แห่งจาก

ทั้งหมดประมาณ 11,000 แห่งและส่งผลให้ภาครัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐจนถึง

ปีงบประมาณ ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคาดการณ์จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกอย่างน้อย 5 

พันล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่าน้ันอีกด้วย 

 โครงการ Data Center Optimization Initiative (DCOI) ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดที่ถูกด าเนินการต่อจากโครงการ 

FDCCI นั้นก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายในปี ค.ศ. 2018 ดังต่อไปนี้  

 หน่วยงานต้องติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะเพื่อวัดการใช้พลังงานและต้องรายงานการใช้พลังงานอย่างครบถ้วนให้แก่ Office of 

Management and Budget ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลทราบ 

 ศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมต้องด าเนินงานโดยมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ที่ 1.5 หรือต่ ากว่า ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด มิเช่นนั้นอาจถูกปิดตัวลงหากเลยก าหนดระยะเวลา  
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 ไม่อนุญาตให้หน่วยงานรายงานผลการใช้พลังงานแบบ Manual และหน่วยงานต้องใช้เครื่องมือ Data Center 

Infrastructure Management (DCIM) เพื่อติดตามสถานการณ์ท างานของศูนย์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
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4. แนวทำงเชงิยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (Government Data Center Modernization) 

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center Modernization) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐใน

การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ของประเทศโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีดี  

 หลายประเทศทั่วโลกมีโครงสรา้งศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกลไกภาครัฐให้ด าเนินงานอย่างราบรื่น ในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัลปัจจุบัน รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเร่งใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนีโ้ครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพจะมีความพร้อมและสามารถรองรับการประมวลผล

ได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้หน่วยงานมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการให้บรกิาร เทคโนโลยีส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลนั้นประกอบด้วย Cloud Computing, Flash Storage, Virtualization และ Software-Defined Network ซึ่ง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานก าลังเผชิญแรงกดดันที่มากขึ้นเพื่อให้เพิ่มคุณค่าให้แก่หน่วยงาน นอกจากการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจแล้ว แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกคาดหวังในการให้แนะน าและด าเนินการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ในหน่วยงาน เช่น การท า Server Virtualization, Cloud Computing และ Software-Defined Infrastructure เป็นต้น 

ฉะนั้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลจะเป็นตัวแปรส าคัญที่เพิ่มคุณค่าให้หน่วยงานและเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลส าหรับ

การตัดสินใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความ

ปลอดภัย ยกระดับการเช่ือมต่อ ยกระดับการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ และประหยัดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 

เป็นต้น ภาครัฐในหลายประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 
 

 

ค ำนิยำม 
การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center Modernization) คือการตัดสินใจในระดับองค์กรเพื่อปรับ
โครงสร้างการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบนพื้นฐานความต้องการขององค์กร  รวมถึงการพิจารณา
แนวโน้มทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ที่มีให้เลือกใช้ 

 
 

กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ: แนวทำงทั่วโลกในภำพรวม (Government Data Center Modernization: Global 

Approach) 

 ปัจจุบันนีห้น่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังไม่สามารถบริหารความสมดุลระหว่างความต้องการบริการทางเทคโนโลยีที่

เพิ่มขึ้นและข้อจ ากัดด้านงบประมาณได้ดีเท่าที่ควร รวมถึงความซับซ้อนและต้องการด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การ

บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบดั้งเดิม (Legacy IT System) เริ่มลดลงเนื่องจากการดูแลระบบฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและขาดความปลอดภัย 

 นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐยังเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ โดยตลอด เช่น ความซับซ้อนของระบบ IT กระบวนการ

ท างานที่ยงัต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ี (Manual Process) ความสามารถในการดูแลระบบ การขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณ

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_Ofvi9_SAhUBH5QKHeTiDCYQjRwIBw&url=http://www.uowasit.edu.iq/mag/&psig=AFQjCNES31TTElX9-rasLE3bAspLocXkog&ust=1489893448447611
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ที่เพียงพอ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้มีความเช่ือมโยงกับระบบ IT ที่ล้าสมัยโดยตรง ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถสร้างสรรค์

บริการใหม่ ไม่สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีความปลอดภัยสารสนเทศ การใช้ระบบดั้งเดิมมักมี

ความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้แก่หน่วยงานในการบริหารจัดการขึ้นอีก ซึ่ง

หลายหน่วยงานในปัจจุบันก าลังหยุดใช้ระบบแบบดั้งเดิมและเริ่มใช้ระบบท่ีทันสมัยมากข้ึน 
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5. ประเทศไทย – แผนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ทุกวันน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันมากขึ้นและยังเป็นปัจจัยส าคัญใน

การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพทางสังคม และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประเทศไทยก าลังเดินหน้า

เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเป็นผู้น าด้านดิจิทัล แนวโน้มทางดิจิทัลใหม่ๆ เช่น Big Data, Internet of Things, Social Media, 

Mobile Advertising และ Cloud Computing ล้วนเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงวิถีที่ผู้คนปฏิสัมพันธ์กันและยังเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยสิ้นเชิง ที่ส าคัญ รัฐบาลไทยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ Digital Thailand เพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศและคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

Digital Thailand คือ ประเทศไทยในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ข้อมูล นวัตกรรม ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรดิจิทัลอื่นๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

 จากผลการส ารวจ The United Nations E-Government Survey ปี ค.ศ. 2016 นั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่

77 จากทั้งหมด 193 ประเทศและเขตการปกครอง ในดัชนีพัฒนาการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government 

Development Index) ซึ่งประเทศไทยนั้นพัฒนาขึ้นมาถึง 25 อันดับจากปี ค.ศ. 2014 และเป็นอันดับที ่4 ในภูมิภาคอาเซียน  

 

 

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งหมดของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ประมาณ 21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในป ีค.ศ. 2015 ซึ่งคิดเป็น 7% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 

 การขยายตัวของอุตสาหกรรม ICT ได้รับแรงกระตุ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล อีกทั้งกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในขณะนั้น) ยังได้วางแผนจัดตั้งอินเทอร์เน็ตเกต

เวย์ในระดับภูมิภาค (Regional Internet Gateway) ด้วยการเพิ่มสายเคเบิ้ลใต้น้ าเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น

และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในภูมิภาคอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังลงทุนติดตั้ง

สายเคเบิ้ลใต้น้ าเพื่อเช่ือมต่อจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทยเพื่อผ่านไปยังประเทศฮ่องกงซึ่งจะสามารถดึงดูดปริมาณ

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มขึ้นจาก “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” (Great Mekong Subregion) ซึ่งมีประชากรกว่า 270 ล้าน

คนในปัจจุบัน รัฐบาลได้ก าหนดแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้น การปฏิรูปสู่

เศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นก้าวส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากน าเทคโนโลยี ICT มาบริหารจัดการธุรกิจและ

การบริการต่างๆ อีกทั้งการปฏิรูปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้รัฐบาลปรับปรุงแนวทางการให้บริการและการท าธุรกรรมผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 

 ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนประมาณ 40 ล้านคน โดยคาดว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้น

เป็นอีกเท่าตัวภายในปี ค.ศ. 2021 ที่ส าคัญ แนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นการขยายตัวของอินเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์ไร้สาย (Mobile Broadband) ในประเทศไทย นอกจากน้ัน อัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ของ

อัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ังหมดในปี ค.ศ. 2016 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึง 80% ภายในปี ค.ศ. 2021  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOibC3jt_SAhVKJJQKHcm5D4QQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light_bulb_(yellow)_icon.svg&psig=AFQjCNGDdCnLrSQN8ehoybVP0ge7zYwgBg&ust=1489894166708146
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 ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เป็นเพียง 2 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตรา

ลงทะเบียนใช้งานบรอดแบนด์ไร้สาย (Mobile Broadband Subscription) เกินกว่า 100% ซึ่งอัตราลงทะเบียนใช้งานบรอด

แบนด์ไร้สายในไทยเพิ่มขึ้นไปถึง 120% ในปี ค.ศ. 2015 และถูกคาดว่าอาจเพิ่มถึง 160% ภายในปี ค.ศ. 2021 กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขณะนั้น) ได้จัดท าทิศทางการพัฒนาดิจิทัล

ของประเทศขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มรูปแบบในอีก 20 ปีข้างหน้า  

 

แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 เป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในโครงการระยะสั้น

และระยะกลางที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางอนาคตของประเทศ ที่ส าคัญ การผลักดัน Digital Thailand นั้นมี

ประโยชน์โดยตรงต่อการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ความเจริญรุ่งเรือง สังคม เศรษฐกิจ อัตราการจ้างงาน 

ผลิตภาพแรงงาน และความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยัง

ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของภาค

ประชาชนและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ๆ 

 รัฐบาลวางแผนการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) ของ

ประเทศไทยเให้มีศักยภาพรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ แผน Digital Thailand ยังสร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น 

บริษัทเปิดใหม่ (Start-up) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งนี้ ภาคธุรกิจดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริมจาก

ศูนย์ฝึกอบรมและโครงการแบ่งปันองค์ความรู้ด้าน E-Commerce ซึ่งในอนาคต ธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจด้านการ

ขนส่ง (Logistic) จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด E-Commerce  

 

แผนพฒันำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 - 2564  

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 - 2564 เน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลในทุก

ภาคส่วน เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข การลงทุน และการป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อ

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจบรรลุผลได้ต่อเมื่อมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 

แหล่งที่มา: Stastica, Worldbank, Bangkokpost, NBTC  

28mn 

2016 Internet 

Users 

34mn 

2021 Internet 
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39% 
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8th 
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 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี ้

1. การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

2. การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ 

3. การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

4. การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 

5. การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

  

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยคือ “เพื่อผลักดันภาครัฐของประเทศไทยสู่การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลที่มกีารบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ มีการให้บริการโดยใหป้ระชาชนเป็นศูนย์กลาง และ

มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง” 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่4 ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายหลักคือ การบูรณาการและการ

ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐผ่านการเช่ือมโยงระบบจากหลายหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

ภาครัฐในการบริหารจัดการการเงินและการใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยกระดับ

การด าเนินงานภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และสนับสนุนการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายหลักคือ การบูรณาการการ

ให้บริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

ภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับและทุก

หน่วยงานเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

 ทั้งนี ้การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 ในการยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐยังส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลให้มีความยั่งยืน 

 

เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย (Thailand Smart Cities) 

 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 97 ล้านบาทเพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้โครงการ Smart 

Thailand ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน การ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยถือเป็นส่วนส าคัญโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จังหวัด

ภูเก็ตได้ก้าวไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ในปี ค.ศ. 2016 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น “เมือง

อัจฉริยะ” ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งการเป็นเมืองอัจฉริยะนั้นสามารถดึงดูดบริษัทเปิดใหม่ (Start-up) ด้านเทคโนโลยีและการลงทุน

ด้านดิจิทัล กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ส าคัญ รัฐบาลวางเป้าหมายที่จะพัฒนาเมือง

อัจฉริยะทั่วประเทศโดยเปิดโอกาสให้จังหวัดต่างๆ สามารถพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคม

ของแต่ละจังหวัด 
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6. ประเทศไทย – ภำพรวมของกระทรวงและหน่วยงำนต่ำงๆ 
 โครงสร้างการบริหารงานของรัฐบาลไทยประกอบด้วยกระทรวง ทบวง และกรม ในแต่ละกระทรวงมีรัฐมนตรีผู้เป็น

สมาชิกของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยทบวงอาจเป็นหน่วยงานอิสระที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงหรือสังกัดกระทรวง 

กระทรวงจะมีการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นกรมต่างๆ โดยมีอธิบดีท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากนี้ 

โครงสร้างการบริหารงานของรัฐบาลยังมีหน่วยงานส่วนกลางคือ ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด 

ทั้งนีส้ านักนายกรัฐมนตรีนั้นมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานในระดับกระทรวง  

 นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานอิสระทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง และกรม โดยเป็นหน่วยงานอิสระที่

ตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามกฎหมาย เช่น  

 ส านักพระราชวัง 

 ส านักราชเลขาธิการ 

 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 ราชบัณฑิตยสภา 

 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 คณะรัฐมนตรีของไทยประกอบด้วยฝ่ายบริหารของรัฐบาล ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้บริหารสูงสุดในแต่ละกระทรวง 

และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นผู้บริหารในล าดับรองลงมา โครงสร้างปัจจุบันของรัฐบาลไทยยังคงรูปแบบเดิมนับตั้งแต่

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  

 คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีจาก 19 กระทรวง และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ 

กระทรวงต่างๆ  ส านักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่สังกัดกระทรวง และหน่วยงานอิสระอื่นๆ ถือเป็นโครงสร้างบริหารที่

ขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานของรัฐบาลไทย 

 

ส านักนายกรัฐมนตร ี
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม  
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์

https://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_the_Royal_Household
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_National_Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Digital_Economy_and_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Digital_Economy_and_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Energy_(Thailand)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Natural_Resources_and_Environment_(Thailand)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Natural_Resources_and_Environment_(Thailand)
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7. ประเด็นและควำมท้ำทำยส ำคัญ  
 ความต้องการที่มีต่อศูนย์ข้อมูลนั้นเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มขึ้นของการใช้ระบบคลาวด์ในภาครัฐและธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของความต้องการพื้นที่

จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและมีราคาเหมาะสม ในอดีตนั้น การจัดการศูนย์ข้อมูลสามารถด าเนินการได้ง่าย เนื่องจากปัจจัย

ส าคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ปริมาณข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการบริหารศูนย์ข้อมูลจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นไป

ด้วย เช่น การบูรณาการข้อมูล การจัดการคุณภาพข้อมูล การใช้ประโยชน์ทรัพยากร IT การใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบท า

ความเย็น การจัดการพื้นที่ตู้แร็ค การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล และการน ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น ซึ่ง 

หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบในการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ 

 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) มจีัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยโดยมีหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเข้าร่วมกว่า 42 หน่วยงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประชุมดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นความท้าทายส าคัญ 

5 อันดับแรก ที่หน่วยงานภาครัฐไทยก าลังเผชิญในการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลดังนี ้

 
ความท้าทายของหนว่ยงานภาครัฐในประเทศไทย  
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 ในปัจจุบันแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหน่วยงานต่างๆ เผชิญปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูล  

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ และการใหบ้ริการแก่ผู้ใช้งาน (End-User) ที่ต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 แผนภาพและการวิเคราะห์ด้านล่างเป็นการรวบรวมความท้าทายส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐไทยก าลังเผชิญ ซึ่งมี 6 

มิติหลัก ได้แก่ 

 

 

กำรรักษำควำมปลอดภัย 

 การจัดการความปลอดภัยข้อมูล การรักษาแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย และความมั่นใจที่มีต่อการ
จัดการข้อมูลที่ส าคัญต่อพันธกิจ (Mission Critical Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือหนึ่งในหลายๆ ความท้าทาย
ส าคัญที่สุดที่หน่วยงานเผชิญร่วมกัน  

 30% ของหน่วยงานระบุว่าการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์ข้อมูลเป็นความท้าทายส าคัญที่ก าลังเผชิญ
อยู่  

 หน่วยงานต่างๆ ระบุว่าแรงกดดันในการจัดการความปลอดภัยนั้นมีมากขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ประสบปัญหาการรักษาสมดุลระหว่างระดับการรักษาความปลอดภัยกับปริมาณข้อมูล นอกจากนี้ การโจมตีระบบ
และความเสี่ยงจากการจัดการข้อมูลช้ันความลับที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้การจัดการความปลอดภัยกลายเป็นความ   
ท้าทายที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

 

 

 

 

 

 กำรรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยกายภาพของศูนย์ข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลที่ส าคัญต่อพันธกิจ (Mission Critical Data)  

 กำรจัดกำรข้อมูล ประกอบด้วยการบูรณาการ การจ าแนกประเภท
ข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล (Data 
Cleansing) ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูล  

 ทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วยการขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลน
ทักษะของบุคลากร และการมีบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ 

 กำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล 
การเดินสายสัญญาณ การติดตั้งระบบท าความเย็นและระบบไฟฟ้า 
โครงสร้างพื้นอาคาร (Floor Architecture) ตู้แร็ค และการออกแบบ
อาคาร เป็นต้น 

 งบประมำณและต้นทุน ประกอบด้วยงบประมาณที่จัดสรรส าหรับ
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการด าเนินงานที่สูงขึ้น และการอัพเกรดระบบ 

 นโยบำยและกำรจัดกำรของหน่วยงำน ประกอบด้วยการใช้งาน
ร่วมกัน การวางแผน การใช้งานศูนย์ข้อมูลส ารอง การส ารองข้อมูล 
และการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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กำรจัดกำรข้อมูล  

 54% ของหน่วยงานยอมรับว่า การจัดการข้อมูลเป็นความท้าทายส าคัญประการหนึ่ง 

 หน่วยงานกล่าวถึงหลายประเด็นส าคัญในด้านการจัดการข้อมูล เช่น การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ความไม่
สอดคล้องของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ความกระจัดกระจายของฐานข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล (Data 
Cleansing) ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ าแนกประเภทข้อมูลขาดความเหมาะสม ความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล เป็นต้น  

 

ทรัพยำกรมนุษย ์ 

 28% ของหน่วยงานระบวุ่า ปัญหาทรัพยากรมนุษย์เป็นความท้าทายส าคัญ และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  

 หน่วยงานระบุว่า บุคลากรด้านศูนย์ข้อมูลมีจ ากัดและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีทักษะซึ่งได้รับเข้า
บรรจุมานานหลายปีไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการให้บริการตามความต้องการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานใน
ปัจจุบันท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

 เนื่องด้วยงบประมาณทีม่ีจ ากัดและการจัดการโครงสร้างบุคลากร จึงส่งผลให้การเพิ่มจ านวนบุคลากรท าได้ยากและ
เป็นการสร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรด้าน IT ที่มีอยู่เดิม 

 การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในตลาดแรงงานส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีทักษะมาด าเนินงาน
ได้อย่างเพียงพอ  

 หลายหน่วยงานระบุว่าบุคลากรมีจ ากัดเนื่องจากข้อจ ากัดโครงสร้างบุคลากรและบุคลากรด้าน IT มีแนวโน้มในการ
เปลี่ยนงานบ่อย นอกจากน้ี ค่าตอบแทนของภาครัฐไม่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะได้หากเทียบกับภาคเอกชน 

 

 กำรจัดต้ังศูนย์ข้อมูล  

 26% ของหน่วยงานระบุว่า องค์ประกอบของศูนย์ข้อมูล เช่น เครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์อื่นๆ
ของโครงสร้างพื้นฐานเป็นการสร้างภาระใหแ้ก่หน่วยงาน  

 ความท้าทายส าคัญที่สุดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคือ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ไปสู่ระดับเทคโนโลยีที่สูงกว่า 

 การประยุกต์ใช้มาตรฐานที่ขาดความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานหรือกระทรวงท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงานร่วมกันภายหลัง 

 ความท้าทายอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประกอบด้วย 1) ระบบ IT ที่ใช้งานมานานต้องรับการดูแลเพิ่มขึ้น ส่งผล
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้นสูงขึ้น 2) ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย 3) 
ปัญหาการเดินสายไฟ ระบบท าความเย็น และสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสม 4) พื้นที่ไม่เพียงพอ และ 5) ปัญหาการ
โยกย้ายข้อมูล เป็นต้น  
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งบประมำณและต้นทุน  

 18% ของหน่วยงานระบุว่า งบประมาณและต้นทุนเป็นความท้าทายส าคัญ 

 งบประมาณภาครัฐที่มีจ ากัดสวนทางกับความต้องการทรัพยากรด้าน IT ที่เพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการรักษา
คุณภาพและระดับการให้บริการ  

 ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาบุคลากร ค่าไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม การจัดการปริมาณข้อมูล
จ านวนมาก ความต้องการของผู้ใช้งาน การใช้ทรัพยากร IT อย่างสิ้นเปลือง และอัตราการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร IT ในต่ าลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบำยและกำรจัดกำรของหน่วยงำน  

 25% ของหน่วยงานระบุว่า นโยบายและการจัดการในระดับหน่วยงานนั้น มีบทบาทส าคัญในการจัดการศูนย์ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 หน่วยงานระบุว่า การส ารองข้อมูล (Backup) และการใช้งานศูนย์ข้อมูลส ารอง (Disaster Recovery) ขาด
ประสิทธิภาพ และการไม่ใช้ทรัพยากรร่วมกันนั้น ส่งผลใหอ้ัตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นลดลง 

 ปริมาณข้อมูลที่มีจ านวนมากขึ้นและการขาดการวางแผนที่ดีนั้น ส่งผลให้หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนและ
ผู้ใช้งานโดยขาดประสิทธิภาพ  

 ปัญหาเครือข่าย อาคารที่ต้องปรับปรุง และโครงสร้างพื้นฐานท่ีล้าสมัยคือ ความท้าทายอื่นๆ ที่หน่วยงานระบุ 
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8. สถำนะปัจจุบันของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลภำครัฐในประเทศไทย 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนปัจจุบัน 

 จากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) นั้น หน่วยงานที่เข้าร่วมการ

ประชุมดังกล่าวตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยได้แสดงความ

ต้องการเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากน้ี หลายหน่วยงานระบุถึงความจ าเป็นของแผนงานระดับชาติที่ต้องจัดท าใน

การผลักดันให้ทุกหน่วยงานภาครัฐใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อยกระดับการให้บริการ ประสิทธิภาพ องค์ความรู้ และความ

เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Best Practice) อย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยนั้นสรุปได้ว่า ประเทศไทย

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการให้บริการศูนย์ข้อมูลใน 4 มิติที่ส าคัญที่สุด ดังต่อไปนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ก ำ ร ก ำ ห น ด ม ำ ต ร ฐ ำ น ที่

ห น่ ว ย ง ำ น จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง

ด ำเนินงำนบนพื้นฐำนวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศและผลักดันกำรปฏิบัติ

ตำมกฎระเบียบ 

1 

กำรพัฒนำทักษะส ำคัญ

ของบุคลำกรในหน่วย 

ง ำ น ด้ ำ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร 

เทคโนโลยีและกำรให้ 

บริกำร รวมทั้งขั้นตอน

กำรพัฒนำทักษะอย่ำง

เป็นรูปธรรม 

2 

กำรพิจำรณำกำร

ด ำเนินงำนและกำร

ให้บริกำรร่วมกันจำก

ส่วนกลำงเป็นส ำคญั 3 

กำรจัดกำร

ควำมปลอดภัย

และกำรน ำ

คลำวด์มำใช ้

4 
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โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วง และ

ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญและมรีาคาสูง ทรัพยากร IT ยังสามารถครอบคลุมถึงโครงสร้าง

พื้นฐานด้านเครือข่ายซึ่งอาจมีมูลค่าถึง 65% ของค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (CAPEX) (ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน

อสังหาริมทรัพย์) ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงควรใช้ประโยชน์จากการลงทุนในทรัพยากร IT เหล่านี้ให้มากที่สุดเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่

ขาดประสิทธิภาพให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานต้องยกระดับการจัดการความปลอดภัย

และประหยัดต้นทุน ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือ การเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การใช้บริการคลาวด์ (Cloud) และการใช้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Shared Services) ซึ่ง

อ านวยความสะดวกใหห้น่วยงานสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ดูแล ปรับปรุง และโยกย้ายแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น โดยอาจ

พิจารณาถึงต้นทุน และความยืดหยุ่นในการพัฒนาและการให้บริการ  

 ข้อมูลจากการศึกษาท่ีผ่านมาระบุว่าศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยนั้นมีอัตราการใช้ประโยชน์ที่ต่ า 

และจ านวน 51% ของหน่วยงานนั้นระบุว่าหน่วยงานของตนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 สาเหตุทีน่ าไปสู่อัตราการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน IT ทีต่่ ามดีังต่อไปนี ้

 

บุคลากรด้าน IT ไม่สามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

งบประมาณจ ากัด เนื่องจากต้องน าไปใช้จ่ายในการด าเนินงานและการซ่อมบ ารุง 

แอปพลิเคชันและข้อมูลที่มีอยู่ไม่ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดระบบและขั้นตอนการประเมินการใช้งาน  

ขาดการวางแผนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต  

ขาดการวางแผนการจัดซื้อทีม่ีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มกีารศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) เสียก่อน  

ใช้งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณคงเหลือ  

อุปกรณ์มีอายุการใช้งานทีส่ั้นลง 
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ประเด็นส ำคัญ  

 ปัจจุบันหลายหน่วยงานด าเนินงานโดยมีอัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร IT ที่ต่ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
ขาดการวางแผนที่ดี ขาดการประเมิน ขาดการฝึกอบรม รวมถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลไม่ได้ถูกใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น  

 ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยในให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อมใช้งานแก่ทุกหน่วยงานตามความต้องการ และสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่าง
เพียงพอ 

 ประเด็นส าคัญของรูปแบบการด าเนินงานในอนาคต (Future Operating Model) คือขั้นตอนการยกระดับอัตรา
การใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูล การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การใช้โมเดลต่างๆ ในการจัดเก็บ
ข้อมูล และการปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงาน  

 อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร IT ที่สูงขึ้นตามมาตรฐานนั้นส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดสรรทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม และสามารถวางแผนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตได้ดีขึ้น  

 

งบประมำณ 

 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ระบุว่า ความ

ไม่พร้อมของงบประมาณภาครัฐเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ขณะเดียวกันในต่างประเทศมีการ

ด าเนินการควบรวมการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลเพื่อรับมือกับงบประมาณภาครัฐที่ลดลง ซึ่งงบประมาณที่ลดลงนั้นส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ภาครัฐของประเทศไทยต้องพิจารณาทบทวน

เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เปิดเผย
ข้อมูล 

งบประมาณ
เพียงพอ 

งบประมาณน้อย
กว่าความต้องการ 

ไม่เหมำะสมทั้งงบประมำณและระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณจ ำกัดมำก 

งบประมำณที่จัดสรรเพื่อรองรับหน้ำท่ีหลักของ
หน่วยงำน แต่ไม่เพียงพอส ำหรับ ICT 

กำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนบุคลำกรไม่ได้รับ
ควำมส ำคัญเท่ำที่ควร 

งบประมำณน้อยซึ่งสวนทำงกับค่ำใช้จ่ำยที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องจัดสรรงบจำกส่วนอื่นมำ

ทดแทน 

ใช้เวลำอนุมัติ
งบประมำณนำน 

งบประมำณ
เหมำะสม ยกเว้นงบ

บ ำรุงรักษำ 

งบลงทุนไม่เพียงพอ 

งบประมำณน้อยและใช้เวลำอนุมัตินำน 
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ประเด็นส ำคัญ  

 ในระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณในเชิงรุก แต่ควรบริหารงบประมาณในระดับหน่วยงาน
ใหด้ีขึ้น  

 ต้องพจิารณาหาวิธีการด าเนินงานใหม่ๆ ให้แกห่น่วยงาน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานยังสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตอีกด้วย 

 
 

ทรัพยำกรบุคคล 

 35% ของหน่วยงานระบุว่า ข้อจ ากัดด้านศักยภาพบุคลากรและการฝึกอบรมเป็นอุปสรรคส าคัญ นอกจากนั้น 

แนวโน้มการเปลี่ยนงานที่สูงขึ้นของบุคลากรด้าน IT ที่ 12% นั้นเป็นอีกอุปสรรคที่ส าคัญ เหตุผลอื่นที่ส าคัญ ได้แก่ 

ค่าตอบแทนของภาครัฐไม่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะได้หากเทียบกับภาคเอกชน บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน

ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงศักยภาพและจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอส าหรับการดูแลรักษา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และหน้าท่ี IT อื่นๆ 

 

ประเด็นส ำคัญ  

 ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคลากรด้าน IT ซึ่งมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ  

 หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อรับมือกับการขาดบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสม การ
ได้รับค่าตอบแทนที่ต่ า และการมีแนวโน้มการเปลี่ยนงานที่สูง นอกจากนี้ หน่วยงานจ าเป็นต้องพิจารณาทางเลือก
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเพื่อรับมือกับงบประมาณที่ลดลง  

 หน่วยงานต่างๆ อาจจ าเป็นต้องพิจารณารูปแบบทางเลือกดังต่อไปนี้ 1) การใช้บริการจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายไว้กับ
หน่วยงานภายนอก (Colocation) 2) การใช้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้กับหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) 
และ 3) การใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ (G-Services) ซึ่งเป็นรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล  

 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ระบุว่า การ

รักษาความปลอดภัยข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพการ

ให้บริการและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

 ปัจจุบันภัยคุกคามและการโจมตรีะบบคอมพิวเตอรม์ีอยู่มากจากท้ังภายในและภายนอกประเทศซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อ

ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เนื่องจากระบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐนั้นมีความส าคัญสูงสุดดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องใช้มาตรฐาน

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระดับสูงสุด เพื่อป้องกันการโจมตีจากมัลแวร์และไวรัสที่สามารถรบกวนเครื่องแม่ข่ายและ
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เครือข่าย ด้วยเหตุนี้ การรักษาความปลอดภัยจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นจ านวนมากในหลายประเทศทั่วโลก 

นอกจากน้ัน ประเด็นความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสามารถครอบคลุมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ศูนย์

ข้อมูลองค์กร และอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้ปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากน้ี ความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอาจรวมถึง

ความสามารถในการบูรณาการของข้อมูล ความมีประสิทธิภาพของระบบ ความสามารถในการเช่ือมโยงของระบบ และการ

รักษาความปลอดภัยใน Virtual Machine ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลและระบบคลาวด์นั้น ต้องพิจารณาทั้งการ

รักษาความปลอดภัยในการรับและส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล และการรับและส่งข้อมูลระหว่าง Virtual Machine อีกด้วย  

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า 73% ของหน่วยงานมีความเห็นว่าในปัจจุบันหน่วยงานของตนมีปัญหาด้านความ

ปลอดภัยในบางประการหรือเล็กน้อย ในขณะที่อีก 15% เช่ือว่าหน่วยงานของตนไม่ได้จัดการข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัย

สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ส าคัญที่สุด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐใน

หลายประเทศก าลังเผชิญกับปัญหานี้ ส่วนในประเทศไทยนั้น หน่วยงานภาครัฐมีความใส่ใจด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ที่สูงขึ้นแต่ยังกังวลต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบคลาวด์อยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นส ำคัญ  

 การรักษาความปลอดภัยคือความท้าทายส าคัญส าหรับหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  

 การขาดการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและ
ข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศ 

 โครงการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐนี้ควรเป็นส่วนช่วยให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่มีการรักษาความปลอดภัยและ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 

 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ และมี
กระบวนการที่ท าให้เป็นมาตรฐานส าหรับอนาคต  

 ข้อมูลต้องถูกเก็บรักษาจากทางเลือกที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการทางด้านการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสมส าหรับหน่วยงาน  

 
 
 
 

ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าหน่วยงานของตนไม่จัดการ 

แอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยสูงได้อย่างเหมาะสม 15% 
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โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำน  

 หน่วยงานภาครัฐต่างเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของหน่วยงานมีดังนี้ 1) ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own 

Data Center) 2) การใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 3) การใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก (3rd 

Party Colocation) และ 4) การใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) จาก 42 หน่วยงานทั้งหมดที่

ตอบแบบส ารวจในการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) นั้น 90% ของหน่วยงาน

ระบุว่าหน่วยงานของตนใช้ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

ขณะที่อีก 20% ระบุว่าหน่วยงานของตนใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) 

และบริการคลาวด์ภาครัฐ G-Cloud โดยที่มีเพียง 7% ของหน่วยงานที่ระบุว่าใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd 

Party Cloud) 

 โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้ภาครัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

โครงสร้างพื้นฐานนั้นครอบคลุมศูนย์ข้อมูล เครื่องแม่ข่าย เครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ระบบ Virtual 

Private Network (VPN) และเครือข่ายบริการโทรคมนาคมอื่นๆ  

 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของไทยบริหารจัดการข้อมูลโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลใน 4 รูปแบบต่อไปนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมลูประจ ำหน่วยงำน (Agency Own Data Center) 
 

 

 โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันนั้นนิยมใช้ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data 

Center) จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 92% ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยมีศูนย์ข้อมูล

ของตนเอง หลายหน่วยงานมีความเห็นว่าการมีศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานนั้นท าให้หน่วยงานมีความสามารถในการรองรับ

การด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยไปพร้อมกันได้ หน่วยงานท่ีจัดการข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็น

ความลับมักนิยมใช้ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน นอกจากน้ี หน่วยงานต่างๆ ที่มีศูนย์ข้อมูลเป็นของตนเอง ยังไม่เห็นถึงความไม่

จ าเป็นในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานอื่นเพื่อเก็บข้อมูล และแอปพลิเคชันบางชนิดไม่สามารถจัดเก็บบนระบบ

คลาวด์ภาครัฐ G-Cloud ได้อีกด้วย 

Agency Own Data Center 

G- 

Cloud 

3
rd

 Party 

Colocation 

3
rd

 Party Cloud 

• 4 รูปแบบนี้รองรับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  

• Agency Own Data Center เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งานอย่าง
แพร่หลายที่สุด โดยข้อมูลถูกจัดเก็บภายในหน่วยงานเอง และหน่วยงาน
บริหารการรักษาความปลอดภัยเอง  

• 3rd Party Cloud เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ โดยมีแอป
พลิเคชันจ านวน 64 แอปพลิเคชันที่ถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ของ
หน่วยงานภายนอก (ข้อมูลสถานะปี ค.ศ. 2014) 

• 3rd Party Colocation ถือเป็นอีกทางเลือกที่ส าคัญโดยหน่วยงานจัด
จ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือดูแลรักษาและจัดการความปลอดภัย โดยมี
เคร่ืองแม่ข่ายมากกว่า 300 เคร่ืองที่ใช้บริการเช่าพ้ืนที่วาง  

• G-Cloud ให้บริการแก่แอปพลิเคชันถึง 109 แอปพลิเคชัน (ข้อมูล
สถานะปี ค.ศ. 2014)  
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ประเด็นส ำคัญ  

 แม้ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่นิยมที่สุดของหน่วยงาน 
แต่หน่วยงานต้องค านึงถึงทางเลือกอื่นๆ ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย เช่น G-Services เป็นต้น  

 ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) เพิ่มความสะดวกในการจัดการความปลอดภัยของ
หน่วยงานเอง แต่ศูนย์ข้อมูลแบบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ การบ ารุงรักษา การหยุดชะงักของการ
ให้บริการ ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพของการให้บริการ 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน 

 ศูนย์ข้อมูล เครื่องแม่ข่าย และโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาจไม่คุ้มค่า
เนื่องจากมีค่าบ ารุงรักษาท่ีสูง  

 การลงทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย CAPEX ที่สูง  

 กล่าวโดยสรุป ทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานควรค านึงถึงมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อมูลสูญหายหรือรั่วไหล เป็นต้น 

 

 

 

กำรใช้บริกำรคลำวด์ของหน่วยงำนภำยนอก (3rd Party Cloud) 

 

 โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันมีการใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) 

ที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยเพื่อรองรับแอปพลิเคชันของหน่วยงาน 

ประเด็นส ำคัญ 

 ควรมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใหบ้ริการที่มีคุณค่าแกผู่้ใช้บริการ 

 หน่วยงานต่างๆ ควรใช้ระบบท่ีมีความยืดหยุ่น ที่มีความสามารถรองรับข้อมูลและผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น มีการรักษาความ
ปลอดภัยในระดับสูง 

 การใหบ้ริการคลาวด์โดยหน่วยงานภายนอกอาจไม่น่าเช่ือถือด้านการจัดการความปลอดภัย แต่ในทางกลับกัน การ
ให้บริการดังกล่าวได้รับความเช่ือมั่นว่ามีพัฒนาการในการบริการ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี และการรักษาความความ
ปลอดภัยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อดีของการท า Virtualization คือ ความยืดหยุ่นในการเพิ่มทรัพยากรและขยายบริการ การประหยัดพลังงาน และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์จากการน าระบบคลาวด์มาใช้ 

 การใหบ้ริการคลาวด์โดยหน่วยงานภายนอกนั้นช่วยให้หน่วยงานสามารถลดความยุ่งยากต่างๆ ได้ เช่น การกู้คืนภัย
พิบัติ การอัพเดต การจัดซื้อซอฟต์แวร์ ความสามารถในการขยายการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การควบคุม
เอกสาร และการจัดการความปลอดภัย เป็นต้น 

 ถึงแม้ความปลอดภัยของการบริการคลาวด์อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดเก็บข้อมูลส าคัญและข้อมูลด้านความมั่นคง
ของประเทศ แต่ข้อมูลทั่วไปสามารถใช้วิธีการจัดเก็บแบบดังกล่าวได้ ระบบคลาวด์สามารถจัดการข้อมูลด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า มีความพร้อมใช้งาน และมีเสถียรภาพสูง  

 ข้อดีของการใหบ้ริการคลาวด์โดยหน่วยงานภายนอกคือ การลดภาระทรัพยากรบุคคลและการด าเนินงานรายวัน ซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญของหน่วยงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน  
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กำรใช้บริกำรพ้ืนที่วำงเคร่ืองแม่ข่ำยของหน่วยงำนภำยนอก (3rd Party Colocation) 

 

 หน่วยงานไทยมีการใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) โดยที่เครื่อง

แม่ข่ายจ านวน 324 เครื่องของภาครัฐ (ข้อมูลสถานะปี ค.ศ. 2014) ถูกจัดเก็บไว้กับหน่วยงานภายนอก การใช้บริการวาง

เครื่องแม่ข่ายถือเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย หลายหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะใช้

บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจนเพราะความสะดวกในหลายด้าน เช่น การรักษาความ

ปลอดภัยที่สูงกว่า การลดข้อจ ากัดในการจัดการ และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

ประเด็นส ำคัญ 

 3rd Party Colocation เป็นทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับหลายหน่วยงาน  

 หน่วยงานควรพิจารณาเลือกแอปพลิเคชัน เครื่องแม่ข่าย และประเภทข้อมูลทีม่ีความเหมาะสมในการจัดเก็บไว้กับผู้
ให้บริการ 3rd Party Colocation 

 หน่วยงานจ าเป็นที่ต้องเข้าใจในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่ผู้ให้บริการ 3rd Party Colocation ใช้
ปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 

 3rd Party Colocation อาจไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการในเรื่องการจัดการความปลอดภัยข้อมูล แต่พบว่ามี
ปัญหาน้อยกว่าที่หน่วยงานได้รับจากบริการ 3rd Party Cloud  

 บริการ Colocation เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงานที่มีห้องเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กหรือมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่เล็กกว่าหน่วยงานอื่น แต่มีความต้องการที่จะเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนหรือจ าเป็นต้องปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับข้อมูลหรือแอปพลิเคชันท่ีต้องการความปลอดภัยหรือมีความส าคัญต่อพันธกิจสูงขึ้น  

 

 

 

กำรใช้บริกำรคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) 
 

 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเป็น

โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่สามารถใช้งานจากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 

จะได้รับระดับการรักษาความปลอดภัยทีสู่งกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่ ากว่า 
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ประเด็นส ำคัญ 

 G-Cloud ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญที่หน่วยงานต่างๆ ก าลังพิจารณาย้ายแอปพลิเคชันไปใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ  

 ความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียร และความพร้อมใช้งาน เป็นประเด็นส าคัญที่ G-Cloud จ าเป็นต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 G-Cloud จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทส าคัญในอนาคตเนื่องจากเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการลด
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา การจัดซื้ออุปกรณ์ อีกท้ังหน่วยงานสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 G-Cloud ควรค านึงถึงการจ าแนกประเภทและการบูรณาการข้อมูล 

 G-Cloud ควรให้บริการตามมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลทั่วไป และสามารถยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลให้
สูงขึ้นในระยะยาวได้  

 G-Cloud ควรรักษามาตรฐานในระยะยาว ความพร้อมใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ มีระบบช่วยเหลือ
ผู้ใช้งาน และคุณลักษณะทั้งหมดที่ 3rd Party Cloud ให้บริการ โดยมีระดับการจัดการความปลอดภัยสูงที่ขึ้นและ
ค่าใช้จ่ายที่ต่ าลง 
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9. โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลของประเทศไทยในอนำคต 
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการยกระดับทางเศรษฐกิจ รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนซึ่ง

เป็นตัวช้ีวัดส าคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกนั้นมี

อันดับสูงขึ้นซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่สะท้อนถึงความส าเร็จของประเทศในด้านเศรษฐกิจระดับนานาชาติที่เช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจภายในประเทศ ปี ค.ศ. 2016 (IMD World Competitiveness Ranking 2016) เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที่ 28 จากทั้งหมด 61 ประเทศที่คะแนนรวม 74.681 ซึ่งขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี ค.ศ. 2015 ที่คะแนนรวม 69.786 

นอกจากน้ัน ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยนับเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่มีอันดับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ที่

ส าคัญที่สุด ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สาธารณสุข และ

สิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน (Green Industry) นอกจากนั้น ประเทศไทยเป็นสมาชิก

กลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และเอเชียตะวันออก (East Asia) มาเป็นเวลานานซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการวิจัยและเป็นส่วนผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดย International Monetary Fund (IMF) 

คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีน้ี (ค.ศ. 2017) นั้นจะอยู่ที่ 3.3%  

 ด้วยเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและการมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของภาครัฐ

นั้นจะผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐในประเทศก้าวสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชำกรเพ่ิมขึ้น 

 

 

ปริมำณข้อมูลเพ่ิมขึน้ 
 

ควำมต้องกำร               

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

 

เทคโนโลยีก้ำวกระโดด 

 

 

แรงกดดันด้ำนต้นทุนและ

งบประมำณ 
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ดังเช่นในประเทศอ่ืนๆ กำรเพิ่มของจ ำนวนประชำกรมักส่งผลให้ควำมต้องกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล 
กำรใช้ Data Analytics และควำมคำดหวังต่อภำครัฐน้ันเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่กล่ำวมำน้ีจะส่งผลให้เกิดควำม
ต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ ดังนั้น ภำครัฐจึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจัยดังกล่ำวเพื่อรองรับ
กำรเติบโตของประเทศไทย 

 

 

เทคโนโลยีก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วกว่ำที่ผ่ำนมำซึ่งสำมำรถก ำหนดควำมต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน นอกจำกน้ี 
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีแห่งอนำคตจะช่วยให้ประเทศใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น จำก Smart Devices, Internet of Things, Sensors และ Smart 
Meters เป็นต้น นอกจำกน้ี ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีแห่งอนำคตยังช่วยให้ประเทศสำมำรถเลือกใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีกว่ำเดิมอีกด้วย 

 

 

เนื่องด้วยต้นทุนกำรบริกำรสูงขึ้น กำรบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนจึงมีรำคำสูงขึ้นตำมตัว นอกจำกน้ี ต้นทุน
กำรบริกำรที่สูงขึ้นน้ันเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงปัญหำดังกล่ำวได้ 
หำกต้นทุน หรือกำรอนุมัติงบประมำณ และกำรรัดเข็มขัดยังเป็นปัญหำหรือยังไม่ได้รับกำรแก้ไข 

 

 ปริมำณข้อมูลน้ันเพิ่มขึ้นหลำยเท่ำตัวในทุกๆ ปี ซึ่งปรำกฏกำรณ์น้ีไม่เพียงเป็นผลจำกจ ำนวนประชำกรที่เพิ่ม
สูงขึ้น แต่เป็นผลจำกประสิทธิภำพที่สูงขึ้นของโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล อุปกรณ์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
แอปพลิเคชัน และกำรบริกำรออนไลน์ เป็นต้น นอกจำกน้ี กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรบริกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และควำมต้องกำรบริกำรที่เพิ่มขึ้นล้วนผลักดันให้ปริมำณข้อมูลขยำยตัวอย่ำง
มหำศำล หำกโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับข้อมูลเหล่ำน้ียังคงรูปแบบกำรด ำเนินกำรแบบเดิม กำรปฏิบัติงำน
ภำครัฐในอนำคตจะขำดประสิทธิภำพทั้งกำรด ำเนินงำนและต้นทุน 

 

คุณสมบัติของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในอนำคต (Maturity Parameters of Future Infrastructure) 

 ทิศทางอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทยมีนิยามว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ท าขึ้นใหม่จาก

การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์และเป้าหมายของภาครัฐ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล โครงสร้าง

พื้นฐานปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ความเสี่ยงและความท้าทายที่ภาครัฐ

เผชิญในปัจจุบันและในอนาคต 

 

 

 

 

 

 
ประชำกรเพ่ิมขึ้น 

 
เทคโนโลยีก้ำว

กระโดด 

แรงกดดันด้ำน
ต้นทุนและ
งบประมำณ 

 
ปริมำณข้อมูล

เพ่ิมขึ้น 
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 ทิศทางอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐถูกด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

(Government Data Center Modernization หรือ GDCM) นั้นประกอบด้วย 5 คุณลักษณะที่โดดเด่นและมีความแตกต่าง

จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญส าหรับยุทธศาสตร์ในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(Security Handling) 

                  

 การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคุณลักษณะส าคัญที่สุดประการหนึ่งและเป็นข้อก าหนดส าหรับ

รูปแบบการด าเนินงานในอนาคตที่มีความส าคัญต่อทิศทางอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย 

 

 

การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยและการ
ป้องกันการน าข้อมูลด้านความมั่นคงไปใช้ การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Encryption) การใช้
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส าคัญต่อ
พันธกิจ (Mission Critical Data) และการจัดการข้อมูลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณลักษณะส ำคัญส ำหรับทิศทำงอนำคต  
โครงสร้างพืน้ฐานในอนาคตควรปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Center Service Standards) โดยครอบคลุมความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัย
สารสนเทศ และความปลอดภัยทางกายภาพ 

โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแต่ละด้านควรถูกบริหารจัดการตามความสามารถและศักยภาพในการจัดการความปลอดภัย 

กำรด ำเนินงำนอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

กำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยอย่ำงมี  
ประสิทธิภำพ 

ควำมสำมำรถใน
กำรรองรับกำร
ขยำยตัวของ
บริกำร 

กำรออกแบบเพ่ือรองรับอนำคต 

กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพ

ด้ำนต้นทุน 

คุณลักษณะของ

ทิศทำงอนำคตของ 

GDCM 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi85Or7vOTSAhUBL5QKHXSXBQMQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/51402/centre_security_icon&bvm=bv.150120842,d.dGo&psig=AFQjCNG9oB8HOtYpY7qP3g3UQ0EP_B3O5g&ust=1490078294564826
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_Ofvi9_SAhUBH5QKHeTiDCYQjRwIBw&url=http://www.uowasit.edu.iq/mag/&psig=AFQjCNES31TTElX9-rasLE3bAspLocXkog&ust=1489893448447611
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หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องจ าแนกประเภทและก ากับดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อการตัดสินใจทิศทางการด าเนินงานใน
อนาคต 

การด าเนินงานในอนาคตสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ หากโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีความทันสมัย มีการจัดการ
ข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีการปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงทีน่้อยลง 
 

ควำมสำมำรถใน
กำรรองรับกำร
ขยำยตัวของบริกำร 

(Scalability) 

                  

 

 ข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากหลายช่องทาง โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลต้องตระหนักถึงความส าคัญของ

ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการส าหรับข้อมูลเหล่านั้น โดยในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาแอป

พลิเคชันมีการขยายตัวเกือบเท่ากับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลมีอัตราการ

ใช้งานพื้นที่และอัตราการการใช้ประโยชน์ในระดับที่ต่ า นอกจากน้ีปัจจัยส าคัญที่ท าให้ศูนย์ข้อมูลสามารถรองรับปริมาณข้อมูล

ที่มากข้ึนอย่างทันท่วงทคีือความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการ (Scalability) นั่นเอง 

 
 
 

      

ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการ (Scalability) คือ หน่วยงานภาครัฐมีทางเลือก
หลากหลายในการจัดเก็บแอปพลิเคชันตามขนาดพื้นที่จัดเก็บที่เปลี่ยนแปลงไปและตรงกับความ
ต้องการ นอกจากน้ีความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการท าให้เกิดเสถียรภาพในการ
ให้บริการ กรณีที่แอปพลิเคชันซับซ้อนมากขึ้น ชนิดของข้อมูลหลากหลายมากขึ้น และความ
ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงความสามารถในการประมวลผลที่สูงขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการนั้นสามารถรองรับความต้องการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว (Plug-and-Play) และค่าบริการเหมาะสมตามการใช้งานจริง (Pay-as-You-
Go)  

 

คุณลักษณะส ำคัญส ำหรับทิศทำงอนำคต  
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตควรมีทางเลือกในการรองรับการขยายตัวของบริการ (Scalability) ตามความต้องการ 

โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแต่ละด้านจะบรหิารจดัการตามความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการส่งผลใหอ้ัตราการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและอัตราการใช้
ประโยชน์จาก CAPEX/OPEX ของภาครัฐในอนาคตนั้นสูงขึ้น นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีต้องการรองรับการขยายตัวของบริการนั้น 
ควรใช้ระบบท่ีมีความสามารถดังกล่าวแทนการลงทุน CAPEX เนื่องจากมีการเสื่อมราคา 

ต้องมีการท าความสะอาดและจ าแนกประเภทข้อมูล (Data Cleasing and Classification) เพื่อใช้งานพื้นที่จัดเก็บให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_Ofvi9_SAhUBH5QKHeTiDCYQjRwIBw&url=http://www.uowasit.edu.iq/mag/&psig=AFQjCNES31TTElX9-rasLE3bAspLocXkog&ust=1489893448447611
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กำรออกแบบเพ่ือรองรับอนำคต 
(Designed For Future) 

                  
 ทิศทางในอนาคตส าหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของภาครัฐไทยควรมีความยั่งยืน  มีการส่งเสริมการน า

เทคโนโลยีใหม่มาใช้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมเปิด (Open Innovation) และมีมาตรฐาน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากมุมมองด้าน

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) วิธีการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะการเตรียมการเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกันในอนาคต 

ในปัจจุบันนั้น แอปพลิเคชันมีการส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งการเช่ือมต่อแอปพลิเคชันต้องได้รับการออกแบบที่ดี 

นอกจากนี้ การท า Virtualization เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นการท าให้ระบบเครือข่ายถูกใช้งานอย่าง

เต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ขอ้มูลและ Virtual Machine เพิ่มมากขึ้น 

 ในอดีต เวลาที่ยอมรับได้เพื่อให้แอปพลิเคชันท างานนั้นใช้เป็นหน่วยวินาที แต่เวลาส าหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่นั้น

จ าเป็นต้องท างานในเวลาเป็นหน่วยมิลลิวินาที (Millisecond) และอาจยิ่งเร็วกว่านี้ในอนาคตอันใกล้  ประเด็นของเวลานั้นมี

ความส าคัญมากขึ้นส าหรับแอปพลิเคชันที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนและการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ 

ปริมาณการรับส่งข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจากการผสมผสานการใช้งาน Data Analytics, Big Data, และ Internet of Things (IoT) 

เข้าด้วยกัน 
 

       

การออกแบบเพื่อรองรับอนาคตคือ ความสามารถที่ท าให้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสามารถ
รองรับการบริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการในอนาคต ซึ่ ง
ความสามารถหลักได้แก่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์มากขึ้นและความสามารถใน
การอัพเกรดแอปพลิเคชันได้ดีขึ้น นอกจากน้ีแอปพลิเคชันแบบใหม่นั้นมักถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้
เทคโนโลยี Virtualization, Container และ Micro-Services โดยสามารถเช่ือมต่อกับระบบ
ภายนอกได้ง่ายขึ้นซึ่งต่างจากแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมโดยสิ้นเชิง 

 

คุณลักษณะส ำคัญส ำหรับทิศทำงอนำคต  
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตควรด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนดในด้านพลังงานไฟฟ้า สถานที่ตั้ง การออกแบบ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบัน ผลตอบแทนการลงทุน 
ต้นทุน และการวางแผนระยะยาว 

โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับความต้องการในอนาคตควรสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันใหม่ๆ  

โครงสร้างพื้นฐานควรถูกพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาถึงความซับซอ้นของข้อมูลที่เกิดจาก Data Analytics ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ 
IoT และข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ  

โครงสร้างพื้นฐานส าหรับอนาคตต้องมีบุคลากรที่เข้าใจระบบเหล่านี้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
หน่วยงานควรมีความสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆ ในด้านโครงสร้างทั้งเชิงบริหาร ระบบ และกายภาพ เพื่อรองรับความ
ต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรพิจารณาด้านสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูล (ส าหรับกรณีที่สร้างใหม่) นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการระหว่าง
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หน่วยงานนั้นควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ก่อนด าเนินการออกแบบ 
 

 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนต้นทุน 
(Cost Optimization)                   

 หน่วยงานต้องพิจารณาลดค่าใช้จ่ายหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากต้นทุนการให้บริการนั้นสูงขึ้น เป็น

ผลมาจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนที่สูงขึ้นของพื้นที่ศูนย์ข้อมูล พลังงาน 

ทรัพยากรบุคคล ความซ้ าซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) ล้วนกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost Optimization) อย่างไรก็ดี การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน

นั้นมิใช่แคก่ารจ ากัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ปฏิบัติกันในหลายๆ ประเทศเท่านั้น 

 
 

       

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost Optimization) คือ การใช้ทรัพยากรภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพจากงบประมาณที่เหมาะสม การบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มากที่สุด 
การใช้ประโยชน์จากทางเลือกต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การพึ่งพาเทคโนโลยีที่มี CAPEX 
ต่ าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสื่อมราคา และการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลในระยะยาวที่ด ี

 

 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนคือ การหาทางเลือกต่างๆ เพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน การใช้บริการพื้นที่วาง

เครื่องแม่ข่าย (Colocation) และการท า Virtualization เพื่อลดค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ดังนั้นการจัด

จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการ (Outsource) และการเลือกใช้ระบบคลาวด์นั้นจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการ

ด าเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและเป้าหมายของการบริการ 

คุณลักษณะส ำคัญส ำหรับทิศทำงอนำคต  
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตควรมีการวางแผนเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยลด CAPEX ที่ต้องใช้ในฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 

ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของแอปพลิเคชันและข้อมูลควรจะมีความสมดุลกันกับแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่เลือกใช้  

แนวทางด้านความปลอดภัยจะต้องมีการปฏิบัติตามเพื่อให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
ประเภทของข้อมูลและงบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย OPEX ควรต้องลดลงในการให้บริการบางชนิดของหน่วยงาน นอกจากน้ี อัตราการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นหาก
หน่วยงานใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
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กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Operational 
Efficiency) 

                  

 การใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องส าคัญในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ แต่หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังเผชิญปัญหาเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นก่อนมีการน าเทคโนโลยี Virtualization มาใช้ อาจมีพื้นที่เกินความต้องการในปัจจุบัน 

ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่หน่วยงานจะลดพื้นที ่อุปกรณ์ และพลังงานท่ีใช้ในศูนย์ข้อมูลนั้น ที่ส าคัญ หากบุคลากรมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ศูนย์ข้อมูลสามารถรองรับการขยายตัวของบริการเพิ่มขึ้น และต้นทุนการด าเนินงานต่ าลง จะท าให้การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นในที่สุด 
 

    

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Efficiency) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และทรัพย์สินอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์และมีความพร้อมใช้งานสูงสุด 
นอกจากน้ี การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยังรวมถึงการออกแบบให้มีความสามารถในการรองรับ
การขยายตัวของบริการเพื่อรองรับการด าเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่ส าคัญ ภาครัฐควรต้องให้
ความส าคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานตาม SLA การประยุกต์ใช้งาน 
Virtualization และ ระบบคลาวด์ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบส ารองข้อมูล ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลแบบถาวร (Data Archiving) การพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน รวมไปถึงการ
ลงทุนอย่างคุ้มค่า 

 

คุณลักษณะส ำคัญส ำหรับทิศทำงอนำคต  
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับอนาคตควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกแบบมาส าหรับโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละมิติ ซึ่งมาตรฐาน
เหล่านี้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ในแต่ละมิติของโครงสร้างพื้นฐานส าหรับอนาคตจะถูกบริหารจัดการตามระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน หน่วยงาน
สามารถด าเนินงานในมิติต่างๆ ได้เพื่อบรรลุในระดับประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  

โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพควรรองรับการบริการที่ยืดหยุ่นและมตี้นทุนการด าเนินงานท่ีต่ าลง โครงสร้างพื้นฐานต้องมี
ความสามารถในการรองรับภารกิจหลักและมีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อาจเกิดขึ้น  

หน่วยงานสามารถคาดการณ์ถึงความพร้อมและความสามารถในการให้บริการของตนได้ 
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10. รูปแบบกำรด ำเนินงำนในอนำคตส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลของภำครัฐไทย 
 โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของภาครัฐในอนาคตจะถูกบริหารจัดการภายใต้กรอบการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

(Government Data Center Modernization หรือ GDCM) ซึ่งภายใต้กรอบการพัฒนานี้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในช่วง

ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 - 2022 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเปลี่ยนผ่านจากการด าเนินงานในรูปแบบเดิมไปสูก่าร

ด าเนินงานในรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และปรับ

โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานแบบบูรณาการในระยะยาว  

 ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตจ าเป็นต้องมีทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ สามารถ

เลือกใช้เป็นแนวทางด าเนินงานตามความเหมาะสม โดยมีรูปแบบการด าเนินงานในอนาคต (Future Operating Model) 

ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทั้ง 6 รูปแบบ ดังนี ้ 

1) ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) 

2) ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) 

3) ศูนย์ขอ้มูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) 

4) การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย/จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation/ Physical 

Hosting) 

5) การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) 

6) การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) 

หน่วยงานสามารถเลือกใช้แต่ละรูปแบบการด าเนินงานโดยพิจารณาจากสภาวะการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดย

รูปแบบการด าเนินงานท่ีเลือกนั้นควรมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน 
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1) ศูนย์ข้อมูลประจ ำหน่วยงำน (Agency Own Data Center) 

 ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานมีรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตทีต่่อเนื่องจากศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม แต่

จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงและข้อมูลส าคัญ

ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและทางเลือกของรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตอื่นที่ประหยัดกว่า ศูนย์

ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) จึงเหมาะสมส าหรับกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นเท่านั้น โดย

หน่วยงานต้องรายงานอัตราการใช้ประโยชน์ การรักษาความปลอดภัย เหตุผล และวัตถุประสงค์การใช้งาน เมื่อมีการใช้

รูปแบบศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานนี ้

 

 

ค านิยาม 
ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานคือ รูปแบบที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน โดยมีการใช้งบประมาณเพื่อลงทุนการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ 
และมีระดับการบริการ ความปลอดภัย และการใช้ประโยชน์สูงกว่ารูปแบบอ่ืนๆ  
 

 

 ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานจ าเป็นต้องยกระดับให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานและระดับคุณสมบัติ (Maturity 

Level) ตามเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Service Standards)  ในสภาวะ

ปัจจุบัน หน่วยงานส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาและความท้าทายอันเนื่องมาจากการไม่ได้น ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ 

เช่น ขาดความยืดหยุ่นในการใหบ้ริการหรือใช้ทรัพยากร ขาดความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และขาดการบริหาร

ข้อมูลอย่างเหมาะสม เป็นต้น ซึ่งท้ังหมดนี้ส่งผลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสิ้นเปลือง    

 ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานในอนาคตจะมุ่งเน้น 4 มิติส าคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ดังนี ้

 

 

 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในปัจจุบันจะมีหน้าท่ีจัดการศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานทั้งหมด 

 หน่วยงานจะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานจะปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลประเภทนี้ โดยมีการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมบุคลากรตามความเช่ียวชาญ  

 

 

 

จัดกำรข้อมูลและกำร
ประมวลผลท่ีต้องกำร

ควำมปลอดภัยสูง  

เพิ่มควำมพร้อมใช้งำน
และควำมเสถียรของ

ข้อมูล 

ลดต้นทุนกำรด ำเนินงำน
ปัจจุบัน  

พัฒนำควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถของ
ทรัพยำกรบุคคล 
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2) ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) 

 ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงหมายถึง ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะมีการพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญในระดับ

กระทรวง โครงสร้างพื้นฐานประเภทนีจ้ าเป็นต้องมีความเสถียร ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

และอนาคต นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงต้องมีความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการ (Scalability) ที่

จ าเป็นในอนาคต ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่สูง และรองรับความต้องการด้าน IT ของหน่วยงานในสังกัดได้ ดังนั้น ศูนย์

ข้อมูลระดับกระทรวงจะมีประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน ครบวงจร เข้าถึงได้ง่าย และคุ้มค่า 

 

ค านิยาม 
ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง คือ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน โดยจะมีการ
พัฒนาเพื่อรองรับการด าเนินงานของทั้งกระทรวงเพื่อจัดเก็บข้อมูล การบริการ และแอปพลิเคชัน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัดของกระทรวง 

  

ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง คือ การบริการรูปแบบใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมในการให้บริการ

แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง ท้ังนี้ ศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จะถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงโดยพิจารณา

จากขนาดศูนย์ข้อมูล ข้อมูลหน่วยงาน สถานท่ีตั้ง และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ทีถู่กเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานนั้นจะถูกยกระดับให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานในเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์

ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Service Standards) ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานที่ใช้ศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมไม่มีการ

ใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งในอนาคตศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงจะช่วยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเดียวกันสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ 

ร่วมกันได้ 

 ข้อดีของศูนย์ข้อมูลรูปแบบนี้คือ การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั้นมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า (Economies of Scale) ซึ่ง

เพิ่มระดับการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องตามมาตรฐานส าหรับหน่วยงานต่างๆ และมีการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างดี องค์ประกอบส าคัญของศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงคือสถานท่ีตั้ง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ

ในสังกัดกระทรวงเดียวกันจ าเป็นต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลประเภทนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้

หลากหลายซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเดยีวกันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงอาจมีข้อจ ากดั

คือไม่เหมาะส าหรับการจัดเก็บข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 

 ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงในอนาคตจะมุ่งเน้น 4 มิติส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ดังนี ้

 

 

 

 

 

จัดกำรข้อมูลและกำร
ประมวลผลในปริมำณ

มำก 

กำรประหยัดจำกกำร
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

ช่วยเพิ่มอัตรำกำรใช้งำน  

ลดต้นทุนกำรด ำเนินงำน
ของกำรปฏิบัติงำน

ปัจจุบัน  

กำรบริกำรแบบมำตรฐำน 
โดยจ ำแนกข้อมูลอย่ำงเป็น

ระบบภำยในกระทรวง 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 เจ้าหน้าท่ีระดับกระทรวงประจ าการที่ศูนย์ข้อมูลมีหน้าที่จัดการศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงในภาพรวม  

 เจ้าหน้าที่ระดับกระทรวงประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เดิมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นในสังกัด

กระทรวงเดียวกัน เพือ่จัดตั้งเป็นคณะท างานชุดใหญ่ 

 เจ้าหน้าท่ีเดิมจะปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา โดยจ านวนของเจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลจะรายงานให้ภาครัฐทราบและจัดท ารายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล อัตราการใช้งาน 

การจัดการต้นทุน และการจัดการทรัพยากร 

 

 

3) ศูนยข์้อมูลให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำน (Cross-Agency Data Center) 

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานอิสระหลายแห่งเล็งเห็นความส าคัญของศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการที่

สามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างปลอดภัยและที่สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างคุ้มค่า (Economies of Scale) 

ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) นั้นมีขนาดใหญ่และมีความพร้อมด้านพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่ง

ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้จะถูกพัฒนาจากการด าเนินงานโดยหน่วยงานเดิมในปัจจุบันไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่

พึ่งพาตัวเองได้และสามารถด าเนินงานในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ที่ส าคัญ ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานนั้น

ตอบโจทย์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกันและรองรับการเชื่อมต่อ

ของข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ในอนาคต 

 

 

     

ค านิยาม 
ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน คือ ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานในปัจจุบันที่มีโครงสร้าง
พื้นฐานสามารถรองรับการบริการระหว่างหน่วยงานด้วยงบประมาณที่น้อยลง นอกจากนี้ ศูนย์
ข้อมูลดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานจากกระทรวงและ
หนว่ยงานอิสระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ปัจจุบันหลายหน่วยงานด าเนินงานศูนย์ข้อมูลของตนเองหรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการให้บริการศูนย์ข้อมูล 

ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การด าเนินงาน การรักษาความปลอดภัย และการด าเนินงานภายใต้งบประมาณที่

จ ากัดนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) ช่วยให้การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนั้นรวดเร็วขึ้น ศูนย์ข้อมูลลักษณะนี้ให้บริการเครื่องแม่ข่ายกลาง พื้นที่วาง

เครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบส ารองข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ

ตรวจสอบสถานะ ระบบท าความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และการบริการตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 

เป็นต้น 
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 ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานในอนาคตจะมุ่งเน้น 4 มิติส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ดังนี ้

 

 

 

 

 

 ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานมีพัฒนาการจากศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันที่มีพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ศูนย์ข้อมูลลักษณะนี้สามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้บริการได้

อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมใช้งาน ร่วมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายตัวของบริการในอนาคต 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลกลางจะถูกจัดตัง้ขึ้นเพื่อจัดการดแูลภาพรวมของศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-

Agency Data Center)  

 เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลกลาง  

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกลางจะต้องรายงานข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การด าเนินงาน และการจัดการศูนย์

ข้อมูลให้หน่วยงานกลางทราบ  

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเดิมจะมีหน้าที่ปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล โดยความรับผิดชอบจะครอบคลุมถึงการ

ด าเนินงานศูนย์ข้อมูล โดยภาครัฐจะใหก้ารฝึกอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญ 

 

4) กำรบริกำรพื้นที่วำงเครื่องแม่ข่ำย/จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงำนภำยนอก (3rd Party 

Colocation/Physical Hosting) 

 การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (3rd Party Colocation) เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ข้อมูลและทิศทางในอนาคต นอกจากนี้ หลายหน่วยงานเช่ือว่าการบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายสามารถช่วยลดปัญหาด้าน

งบประมาณและปัญหาด้านบุคลากรได้ นอกจากนี้ การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ แต่

หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศและประเทศไทยมีการปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จมาระยะหนึ่งแล้ว “Colocation” หรือ 

“Colo” หมายถึงการเช่าพ้ืนท่ีวางเครื่องแม่ข่ายและฮาร์ดแวร์ประมวลผลโดยได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ร่วมด้วย 

เช่น อาคารและสถานท่ี ไฟฟ้า ระบบท าความเย็น การเช่ือมต่อเครือข่าย และความปลอดภัยทางกายภาพ โดยที่หน่วยงานเอง

เป็นผู้จัดหาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และการบ ารุงรักษาเองในบางกรณี 

 ในอนาคต การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (3rd Party Colocation) จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันมาก เว้นแต่ 

SLA ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละราย ที่ส าคัญ ประเภทข้อมูลทีเ่หมาะสมส าหรับการบริการพื้นที่วางเครื่อง

แม่ข่ายคือข้อมูลทั่วไปซึ่งอาจเป็นข้อมูลสาธารณะ  

เพิ่มกำรให้บริกำร IT ใน
ภำพรวม 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรกู้
คืนภัยพิบัติ  

กำรใช้แพลตฟอร์มและ
เทคโนโลยีประมวลผลที่

มีประสิทธิภำพ 

ลดกำรใช้งบประมำณ
ภำครัฐ 
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ค านิยาม 
การบริการพื้นท่ีวางเครื่องแม่ข่าย/จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกคือ การใช้บริการหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายของ
หน่วยงานในสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถรองรับการเช่ือมต่อ ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย ที่มีเสถียรภาพ ลดค่าใช้จ่าย CAPEX และ OPEX ได้ นอกจากนี้ การบริการพื้นที่วาง
เครื่องแม่ข่ายสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญต่อพันธกิจ (Mission Critical Data) ที่ต้องการการดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานเสมอ 

 

 ในปัจจุบัน หน่วยงานหลายแห่งใช้การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล ผู้

ให้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายมีความเช่ียวชาญและสามารถติดตามสถานะของการบริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อ

สัปดาห์โดยใช้แนวทางปฏิบัติของภาครัฐเป็นกรอบในการให้บริการ นอกจากนี้ การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายสามารถ

รองรับข้อมูลส าคัญและความต้องการด้าน IT สามารถจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่มีระบบส ารองและความปลอดภัย และ

สามารถรองรับการขยายตัวของบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบ IT ของหน่วยงาน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันถูก

จัดเก็บไว้โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยกายภาพทีท่ันสมัย ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  

 การบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย/จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกในอนาคตจะมุ่งเน้น 4 มิติส าคัญของ

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลดังนี้ 

 

 

 

 

 การบริการพื้นท่ีวางเครื่องแม่ข่ายจะถูกพัฒนาจากรูปแบบในปัจจุบันด้วยการก าหนด SLA ให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตาม 

โดยหน่วยงานจะเลือกผู้ให้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางตามเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูล

ภาครัฐ (Government Data Center Service Standards) ส าหรับการบริการพื้นท่ีวางเครื่องแม่ข่ายนี ้หน่วยงานจ าเป็นต้อง

เลือกประเภทข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับการใช้บริการพื้นทีว่างเครื่องแม่ข่ายอย่างรอบคอบ  

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 หน่วยงานที่ใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายจะมีหน้าที่บริหารความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ดูแลรักษา และจัดการ

ข้อมูลทั้งหมด  

 ภาครัฐจะต้องจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับราคา ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้

ให้บริการ ซึ่งจะเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป  

 ผู้ให้บริการจะต้องให้บริการตามที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด 

 

เพิ่มควำมสำมำรถรองรับ
กำรขยำยตัวของบริกำร
โดยมีโครงสร้ำงพื้นฐำน

พร้อมใช้งำน 

กำรเชื่อมต่อดีขึ้น และมี
กำรเชื่อมต่อเครือข่ำย

ส ำรอง 

ติดตำมสถำนะและ
ช่วยเหลือตลอด 24 

ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดำห์  

ลดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ
ส ำหรับควำมต้องกำร
ศูนย์ข้อมูลขนำดเล็ก 
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5) กำรบริกำรโดยหน่วยงำนภำยนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) 

การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) นั้นเป็นการให้บริการในรูปแบบ 

On-demand ซึ่งมีความส าคัญและได้รบัความนิยมมากข้ึน การบริการโดยหน่วยงานภายนอกสามารถช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ

ลดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลดปัญหาด้านบุคคลกร และลดความจ ากัดในดา้นเทคโนโลยีของหน่วยงานเอง เนื่องจากความ

ต้องการดังล่าวจะถูกรับผิดชอบและให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ หลายหน่วยงานเช่ือว่าการย้ายไปใช้การ

บริการโดยหน่วยงานภายนอก (3 rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) นีจ้ะช่วยประหยัดต้นทุนการจัดซื้อเครื่องแม่ขา่ย

ลดค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาและคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมหาศาล ซึ่งการบริการโดยหน่วยงานภายนอกมีความเสถียร ความ

โปร่งใส และความสามารถใหก้ารบริการได้ตาม SLA ที่ก าหนด การน าระบบคลาวด์ IaaS, PaaS และ SaaS มาใช้นั้นจะส่งผล

ให้หน่วยงานต่างๆ ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และลดต้นทุนได้ หาก

มองในเชิงเศรษฐกิจ ระบบคลาวด์เอื้อให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคประชาชนและธุรกิจ สามารถรองรับการขยายตัวของบริการ และตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็ว ที่ส าคัญ การปฏิบัตงิานใน

อนาคตของการให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) จะสามารถรองรับข้อมูลทั่วไป

ที่มขีนาดใหญ่ที่ต้องมีความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) 

 

      

ค านิยาม 
การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) หมายรวมถึงการบริการคลาวด์ใน
รูปแบบ IaaS, PaaS และ SaaS ซึ่งให้บริการโดยภาคเอกชนที่หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลประเภทที่เหมาะสมไว้บนระบบโดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพหรือระบบ
จัดเก็บข้อมูลเอง ความรับผิดชอบด้านการด าเนินงานและอุปกรณ์ เช่น เครื่องแม่ข่าย ระบบ
จัดเก็บข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาคเอกชนที่
ให้บริการ นอกจากนี้ การให้บริการลักษณะดังกล่าวยังมีต้นทุนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการขยายตัวของบริการ และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเป็นอย่างด ี

 

 การใช้การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ข้อมูลและการใช้การ

บริการซึ่งส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน เพิ่มความคล่องตัว ลดความยุ่งยาก ลดต้นทุนด้าน

พลังงานและทรัพยากร นอกจากนี้ ระบบคลาวด์นี้ยังอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถใช้บริการใน

ลักษณะ On-demand ซึ่งมีความยืดหยุ่นในกรณีที่ความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยไม่จ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรใดๆ  

 การบริการโดยหน่วยงานภายนอกในอนาคตจะมุ่งเน้น 4 มิติส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ดังนี ้

 

 

 

ลดต้นทุน CAPEX และ 
OPEX 

มีควำมคล่องตัวของพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลและกำรย้ำย
ภำระงำน (Workload 

Migration) 

มีควำมคล่องตัวและ
รวดเร็วในกำรจัดซื้อและ

ประหยัดงบประมำณ 

เพ่ิมประสิทธิภำพเนื่องจำก
ประหยัดในกำรเพ่ิมพ้ืนที่

จัดเก็บขอ้มูล (Economies 
of Scale)  
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 การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยเป็นการพัฒนาจากรูปแบบ

ปัจจุบันไปสู่การให้บริการด้วยต้นทุนที่ต่ าลงและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตของ

การบริการโดยหน่วยงานภายนอกจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและ SLA ที่ภาครัฐก าหนด โดยหน่วยงานจะได้รับค าแนะน า

ในการจัดจ้างผู้ให้บริการที่เหมาะสมและในการเลือกข้อมูลที่เหมาะสมมาจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์อีกด้วย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 หน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการหน่วยงานภายนอกจะมีหน้าที่บริหารความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและจัดเตรียมข้อมูล

ทั้งหมด 

 ภาครัฐจะจัดท ารายละเอียดด้านราคา ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการซึ่ง

จะเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป  

 ผู้ให้บริการจะต้องให้บริการตามที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด 

 

6) กำรบริกำรโดยภำครัฐ (G-Services: Colocation, IaaS, PaaS และ SaaS) 

 หน่วยงานภาครัฐต่างระบุว่า การบริการโดยภาครัฐ (G-Services: Colocation, IaaS, PaaS และ SaaS) เป็นหนึ่งใน

รูปแบบการด าเนินงานที่มีศักยภาพสูงสุดที่ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริการที่มีความปลอดภัยสูงซึ่ง

ดูแลโดยภาครัฐเอง นอกจากนี้ หน่วยงานยังเช่ือว่าการบริการโดยภาครัฐนั้นจะเป็นอนาคตของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและยัง

จัดล าดับความส าคัญไวเ้ป็นอันดบัแรกสดุเนื่องจากมกีารบูรณาการและบริหารจัดการโดยภาครัฐเอง นอกจากน้ี การบริการโดย

ภาครัฐนั้นจะลดค่าใช้จ่ายการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน ลดภาระการบ ารุงรักษา สามารถจัดเก็บข้อมูลส าคัญ และมี

ความปลอดภัยสูงซึ่งเป็นการลดภาระของภาครัฐในภาพรวม ดังนั้น การเปลี่ยนไปใช้การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) จะ

ช่วยประหยัดงบประมาณการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและการดูแลรักษาได้อย่างมหาศาล รูปแบบการด าเนินการในอนาคตของการ

บริการโดยภาครัฐจะครอบคลุมการบริการ เช่น Colocation, IaaS, PaaS และ SaaS ภายใต้การบริการนี้ภาครัฐสามารถ

แก้ไขและลดข้อจ ากัดด้านความสามารถของบุคลากรเพื่อลดปัญหาในการดูแลรักษาได้อย่างดี นอกจากนี้ การบริการดังกล่าว

ยังรวมถึงค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและการโอนความเสี่ยงการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลไปยังผู้เช่ียวชาญที่ดูแลระบบการบริการ 

G-Services นี ้ 

 อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานโต้แย้งว่าการบริการโดยภาครัฐนั้นเหมาะส าหรับการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เช่น 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ภาครัฐเองต้องท า

ให้มั่นใจว่าการบริการโดยภาครัฐนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ มีความสามารถรองรับการขยายตัวของบริการ มีความ

ทันสมัยทางเทคโนโลยี และมีความปลอดภัยเพื่อแก้ไขข้อโต้แย้งเหล่านั้น นอกจากนี้ ข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนของการบริการ

โดยภาครัฐ (G-Services) ทีเ่หนือกว่าการบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) และการบริการพื้นที่วางเครื่อง

แม่ข่าย/จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) คือมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยที่สูงกว่า

เนื่องจากการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) นีม้ีการบริหารงานและจัดเก็บข้อมูลโดยภาครัฐเองซึ่งลดความเสี่ยงต่อข้อมูลสูญ

หายหรือประเด็นด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) นอกจากนี้ การบริการโดยภาครัฐยังต้องมีการปฏิบัติตาม 

SLA และให้การช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 
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ค านิยาม 
การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) คือ การบริการ Colocation, IaaS, PaaS และ SaaS ที่
จัดเตรียมโดยภาครัฐเพื่อให้บริการการจัดการข้อมูล การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลแก่
หน่วยงานภาครัฐในรูปแบบเดียวกับการให้บริการโดยหน่วยงานภายนอกและมีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
แต่การบริการโดยภาครัฐนั้นมีการจัดการความปลอดภัยที่สูงกว่า นอกจากนี้ ทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ จะอยู่ในความรับผิดชอบของ G-
Services โดยประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับคือ ความปลอดภัย ต้นทุนต่ า มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการขยายตวัของบริการ การใช้พลังงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นภายใต้

งบประมาณที่จ ากัด โดยมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การบูรณาการข้อมูล ระบบช่วยเหลือ มีความคล่องตัว และการ

ประยุกต์ใช้มาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตของการบริการโดยภาครัฐนั้นจะมีการน ามาตรฐานและมีการ

ประยุกต์ใช้การรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่าหรือดีกว่าที่ได้รับจากการบริการโดยหน่วยงานภายนอก  

 การบริการโดยภาครัฐในอนาคตจะมุ่งเน้น 4 มิติส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ดังนี ้

 

 

 

 

 หน่วยงานต่างๆ จะเปลี่ยนไปใช้การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะประโยชน์จากการ

ให้บริการโดยภาครัฐ มิติส าคัญที่ต้องมุ่งเน้น คือ การบูรณาการข้อมูล/การจ าแนกประเภทข้อมูลที่จัดเก็บไว้ การจัดเตรียม

บริการแบบ 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยเหลือและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา การฟื้นฟูสภาพและความสามารถใน

การรองรับการขยายตัวของบริการ เพื่อยกระดับการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานด้วยต้นทุนท้ังหมดที่ต่ าลงส าหรับหน่วยงาน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 เจ้าหน้าท่ีทีจ่ะด าเนินงานการบริการโดยภาครัฐจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาความสามารถที่สูงขึ้น

และจะมีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีมากขึ้นหากจ าเป็น 

 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะประสานงานระหว่างหน่วยงานของตนและ G-Services ในรูปแบบของลูกค้าและผู้

ให้บริการ อีกทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติตามมาตรฐานได้ เป็นต้น 

 ภาครัฐจะจัดท ารายละเอียดด้านราคาและจัดความพร้อมให้บริการแก่ทุกหน่วยงาน  

 

เอื้อให้โครงสร้ำงพื้นฐำน
พร้อมรองรับข้อมูลที่

ต้องกำรควำมปลอดภยัสูง 

ลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน
และต้นทุนส ำหรบั

หน่วยงำน 

รองรับกำรขยำยตัวของบริกำร
และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดซื้อจัดหำ กำรจัดกำรกรอบ

เวลำและงบประมำณ 

เพิ่มประสิทธภิำพและ     
สำมำรถรองรบักำร
ขยำยตัวของบริกำร 
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ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลในอนำคตส ำหรับกระทรวงที่มปีริมำณข้อมูลมำก  

 

ตัวอย่ำง แนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลในอนำคต ส ำหรับกระทรวงทีม่ีปริมำณข้อมูลปำนกลำง  

 

ตัวอย่ำง แนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลในอนำคต ส ำหรับกระทรวงที่มีปริมำณข้อมูลน้อย  

 

 



48 
 

11. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization Strategy 
หรือ GDCM Strategy) อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของ
ประเทศไทยอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานกายภาพ แอปพลิเคชัน การจัดตั้งศูนย์
ข้อมูล มุมมองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับสากล 
รายละเอียดจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM Strategy) สามารถท า
ให้เข้าใจถึงแนวโน้มและความต้องการของประเทศ ความคาดหวังจากหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นและ
ปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเผชิญ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (GDCM Strategy) จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ การมีบริการที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดงบประมาณ การโอนหน้าที่
ความรับผิดชอบบางส่วนไปสู่หน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า การลด
ปัญหาด้านบุคลากร และการยกระดับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย  

 

 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการลดประเด็นความท้าทายที่หน่วยงาน

ภาครัฐเผชิญดังต่อไปนี ้

เพ่ิมประสิทธิภำพต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำ 

ประเด็นทีส่ าคัญส าหรับหน่วยงานคือ ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นและงบประมาณที่จ ากัดเพื่อรองรับความต้องการการบริการ การพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลภาครัฐมีการวางแผนเพื่อลดภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีต้องด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

ของตนทีอ่าจสิ้นเปลืองเกินความจ าเป็น 

 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ  

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐเอื้อให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตาม  

พันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย กรอบแนวคิด และกรอบการ

ท างาน ซึ่งท้ังหมดที่กล่าวมานี้คือหน่ึงในเป้าหมายหลักของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐทีส่ าคัญ 

 

เพ่ิมประสิทธิภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนศูนย์ข้อมูล  

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ การก าหนดมาตรฐานจะส่งผลให้ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Ecosystem) มีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกันจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม  

 

พร้อมรองรับควำมต้องกำรในอนำคต  

ภาครัฐสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือความท้าทายในอนาคตได้ เช่น ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของข้อมูลที่

มากขึ้น และความต้องการของประชาชนที่มากขึ้น ที่ส าคัญ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดเพื่อให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง (Citizen Centricity) โดยด าเนินงานแบบครบวงจร ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่มี

ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ส าหรับปัจจุบันและอนาคต 
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หน่วยงำนมีทำงเลือกที่หลำกหลำย รวมถึงระบบคลำวด์ 

หน่วยงานสามารถเลือกทางเลือกทีเ่หมาะสมที่สุด เช่น การใช้ระบบคลาวด์ ในการยกระดับความน่าเช่ือถือของศูนย์ข้อมูลของ

ตน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตอื่นๆ ทั้ง 6 รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมลูภำครัฐ  

 

        

เป้าหมายหลักของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐคือ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน เกิด

นวัตกรรมเทคโนโลยี และเกิดการเตรียมความพร้อมรองรับการการปฏิวัติด้านข้อมูล 

 

วิสัยทัศน์ของโครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ  

      

วิสัยทัศน์ของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐคือ “เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐที่

ส่งเสริมให้การให้บริการแก่สาธารณะประสบผลส าเร็จ โดยผ่านการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ปลอดภัย คุ้มค่า และเหมาะสมที่สุด” 

 

 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐผลักดันเป้าหมายส าคัญดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับทิศทำงข้อมูลภำครัฐให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดำ้นควำมปลอดภัยข้อมูล เพื่อเพิ่มกำรรักษำควำม
ปลอดภยัส ำหรบัข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ (National Security Data) และมีกำรจดักำรข้อมูล

ส ำคัญ (Important Data) อย่ำงเหมำะสม 
 

สนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้วยแนวทำงปฏิบัติและกำรส่งมอบบริกำรที่เป็นมำตรฐำน 

 

เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนต้นทุนและกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ด ำเนินกำรกำรท ำงำนร่วมกันทัง้ในระดับภำครัฐ กระทรวง หน่วยงำน และภำคเอกชน 

ยกระดับประสิทธิภำพของหน่วยงำน 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0v_KvevSAhUHo5QKHfYXDbAQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/free-images/target-icon-4514&psig=AFQjCNEsuUGkYzDoonTPbvYhf_LhvhQmrQ&ust=1490319142807859
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJuI-svuvSAhWCKZQKHZn4BioQjRwIBw&url=http://www.healthesystems.com/about/mission-values&psig=AFQjCNEvQGdDYzrW91aZ_kGLalWfH5ul4g&ust=1490319339412908
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หลักกำรส ำหรับกำรก ำหนดยุทธศำสตร์  

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) วางแผนที่จะน าเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติสมัยใหม่มาใช้ เพื่อยกระดับ

สถานะด้านความปลอดภัยของภาครัฐและในขณะเดียวกันยังเอื้อให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของภาครัฐอย่าง

มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะสนับสนุนภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การสร้างประโยชน์ต่างๆ ที่จะท าให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเติบโตและยั่งยืน 

หลักการต่อไปนี้เป็นแนวทางส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

กำรปรับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำภำครัฐให้สอดรับกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล และวิสัยทัศน์ของ

ภำครัฐ 

กำรใช้ยุทธศำสตร์มุ่งเน้นควำมปลอดภัยข้อมูล ควำมส ำคัญของแอปพลิเคชัน มุมมองกำรด ำเนินงำนใน

ปัจจุบัน และกำรเติบโต  

1 

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทีส่ ำคัญ โดยกำรน ำมำตรฐำนและ SLA มำใชก้ับรูปแบบ

กำรด ำเนินงำนในอนำคตที่เลือก เพื่อสร้ำงประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม  

กำรพิจำรณำชุดทักษะ กำรพัฒนำบุคลำกร ควำมพร้อมของทุนมนุษย์ และกำรถ่ำยทอดทำงเทคโนโลยี 

ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนและกระทรวงต่ำงๆ ในแต่ละขั้นเพื่อผลักดันให้วัตถุประสงค์ในภำพรวมเกิดขึ้น

อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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คุณลักษณะส ำคัญของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐของประเทศไทย  

 การพัฒนาและการควบรวมศูนย์ข้อมูล (Data Center Modernization and Data Center Consolidation) เป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่มีอยู่เดิม และเป็นการรองรับแอปพลิเคชันที่มีความส าคัญและที่ต้องการ

ความปลอดภัย (Mission-Critical and High-Security Application) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 

Center Modernization หรือ GDCM) เป็นโครงการในระยะยาวที่มุ่งใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ หรือจากการพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นมีความเสถียร มีความพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

นอกจากน้ี  คุณลักษณะส าคัญที่เอือ้ต่อการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐใหป้ระสบผลส าเร็จนั้นประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควำมครอบคลุม 
(Comprehensiveness) 

 ยุทธศาสตร์ควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือตัวช้ีวัด เพื่อบ่งช้ีประโยชน์ที่
เกิดขึ้น และท าการวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา 

 ควรมีการระบุความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ต้องสามารถท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แอปพลิเคชันต่างๆ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการหยุดให้บริการ (Downtime) เป็นระยะเวลานาน หากมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ต้องมีแนวทางใหก้ระทรวงและหน่วยงานสามารถเข้าถึงทางเลือกต่างๆ 
เพื่อใหก้ารบริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

 

 

Comprehensiveness Intended benefits 

 

กำรค ำนึงถึงเป้ำหมำย มุมมองด้ำนกำรด ำเนนิงำน 

กำรท ำประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริง ควำมครอบคลุม  
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กำรท ำประโยชน์ให้เกิดขึ้น
จริง 

(Benefit Realization) 

 ยุทธศาสตร์ต้องส่งเสริมวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อภาระงานที่ส าคัญต่อพันธกิจ (Mission 
Critical Workload) อันถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตร์ต้องค านึงถึงการขยายตัวของการด าเนินงานควบคู่ไปกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล การน าเทคโนโลยีมาใช้ และการเพิ่มปริมาณของข้อมูล 

 

 

กำรค ำนึงถึงเป้ำหมำย 
(End in mind) 

 ยุทธศาสตร์ต้องยกระดับการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centricity) 

 ยุทธศาสตร์ต้องใช้ประโยชน์จากรูปแบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ ต้นทุน ผลลัพธ์ และอัตราการใช้งาน  

 ยุทธศาสตร์ต้องส่งเสริมมาตรฐานที่จัดท าขึ้น ส าหรับรูปแบบการด าเนินงานใน
อนาคต  

 
 

มุมมองด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Implementation 

Perspective) 

 ยุทธศาสตร์ต้องมีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม โดย
ต้องมีระยะเวลาการด าเนินงานที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดี และสามารถ
ส่งเสริมแผนงานอ่ืนๆ ได้ด้วย  

 ยุทธศาสตร์ควรมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงเป้าหมายควบคู่กับประเด็นต่างๆ ของ
การด าเนินงานและปัญหาที่ต้องเผชิญ 

 ยุทธศาสตร์ต้องให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาและต้องด าเนินแนวทางที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล 

 ยุทธศาสตร์ต้องระบุวิธีการให้บริการที่ดีขึ้นตามรูปแบบการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และระบุวิธีที่จะพัฒนารูปแบบเหล่านี้ให้ดียิ่งข้ึน 
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12. ควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ของโครงกำร  
 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization หรือ GDCM) จะส่งผลให้เกิด

ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่น อัตราการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ความ

ปลอดภัยของข้อมูลความมั่นคงระดับประเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบต่างๆ ทางเลือกในการให้บริการ ความพร้อม

ใช้งาน ความยั่งยืน ความยืดหยุ่นของการบริการ การกู้คืนภัยพิบัติ ความต่อเนื่องการด าเนินงาน และอาคารสถานที่  โดย

โครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนส าหรับภาครัฐโดยรวมและหน่วยงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ โครงการนี้จะประหยัด

งบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ต้นทุนการด าเนินงานในด้านทรัพยากรมนุษย์ การซ่อมบ ารุง การปฏิบัติงาน 

การใช้พลังงานและการเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 

 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
  

 

กำรน ำมำตรฐำนมำใช้ (Adoption of Standards) 
การด าเนินงานรูปแบบใหม่จะเอื้อให้การน ามาตรฐานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทางที่ได้
จัดท าขึ้นส าหรับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน ถึงแม้ว่า ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อาจอยู่ในระยะที่ต่างกันใน
การน ามาตรฐานมาใช้ (Standards Adoption Cycle) หน่วยงานยังสามารถได้รับประโยชน์ตั้งแต่ต้นจากการใช้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data 
Center) และศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
มาตรฐานและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานในระดับที่สูงกว่า ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
อนาคต 
 

 

 

กำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสูงสุด (No Compromise on Security) 
การด าเนินงานรูปแบบใหม่จะส่งเสริมการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัย
เป็นหัวใจส าคัญ (Security Centric) นอกจากน้ี จะมีการลงทุนเพื่อจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นส าหรับข้อมูล
ความมั่นคงระดับประเทศ และจะมีการจัดการข้อมูลที่มีความส าคัญในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสมเช่นกัน  
 

  

 

กำรเพ่ิมพื้นที่จัดเก็บข้อมลู (Capacity Improvement) 
เนื่องจากความต้องการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการ 
(Scalability) จึงเป็นทิศทางอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานของ GDCM นอกจากนี้ พื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลจะถูกยกระดับขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน การใช้งานร่วมกัน การ
บริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) และการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) 
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กำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ (Utilization of Government Infrastructure) 
ในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐยังขาดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ GDCM จะเอื้อให้เกิดอัตรา
การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐที่สูงขึ้นจากการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) ซึ่งผลตอบแทนที่สูงขึ้น
จากการลงทุนนั้น จะส่งผลให้ภาครัฐสามารถน างบประมาณไปพัฒนาในทางเลือกอื่นๆ เพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ประเทศ 

 
  

 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพต้นทุน (Cost Optimization) 
ด้วยการด าเนินงานรูปแบบใหม่ หน่วยงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน โดย
อาศัยการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลให้องค์ประกอบต้นทุน
ต่างๆ ลดลง เช่น โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน ทรัพยากรบุคคล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
เป็นต้น  

 
  

 

กำรมุ่งเน้นภำรกิจหลัก (Focus on Core Activities) 
การด าเนินงานรูปแบบใหม่จะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สามารถมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่หลักและให้ความส าคัญต่อการ
บริการประชาชนได้มากขึ้น ดังนั้น ภาระด้านการบริหารจัดการและการซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ไม่จ าเป็น
จะถูกยกเลิกไปเพื่อด าเนินภารกิจอ่ืนท่ีมีความส าคัญต่อหน่วยงานมากกว่า 
 

  

 

กำรรวมกลุ่มในเชิงสถำนที่ต้ัง (Location-based Aggregation) 
ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) และศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-
Agency Data Center) จะถูกพัฒนาขึ้นและถูกยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตามความใกล้เคียงกันในเชิงสถานที่ตั้ง
และตามประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลร่วมกัน (Economies of Scale) ซึ่งการด าเนินงาน
รูปแบบใหม่ในลักษณะนี้ ภาครัฐสามารถบูรณาการข้อมูลและแอปพลิเคชันที่มีความส าคัญต่อพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 เป้าหมายของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐคือ การยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ยกระดับการรักษาความ

ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและต้นทุนการด าเนินงาน นอกจากน้ี เป้าหมายของการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ภาครัฐยังอาจรวมถึง การเอื้ออ านวยให้โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐสามารถรองรับความท้าทายด้านข้อมูล ความต้องการของ

ประชาชน ความซับซ้อนของข้อมูล และต้นทุนทีเ่พิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

        

เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐคือ การพัฒนาแนวทางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงของประเทศและก่อให้เกิดความเป็นเลิศใน
การบริการ นอกจากนี้ องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีความส าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ ความยั่งยืนของ
การด าเนินงานในระยะยาว ประสิทธิภาพด้านต้นทุน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความพร้อมในการ
รับมือวิวัฒนาการด้านข้อมูล เป็นต้น 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0v_KvevSAhUHo5QKHfYXDbAQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/free-images/target-icon-4514&psig=AFQjCNEsuUGkYzDoonTPbvYhf_LhvhQmrQ&ust=1490319142807859
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 หน่วยงานส่วนใหญ่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลมากกว่าหน่ึงแห่งขึ้นไป โดยที่ศูนย์ข้อมูลเหล่านั้นมีระดับประสิทธิภาพ

ที่แตกต่างกัน และบุคลากรของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในหลายหน้าที่รวมถึงการดูแลศูนย์ข้อมูลด้วย นอกจากนี้ แต่ละ

หน่วยงานต้องรับผิดชอบต่อความต้องการด้านข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมอย่างจ ากัด ในขณะทีห่ลาย

ประเทศมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมีโครงสร้างพื้นฐานทีพ่ร้อมต่อการใช้งาน หน่วยงานภาครัฐไทยมีการด าเนินงานโดยขาดการ

วางแผนด้านการบริหารจัดการข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ส่งผลให้เกิดภาวะการสิ้นเปลืองของ

ทรัพยากรและการใช้โครงสร้างพื้นฐานท่ีขาดประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัย ต้นทุน

การด าเนินงานทีส่งูขึ้น การขาดแคลนบุคลากร และค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าทีสู่ง นอกจากน้ี ข้อจ ากัดในการของบประมาณจาก

ภาครัฐ การรักษาความปลอดภัย การเพิ่มพูนทักษะบุคลากร การจัดการปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การรองรับความต้องการของ

ผู้ใช้งาน และอัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ านั้น ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization Strategy) จึงมีความส าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ี การจัดเก็บข้อมูลนั้นมีบทบาทส าคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเติบโตโดยประมาณที่ 25% ต่อปี 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องตอบโจทย์ส าคัญว่าศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานจะสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานและ

ภาครัฐได้อย่างไร ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐต้องน าเสนอแผนที่มีความครอบคลุม ความบูรณาการ และ

ความยั่งยืน เพื่อเอ้ืออ านวยให้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐตอบ
โจทย์ส าคัญ ข้อกังวล ความต้องการ และ
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐก าลังเผชิญ
อยู่ทุกวันนี้ ได้   ยุทธศาสตร์นี้ ไม่ เพียงแต่
ครอบคลุมการให้บริการผ่านแนวทางและ
วิธีการทางเลือก แต่ยังเอื้อให้ เกิดการใช้
มาตรฐานทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบที่มี
ความคล่ องตั ว  การตอบสนองรวด เร็ ว    
การบูรณาการ ความยั่งยืน ความปลอดภัย 
การบริหารจัดการ และความพร้อมการรองรับ
อนาคต 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐส าหรับประเทศไทยถูกจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน การใช้บริการคลาวด์ของ

หน่วยงานภายนอก การใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก และการใช้บริการ G-Cloud ที่หน่วยงานต่างๆ

ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริการเหล่านี้รองรับความต้องการข้อมูลทั้งหมดส าหรับภาครัฐและการให้บริการแก่ประชาชน แต่

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของข้อมูล ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ความต้องการการบริการ และข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องแก้ไขโดยการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ยกระดับศักยภาพของภาครัฐให้สอดคล้องกับ

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 

กำรระบุมำตรฐำนใหม ่

ที่จะน ำมำใช้ เพื่อสร้ำง

ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน

ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
กำรระบุ

แนวทำงใหม่ใน
กำรให้บริกำร 
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ควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดของหน่วยงำนภำครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รัฐบาลในหลายประเทศท่ัวโลกเล็งเห็นความจ าเป็นที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการใช้บริการ

ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ชีวิตทีย่ั่งยืนส าหรับประชาชน 

 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทันสมัย เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานและการ

ประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในอนาคต 6 รูปแบบดังต่อไปนี้ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

(1) ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) 

(2) ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) 

(3) ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) 

(4) การบริการพื้นท่ีวางเครื่องแม่ข่าย/จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation/Physical Hosting) 

(5) การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) 

(6) การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงำน

ภำครัฐ 

• ต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจำกำรด ำเนินงำน

 ขำดประสิทธภิำพ 
• ปริมำณข้อมูลเพิ่มขึ้น 

• บุคลำกรและทักษะมีจ ำกัด  

• ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของ

ข้อมูล 

• งบประมำณภำครัฐมีจ ำกัด 

• ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน 

• กำรจ ำแนกประเภทข้อมูลและ

ขำดกำรบูรณำกำร 

• ประชำชนเป็นศูนย์กลำงและควำม

พร้อมรองรับบริกำรใหม ่

• โครงสร้ำงพื้นฐำนและอุปกรณ์

ที่มีอยู่เดิม 

• สำมำรถเรยีกใชข้้อมูลได้อยำ่งรวดเร็ว มี

ควำมพร้อมใช้งำนและควำมเสถียรสูงขึ้น 

ข้อจ ำกัด ควำมต้องกำร 
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 หากมีการใช้องค์ประกอบเหล่านี้ท้ังหมดรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่ภาครัฐดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประสิทธิภำพ (EFFICIENCY) 
ประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) เกิดจากการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Economies of Scale) 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความคล่องตัว (Agile Infrastructure) การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่นและมีความสะดวก 
การใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการมี
อัตราการใช้งานสูงขึ้น  

 
 
 

ประชำชนเป็นศูนยก์ลำง (CITIZEN CENTRICITY) 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (CITIZEN CENTRICITY) เกิดจากการให้บริการแบบครบวงจร การยกระดับความพร้อม
ใช้งาน การเตรียมการส าหรับบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User 
Experience) ผ่านการเข้าถึงข้อมูลทีส่ะดวกและการมีข้อมูลทีน่่าเชื่อถือ  

 ควำมปลอดภัย (SECURITY) 
ความปลอดภัย (SECURITY) เกิดจากการส่งเสรมิการปฏิบัตติามนโยบายและมาตรฐานความปลอดภยัข้อมูล
ภาครัฐ และการพัฒนาความสามารถในการรองรับนโยบายด้านการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยใหม่ๆ   

 
 
 

กำรรองรับอนำคต (FUTURISTIC) 
การรองรับอนาคต (FUTURISTIC) เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทีม่ีความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยอาศัย
เทคโนโลยีใหม่ที่ยั่งยืน สามารถพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างทันท่วงที 

CITIZEN 

CENTRICITY 

SECURITY 

FUTURISTIC 

REDUCED 

COST 

EFFICIENCY 
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กำรเพ่ิมประสิทธิภำพต้นทุน (OPTIMIZED COST) 
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน (OPTIMIZED COST) เกิดจากการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานในอัตราที่สูงขึ้นและการ
ใช้ประโยชน์จากรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทางเลือก ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายด้านการ
ลงทุนและการด าเนินงานในอนาคตได้ 
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13. แผนพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ส าหรับประเทศไทย จะเสนอยุทธศาสตร์การบริการศูนย์ข้อมูลและการน า

มาตรฐานมาประยุกต์ใช้โดยผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบ ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวมีผลกระทบต่อกระทรวงและหน่วยงาน

ต่างๆ โดยอาจมีแนวโน้ม ข้อจ ากัด และประเด็นที่กระทบหน่วยงานแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ แผนพัฒนาศูนย์

ข้อมูลภาครัฐจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และก าหนดสมมติฐานส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐในภาพรวม 

 การใหบ้ริการในอนาคตนั้นเกี่ยวข้องกับวิธกีารบริหารจัดการและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นความมั่นคง

ปลอดภัย ดังนั้น การด าเนินงานในอนาคตจ าป็นต้องจ าแนกประเภทข้อมูลและก าหนดกรอบส าหรับแต่ละหน่วยงานอย่าง

ชัดเจน ยุทธศาสตร์นี้มุ่งตอบโจทย์ใน 2 มิติทีส่ าคัญคือ 1) ประเภทของการใหบ้ริการ และ 2) กลไกการใหบ้ริการ ซึ่งครอบคลุม

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการยกระดับการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐไทยมีศูนย์ข้อมูลเป็นของตนเอง

จ านวนมาก ซึ่งศูนย์ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้   

 หนึ่งในเป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมซึ่ง

อาจมีข้อจ ากัดในแง่ขนาดของศูนย์ข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากประเภทและระดับความปลอดภัยของ

ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลปัจจุบันต้องถูกก าหนดกรอบการใช้งาน การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การลงทุนใน

อนาคต และเจตนารมณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) จึงเสนอทิศทางอนาคตให้มีการพัฒนา 6 รูปแบบการด าเนินงาน

ในอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลซึ่ งประกอบกันทั้งหมดเป็น ระบบศูนย์ข้อมูลภำครัฐไทย  (Thailand 

Government Data Center Ecosystem) ระบบใหม่นี้ประกอบด้วยรูปแบบการด าเนินงานต่างๆ ที่หน่วยงานสามารถ

เลือกใช้จัดเก็บข้อมูลปัจจุบันและอนาคตได้ ทั้งนี ้ในมุมมองของการให้บริการ บทบาทของหน่วยงาน และบทบาทของภาครัฐ

นั้น จะมีการอธิบายเนื้อหาในส่วนต่อไป ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กำรใช้งำนศูนย์ข้อมูลระดับหน่วยงำน  

 ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลภาครัฐของไทยมีการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) ศูนย์ข้อมูลประจ า

หน่วยงาน (Agecny Own Data Center) 2) การใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 3) การใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย

ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) และ 4) การใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) 

โดยจาก 42 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) นั้น 90% 

ของหน่วยงานระบุว่าหน่วยงานมีการใช้ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agecny Own Data Center) ในการจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงาน ขณะที่อีก 20% ของหน่วยงานระบุว่าหน่วยงานของตนใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของ

หน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) และใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และมีเพียง 7% ที่

ใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) 

 ทิศทางการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของไทยในอนาคตจะมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมภายในหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ถูกน ามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาส าคัญที่อาจเป็น
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อุปสรรคในการใช้งานศูนย์ข้อมูลเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การขาดมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

ความซับซ้อนในการเช่ือมโยงเครือข่าย ประเด็นการจ าแนกประเภทข้อมูล ความท้าทายในการจัดการความปลอดภัยข้อมูล 

และการขาดความสามารถในการประเมินและวางแผนอัตราการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี 

Virtualization ส าหรับการใหบ้ริการของตนเอง ด้วยเหตุนี้การท า Virtualization จึงนับเป็นโอกาสในการจัดท าแพลตฟอร์ม

ร่วมกันในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) และศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน 

(Cross-Agency Data Center) ซึ่งศูนย์ข้อมูลในลักษณะนี้จะส่งเสริมใหก้ารย้ายการใหบ้ริการสามารถท าได้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับ

การขยายการใหบ้ริการสู่ระดับกระทรวงหรือข้ามหน่วยงาน แนวทางนี้จะเป็นกุญแจส าคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจ าเปน็ต้องมีมาตรฐานรว่มกันและสามารถท างานร่วมกันได้ (Interoperability) นอกจากน้ี การจัดซื้อ

ระบบ Virtualization ในระดับประเทศอาจมีประโยชน์มากกว่า เมื่อเทียบกับการจัดซื้อในระดับหน่วยงานของตนเอง  

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อหน่วยงานและภาครัฐ มีดังนี ้ 

 

 ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการ การจ าแนกประเภทข้อมูล การดูแลรักษา การ

ก าหนดมาตรฐาน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคร่งครัด  

 ศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานบางแห่งจะถูกพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงหรือศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่าง

หน่วยงาน ใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “iTransform” 

 หน่วยงานท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ควรพิจารณาแนวทางการย้ายข้อมูลไปจัดเก็บไว้

ยังศูนย์ข้อมูลในรูปแบบอื่นแทน แล้วท าการยกเลิกหรือปิดบริการศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานนั้น 

 หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามแผนการเปลี่ยนแปลงตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเคร่งครัด  

 หน่วยงานจะต้องด าเนินการศึกษาเชิงส ารวจในปีท่ี 1 เพื่อระบุความต้องการในการจ าแนกประเภทข้อมูล จัดเตรียม

แผนการด าเนินงานส าหรับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน และด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายข้อมูลตาม

ข้อก าหนดและประเภทของแอปพลิเคชัน ไปยังรูปแบบทางเลือกอื่น โครงการนี้จะใช้ช่ือว่า “iDiscover” 

 หน่วยงานจะต้องด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้มาตรฐานตามขั้นตอนของการน ามาตรฐานมาใช้  

เมื่อวางแผนเสร็จสิ้น หน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการนี้จะใช้ช่ือ

ว่า “iAdopt” 

 หน่วยงานจะต้องระบุความต้องการทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นที่สามารถใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบ

อื่น การศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “iTransition”  

 หน่วยงานจะต้องใช้งานศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับประเภทข้อมูล  

 หน่วยงานต้องระบุแนวทางในการย้ายข้อมูลทั่วไป เพื่อจัดเก็บไว้ที่การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) หรือ ศูนย์

ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) หรือ ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-

Agency Data Center) หรือ การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) โดยเป็นการด าเนินงานส่วน

หนึ่งในโครงการ “iOptimize” 
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กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำน  

 ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทยเผชิญประเด็นส าคัญด้านอัตราการใช้งาน ด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกิน

ความจ าเป็น และด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของบริการ ในบางกรณีหน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวอาจ

มีอัตราการใช้งานเครื่องแม่ข่ายเฉลี่ยที่ต่ ากว่า 5% ดังนั้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลจึงเป็นโอกาสให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม

ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นโอกาสที่จะบริหารการจัดซื้ออุปกรณ์ IT ใหมใ่นอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 การพัฒนาบริการร่วมกันส าหรับภาครัฐไทยนั้นมีต้นก าเนิดจากศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความจ าเป็นต้องช้ีแจงใน

การของบประมาณและการใช้จ่าย และรวมถึงการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการเปิดโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรให้แก่

หน่วยงานใช้งานร่วมกัน  

 โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานร่วมกันในรูปแบบศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry-Level Data Center) และศูนย์

ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ (500 ตร.ม. ขึ้นไป) และปฏิบัติตาม

แนวทางมาตรฐานที่ระบุในภาคผนวก  

 

การให้การบริการร่วมกันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้  

 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ   

 สามารถตอบสนองความต้องการศูนย์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (On-demand Ready) 

 มีความพร้อมใช้งานสูง เพื่อสามารถด าเนินงานตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์  

 การเช่ือมต่อเครือข่ายความเร็วสูงไปยังเครือข่ายภาครัฐ 

 ความปลอดภัยทางกายภาพและการส ารองข้อมูล เพื่อใหด้ าเนินงานได้อย่างราบรื่น  

 มีการรายงานการใหบ้ริการเปรียบเทียบกับข้อตกลงระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ (Service Level Agreement) 

 ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost of Ownership) ลดลง 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านเทคโนโลยี เช่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 

 สามารถรองรับปริมาณข้อมูลและการประมวลผลที่สูง  

 อัตราการใช้ทรัพยากรทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญตอ่หน่วยงานและภาครัฐ มดีังนี ้ 

 ตัวแทนภาครัฐด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ และระบุศูนย์ข้อมูลที่พร้อมพัฒนาไปสู่ศูนย์ข้อมูลระดับ

กระทรวง (Ministry-Level Data Center) หรือศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data 

Center) ภายใต้โครงการ “iDiscover” 

 หน่วยงานต้องปฏิบัติตามค าสั่งภาครัฐในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานไปสู่ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงหรือศูนย์

ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน 

 หน่วยงานต้องสามารถใช้งานศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการร่วมกัน (ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการ

ระหว่างหน่วยงาน) เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามประเภทท่ีเหมาะสม  
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 หน่วยงานต้องจัดเตรียมทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน  

 เจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงาน (Governance Committee) ส าหรับศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูล

ให้บริการระหว่างหน่วยงานต้องขับเคลื่อนการให้บริการร่วมกันตามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนดในเอกสาร

มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Service Standards) 

 เจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานต้องก าหนดเกณฑ์และกลไกการก ากับดูแล เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างาน

ของศูนย์ข้อมูลทีเ่ทียบเท่า SLA ที่ก าหนดไว้  

 เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานต้องท าให้มั่นใจว่าศูนย์ข้อมูลถูกพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์

ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานภายใต้โครงการ “iAdopt” 

 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกันที่มีศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงจ าเป็นต้องใช้งานศูนย์ข้อมูลดังกล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานทีไ่ม่น้อยกว่า 10% ไว้กับศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง  

 เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานต้องก าหนด “ขอบเขต” ความครอบคลุมของศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่าง

หน่วยงานและหน่วยงานใดๆ (หน่วยงานอิสระหรือกระทรวง) ที่จะอยู่ภายใต้ขอบเขตการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล

ลักษณะนี้  

 หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตของศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานจะต้องจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่น้อย

กว่า 10% ไว้กับศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน โดยเป็นการด าเนินงานส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ 

“iOptimize”  

 เจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานต้องผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการ

ระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงาน มีการให้บริการ และมีการใช้งานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน 

 
กำรลดปริมำณกำรใช้บริกำรพื้นที่วำงเครื่องแม่ข่ำย (Colocation)  

 หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) ผล

สะท้อนจากความคิดเห็นในการส ารวจพบว่า 20% ของหน่วยงานใช้การบริการดังกล่าวในการจัดเก็บข้อมูลบางส่วน ส าหรับ 

Colocation นั้น หน่วยงานขนาดเล็ก (มีปริมาณข้อมูลไม่มาก) จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับ

เดียวกับหน่วยงานขนาดใหญ่ โดยไม่มีภาระเพิ่มเติมในการจัดเก็บและดูแลรักษาอุปกรณ์ภายใน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วน

ใหญ่ที่ใช้บริการ Colocation มักมีการด าเนินการศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงาน (Agency Own Data Center) เช่นกัน 

 

การใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายประการ 

ดังนี ้ 

 หน่วยงานมุ่งเน้นการด าเนินงานตามภารกิจได้มากข้ึน  

 จัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงานส าหรับการดูแลรักษาข้อมูล 

 โครงสร้างพื้นฐานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพช่วยลดความต้องการและการพึ่งพา

ความช่วยเหลือด้าน IT แบบ Onsite รวมถึงยังมีการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 
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 เป็นทางเลือกในการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพ่ิมทรัพยากร 

 ลดความเสี่ยง 

 ประหยัดต้นทุน  

 ในบริบทของประเทศไทย การใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Colocation) เป็นที่นิยมแพร่หลาย แม้มีการลงทุน

ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอยู่แล้วก็ตาม ดังนั้น จากรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ศูนย์ข้อมูล

ประจ าหน่วยงานที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานซึ่ง

ให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services) และการบริการโดยภาครัฐ (G-

Services) ที่ครอบคลุม Colocation นั้น หน่วยงานต่างๆ จึงมหีลายทางเลือกทีจ่ะใช้บริการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ทียบเท่าหรือดีกว่า 

Colocation  

 ดังนั้น ในเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาต้นทุนการด าเนินงานและความพร้อมใช้งานของทางเลือกอื่นๆ ที่มีความ

เหมาะสมแล้วนั้น จึงแนะน าให้ลดการใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Colocation) ลง ซึ่ง

เป็นการด าเนินงานส่วนหน่ึงภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDCM 

 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อหน่วยงานและภาครัฐ มีดังนี้  

 หน่วยงานต่างๆ ต้องลดการพึ่งพาและการจัดเก็บข้อมูลไว้กับ 3rd Party Colocation  

 จะไม่มีการอนุญาตหน่วยงานใหม่ให้ใช้บริการ 3rd Party Colocation หากมีความจ าเป็นหน่วยงานสามารถใช้

บริการ Colocation ของภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ G-Services 

 หากหน่วยงานที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลของตนเอง แต่มีความต้องการที่จะใช้บริการ 3rd Party Colocation หน่วยงาน

ดังกล่าวจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน รวมถึงช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น  

 หน่วยงานที่ใช้บริการ 3rd Party Colocation อยู่เดิมจะไม่สามารถต่อสัญญาใหม่ เว้นแต่มีความต้องการ

เฉพาะเจาะจง โดยหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน รวมถึงช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น  

 แต่ละหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลไว้กับ 3rd Party Colocation จะต้องจัดเตรียมแผนการย้ายข้อมูลและแผนบรรเทา

ความเสี่ยง เพือ่ลดผลกระทบในการด าเนินงานและการให้บริการ 

 ภาครัฐต้องจัดเตรียมการให้บริการ Colocation เป็นส่วนหนึ่งของการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) โดยปฏิบัติ

ตาม SLA มาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ  

 ภาครัฐต้องจัดเตรียมบริการศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ภายใต้โครงการ “iAdopt” 

 ภาครัฐต้องจัดเตรียมบริการคลาวด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Service 

Standards) 

 หน่วยงานต้องใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการย้ายข้อมูลและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการน าข้อมูลไปประมวลผลต่อไป ภายใต้โครงการ “iOptimize” 
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ระบบคลำวด์มีบทบำทส ำคัญมำกขึ้น 

 ปัจจุบันภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการใช้บริการคลาวด์มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ

ต้นทุนอย่างคุ้มค่า ถึงแม้บริการคลาวด์ก าลังเติบโตแบบทวีคูณ แต่หน่วยงานภาครัฐยังคงลังเลที่จะใช้บริการดังกล่าวในการ

จัดการและจัดเก็บข้อมูล โดยมีประเด็นหลักในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน รัฐบาลใน

หลายประเทศได้ลงทุนเม็ดเงินมหาศาลเพื่อสร้างระบบคลาวด์ของตนเอง ในความเป็นจริงเทคโนโลยีคลาวด์ก าลังพลิกโฉมการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปลี่ยนแปลงไปสู่การให้บริการจัดเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้งบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาโดยตลอด จากข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงาน

ต่างๆ ทั่วโลกจึงจ าเป็นต้องหารูปแบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่หน่วยงานสามารถการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและให้การบริการที่ดีไปพร้อมๆ กันได้ การใช้งานระบบคลาวด์อาจถูกมองว่าแค่สามารถท าให้หน่วยงานควบคุม

ต้นทุนได้จากการใช้บริการและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานยังสามารถพัฒนาการด าเนินงาน

ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มีการใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนอกจากหน่วยงานภาครัฐมีการใช้ระบบคลาวด์ที่

เรียกว่า Public Cloud ซึ่งมีลักษณะการให้บริการแบบสาธารณะแล้ว หน่วยงานภาครัฐยังมีการใช้ระบบคลาวด์ที่เรียกว่า 

Private Cloud ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานคล้ายกับ Public Cloud แต่สามารถรองรับภาระงานที่ส าคัญต่อพันธกิจ (Mission 

Critical Workload) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า  

 ส าหรับประเทศไทยนั้น หลายหน่วยงานจ าเป็นต้องรองรับการด าเนินงานท่ีส าคัญต่อพันธกิจด้วยการใช้ระบบคลาวด์

ที่สามารถรองรับการขยายตัวของการบริการ เทคโนโลยีไร้สาย และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (Analytics) อย่างไรก็ตาม 

หน่วยงานภาครัฐยังต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากทั้งภายใน

และภายนอก 

 จากการส ารวจ มีหน่วยงานภาครัฐไทยเพียง 10% ที่ใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) 

จากผู้ให้บริการ และมีข้อมูลภาครัฐเพียง 2.6% ที่ถูกจัดเก็บไว้บนบริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) 

จากการประมาณการในปัจจุบัน  

 อาจถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจจากตัวเลขทีก่ลา่วมาข้างต้น หากพิจารณาจากประโยชน์หลายประการที่จะไดร้ับจาก

ระบบคลาวด์ซึ่งสามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล ลดต้นทุน และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ

หน่วยงานภาครัฐได้ 

 ทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นสนับสนุนการสร้างระบบการด าเนินงานรูปแบบใหม่ส าหรับทั้งการใช้งานภายในและ

ภายนอก  

 เพิ่มความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ระดับองค์กร

รองรับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เช่น การท า Data Encryption เป็นต้น  

 การรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ถือเป็นโอกาสในการจ าแนกประเภทข้อมูลให้ดีขึ้น ท าให้มีการ

จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งรวดเร็ว 

 ลดต้นทุนลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ ากว่าการดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลเอง 
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 ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

 บุคลากรมีการจัดสรรใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถมุ่งเน้นการด าเนินภาระกิจหลัก 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญตอ่หน่วยงานและภาครัฐ มดีังนี ้ 

 หน่วยงานต่างๆ ต้องเพิ่มสัดส่วนการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปไว้บนการบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3 rd Party 

Services: IaaS, PaaS และ SaaS) 

 หน่วยงานต้องด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัเก็บข้อมูลหรอืแอปพลิเคชันใหม่  รวมถึงท าการจัดเก็บข้อมูล

ไว้บนระบบคลาวด์ โดยจะต้องส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไวภ้ายใต้

โครงการ iDiscover 

 ภาครัฐต้องจัดท ารายช่ือผู้ให้การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) ซึ่ง

ปฏิบัติตาม SLA และมาตรฐาน ในอัตราค่าใช้บริการ (ต้นทุน) ที่มีการเจรจาต่อรองกันเรียบร้อยแล้วและสามารถ

รองรับการบริการต่างๆ ทีห่น่วยงานต้องการได้  

 หน่วยงานจะต้องเลือกผู้ให้การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) จาก

รายชื่อข้างต้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล 

 หน่วยงานอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud ) รายเดิมและการ

บริการรูปแบบเดิม ในกรณีที่มีความต้องการที่มีความเฉพาะส าหรับหน่วยงานตนเอง 

 หน่วยงานต้องจัดเก็บข้อมูลทั่วไปชุดใหม่ไว้ก่อนและย้ายข้อมูลทั่วไปทีม่ีความเหมาะสมไปจัดเก็บไว้บนการบริการโดย

หน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS, และ SaaS) อันเป็นผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ ภายใต้

โครงการ “iOptimize” 

 

กำรบริกำรภำครัฐเป็นกรอบแนวคิดใหม่  

 ภาครัฐได้ให้นิยามการด าเนินงานของตนขึ้นใหมใ่นการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน โดยหน่วยงานภาครัฐใน

หลายประเทศทั่วโลกก าลังเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์ทีม่ีความปลอดภัย มีประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการลงทุนอย่างเป็น

รูปธรรม ดังนั้น การบริการโดยภาครัฐ (Government Services)  ที่ให้การบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Services) ในรูปแบบต่างๆ คือ โครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั (e-Government Infrastructure) ที่หน่วยงานภาครัฐ

สามารถใช้งานร่วมกัน โดยมีความคล่องตัวและเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาครัฐไทยได้น ารูปแบบการบริการโดยภาครัฐ (Government Services หรือ G-Services) เพื่อใช้รองรับความ

ต้องการจากภาคประชาชนและภาครัฐที่มีต่อการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Services) ที่เพิ่มขึ้นโดยใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส าคัญ การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) ประกอบด้วย บริกำรระบบคลำวด์ภำครัฐ 

(Government Cloud หรือ G-Cloud) ทั้ง 3 รูปแบบดังนี ้

 Software-as-a-Service (SaaS): คือแอปพลิเคชันภาครัฐต่างๆ ที่หน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันได้บนระบบ

คลาวด์ เช่น แอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Management) การจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) และการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Procurement) เป็นต้น  

 Platform-as-a-Service (PaaS): คือแพลตฟอร์มส าเร็จรูปที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกันได้บนระบบ

คลาวด์ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ โดยลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมระบบพัฒนาแอปพลิเคชัน 

(Application Development Environment) 

 Infrastructure-as-a-Service (IaaS): คือแพลตฟอร์มทีม่ีทรัพยากรการประมวลผลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้

งานร่วมกันได้บนระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มนี้สามารถขยายเพิ่มเติมได้ตามความต้องการและมีความยืดหยุ่น 

  

 นอกเหนือจากระบบคลาวด์ทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมานั้น การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) ยังรวมถึงกำรบริกำร

พ้ืนที่วำงเคร่ืองแม่ข่ำย (Colocation) ของภาครัฐอีกด้วย 

 ในปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐไทยเพียง 16% ที่ใช้การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) โดยมีการจัดเก็บ 9% ของ

ปริมาณข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดไว้กับการบริการนี้ 

 

ประโยชน์ของการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) มีดังนี ้

 ประหยัดต้นทุน เนื่องจากข้อดีของการใช้พื้นทีจ่ัดเก็บข้อมูลอย่างคุ้มค่า และมกีารใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

 ประหยัดเวลาในการจัดซื้อ มีการด าเนินงานเชิงระบบท่ีซับซ้อนน้อยลง และมกีารให้บริการแบบ On-demand 

 ยกระดับความสามารถในการรองรับการขยายบริการในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรและการ

บริการ IT ของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  

 กระตุ้นการจ้างงานและการบริการในสายอาชีพ IT ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ในประเทศที่มีการสร้างเสริม

ทักษะวิชาชีพในด้านระบบคลาวด์ 

 มีโครงสร้างมาตรฐาน ระบบคลาวด์ และการสนับสนุนของภาครัฐ  

 ยกระดับความปลอดภัย เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญตอ่หน่วยงานและภาครัฐ มดีังนี้  

 หน่วยงานต้องเพิ่มปริมาณการจัดเก็บข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลส าคัญ และข้อมูลทั่วไปไว้กับการ

บริการโดยภาครัฐ (G-Services)   

 หน่วยงานต้องด าเนินการส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ภายใต้โครงการ “iDiscover” เพื่อระบุข้อมูลที่สามารถ

จัดเก็บไว้กับ G-Services โดยมีระยะเวลาและแผนการด าเนินงานงาน รวมถึงจัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ ตามแผนที่

ได้ก าหนดไว้  

 หน่วยงานต้องด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดเก็บข้อมูลหรือแอปพลิเคชันใหม่ไว้กับ G-Services และต้อง

ท าการจัดเก็บข้อมูลไว้กับ G-Services โดยทีห่น่วยงานต้องส่งรายงานความเป็นไปได้และผลการด าเนินงานตามแผน

ทีไ่ด้ก าหนดไว้ ภายใต้โครงการ iDiscover 

 ภาครัฐต้องด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเตรียมการด าเนินการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) ในขั้นตอน

ต่อไป และต้องมีการจัดท าแผนความเป็นไปได้ ภายใต้โครงการ “iDiscover”  
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 ภาครัฐต้องสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ส าหรับ G-Services ภายใต้โครงการ iAdopt ตามที่ระบุ

ในเอกสารมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Service Standards) 

 ภาครัฐต้องมีความพร้อมรองรับปริมาณข้อมูล สามารถรองรับการขยายตัวของบริการ และจัดการข้อมูลปริมาณมาก

ในมุมมองของโครงสร้างพื้นฐาน โดยการเตรียมความพร้อมดงักล่าวส าหรับ G-Services เป็นการด าเนินงานส่วนหนึ่ง

ของโครงการ “iTransform”  

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาเลือกใช้บริการ G-Services ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นล าดับแรก ก่อนที่จะเลือกใช้บริการ 

3rd Party Cloud หรือ Colocation หากกรณีที่ไม่เลือกใช้บริการจาก G-Services แทนการใช้บริการ 3rd Party 

Cloud หรือ Colocation นั้น หน่วยงานจะต้องส่งรายงานช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการ “iOptimize”  

 หน่วยงานอาจต้องได้รับอนุญาตเพื่อใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภายนอก (3rd Party Cloud) รายเดิม หากมี

ความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ หรือไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นสามารถให้บริการได้ตามความต้องการ  

 หน่วยงานต้องจัดเก็บข้อมูลทั่วไปชุดใหม่ไว้ก่อน และย้ายข้อมูลทั่วไปที่ความเหมาะสมไปเก็บไว้ที่ G-Services 

หลังจากท าการศึกษาความเป็นไปได้แล้ว โดยเป็นการด าเนินงานส่วนหนึ่งของโครงการ “iOptimize” 
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14. แนวทำงปฏิบัติด้ำนเทคนคิของกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐครอบคลุมแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคที่หน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม เพื่อ

บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลของตน แนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคประกอบด้วย การด าเนินงานโดยอาศัยเทคโนโลยีและการ

ด าเนินงานโดยอาศัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 

กำรจัดกำรเคร่ืองแม่ข่ำย (Server Management): คือการติดตามสถานะการท างานของทรัพยากรที่ส าคัญของ

ระบบปฏิบัติการ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า และไฟล์ เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการเครื่องแม่ข่ายยังรวมถึง การ

ก าหนดเกณฑ์ส่งสัญญาณเตือน (Warning Threshold) การผนวกเข้ากับ Enterprise Management System (EMS) และ

การออกแบบให้ทุกแพลตฟอร์มมีรูปแบบเดียวกัน 

กำรจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management): คือการติดตามสถานะการท างานของทรัพยากรและตัวแปรส าคัญของ

ฐานข้อมูล (Relational Database Management System หรือ RDBMS) แบบเชิงรุก เช่น Database Tables, Table 

Space และ Logs เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการใช้ Enterprise Management System (EMS) และการบังคับใช้นโยบายที่

เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย  

ระบบช่วยเหลือ (Helpdesk): คือการจัดเตรียมระบบช่วยเหลือกลางส าหรับศูนย์ข้อมูล ที่ส าคัญ ระบบช่วยเหลือนี้ควรมี

ความสามารถให้ผู้ใช้งานบันทึกเหตุการณ์ (Incident) ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ โดยระบบช่วยเหลือจะสนับสนุนการ

รวบรวม จ าแนกประเภท ติดตาม ยกระดับ และตรวจสอบเหตุการณ์และปัญหาทัง้หมดด้วย  

กำรจัดกำรเคร่ืองแม่ข่ำยเว็บ (Web Server Management): คือการติดตามสถานะการท างานของ Web Server ซึ่ง 

Web Server จะถูกติดตามสถานะความพร้อมใช้งาน สภาพการท างาน และประสิทธิภาพ  

ควำมปลอดภัยของเครือข่ำย (Network Security): คือการใช้งานระบบควบคุมการเข้าออกในอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด 

โดยมีการควบคุมการเข้าออกระบบ (Access Control List) กลไกการยืนยันตัวบุคคล การตรวจจับการรุกล้ า และการยืนยัน

ตัวบุคคลด้วย Digital Certificate  

กำรป้องกันไวรัส (Anti-Virus): คือมาตรการรักษาและระบบป้องกันไวรัสในศูนย์ข้อมูล โดยมีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล

ทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงบนระบบอีเมล์ทั้งหมด  

ควำมปลอดภัยของเคร่ืองแม่ข่ำย (Server Security): คือการใช้ระบบควบคุมพื้นฐานในเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่องและ

ระบบปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการเข้าถึง (การยืนยันตัวบุคคลและการอนุญาต) เครื่องแม่ข่าย แพลตฟอร์ม และฐานข้อมูล  โดย

ความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายนี้ยังรวมถึงการทบทวนสิทธิการควบคุมการเข้าออก สิทธิการดูแลระบบ และความสามารถ

ด้านความปลอดภัยใหท้ันสมัย  

กำรระบุตัวบุคคล กำรยืนยันตัวบุคคล และกำรอนุญำตตัวบุคคล (Identification, Authentication and 

Authorization): คือการจ ากัดการเข้าถึงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่นอกเหนือระดับของ
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ผู้ใช้งานทั่วไป โดยที่จะมีการสงวนไว้ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ระบบจะมีการระบุและยืนยันตัวบุคคล ที่ส าคัญไม่

อนุญาตใหใ้ช้รหัสผ่านท่ีสามารถคาดเดาได้ง่ายหรือการใช้รหัสผ่านร่วมกันในทุกกรณี 

กำรจัดกำรรหัสผ่ำน (Management of Password): คือการจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน โดยมีการก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติ เช่น การเปลี่ยนรหัสภายในจ านวนวันท่ีก าหนด การเข้ารหัสไฟล์ การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน และการตั้งรหัสผ่านที่ยาก

ต่อการคาดเดา เป็นต้น  

ควำมปลอดภัยในกำรรับส่งข้อมูล (Data Transmission Security): คือการปกป้องความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ทั้งหมดที่รับส่งผ่านเครือข่ายทุกรูปแบบ แนวปฏิบัตินี้แนะน าให้ใช้การเข้ารหัสระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับข้อมูลที่จัด

อยู่ในประเภท “ช้ันความลับ”  

กำรใหบ้ริกำร Firewall (Firewall Service): คือการบริหารจัดการใหบ้ริการ Firewall ให้สอดคล้องกับข้อก าหนด นโยบาย

และกระบวนการของศูนย์ข้อมูล ได้แก่ การบ ารุงรักษาท่ัวไป การติดตามสถานะ และการเปลี่ยนแปลงกฎการใช้ Firewall เป็น

ต้น 

กำรตรวจจับและป้องกันกำรรุกล้ ำ (Intrusion Detection and Prevention Service): คือการใช้เครื่องมือตรวจจับและ

ป้องกัน เพื่อตรวจจับการเข้าถึงหรือกิจกรรมที่มิได้รับอนุญาตในเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กับศูนย์ข้อมูล  

กำรติดตำมสถำนะควำมปลอดภัย (Security Monitoring): คือการติดตามสถานะความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การติดตามสถานะระบบและอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดแบบทันสถานการณ์ (Real-time) เพื่อตรวจจับการละเมิด

ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น 

กำรตอบสนองเหตุกำรณ์ (Incident Response): คือการรายงานสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องเก็บรักษารายการบันทึก (Log) ของระบบความปลอดภัยทั้งหมด เช่น Firewall 

ระบบตรวจจับการรุกล้ า (IDS/IPS) มาตรการควบคุมการเข้าออก (ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และกายภาพ) และการบันทึกเพื่อ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ส าหรับตรวจสอบหรือใช้เป็นหลักฐาน  

กำรส ำรองข้อมูล (Backup): คือการส ารองข้อมูลแบบออนไลน์ส าหรับแอปพลิเคชันที่ส าคัญต่อพันธกิจไว้ที่ส่วนกลาง วิธีการ

ส ารองข้อมูลควรมีให้เลือกใช้งานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ สามารถรองรับการส ารองและกู้คืนข้อมูลด้วย SAN (Storage 

Area Network) จากแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรจัดเก็บข้อมูล (Storage Resource Management): คือการจัดการและติดตามสถานะทรัพยากรของ

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN/NAS และรวมถึงการส ารวจโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบ File, Configuration Management, Event 

Management and Reporting และ Policy Management เป็นต้น  
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15. แนวทำงปฏิบัติด้ำนนโยบำยข้อมูลของกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
 

 แนวทางปฏิบัติด้านนโยบายข้อมูลของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ จะอธิบายถึงการบริหารของภาครัฐในการใช้งาน

ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และมีความปลอดภัย  เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่ภาครัฐท าการรวบรวม 

จัดเก็บ จัดท า ประมวลผล หรือใช้งานร่วมกัน เพื่อให้บริการและการด าเนินงานนั้นมีคุณค่าและประโยชน์ต่อประเทศ จึง

จ าเป็นต้องมีการป้องกันในระดับที่เหมาะสม ทั้งนีก้ารจ าแนกประเภทความปลอดภัยบ่งบอกถึงความอ่อนไหวของข้อมูล (ในแง่

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการรั่วไหล สูญหาย หรือการใช้ข้อมูลที่ผิดวิธี) และความจ าเป็นที่ต้องปกป้องข้อมูล

จากภัยคุกคามต่างๆ ข้อมูลสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้

 

ข้อมูลทั่วไป (Public Data) 

 ข้อมูลทั่วไปคือ ข้อมูลด้านการด าเนินงานภาครัฐและข้อมูลด้านการบริการของภาครัฐ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้ครอบคลุม

ข้อมูลต่างๆ ที่มีคุณค่าและความอ่อนไหวทีแ่ตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีการป้องกันจากภัยคุกคาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และพันธะในระดับสากล ดังนี ้

 ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของภาครัฐประจ าวัน การใหบ้ริการของภาครัฐ และการคลังสาธารณะ 

 ข้อมูลการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจกรรมทางการทูตประจ าวัน  

 ข้อมูลความปลอดภัยสาธารณะ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการบังคับใช้กฎหมาย  

 ข้อมูลผลประโยชน์ทางการค้า 

 ข้อมูลประชาชนทั่วไป ที่ไม่รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เลขประจ าตัวบัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง 

หรือข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้น  

ข้อมูลส ำคัญ (Important Data) 

 ข้อมูลส าคัญคือ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวท่ีต้องได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามที่มศีักยภาพสูง และหากเกิดการโจมตี

หรือรั่วไหลของข้อมูลโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้ 

 คุกคามอิสรภาพหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยตรง 

 สร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเทศ  

 สร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการข่าวกรอง  

 ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อความสามารถในการสืบสวนสอบสวนหรือด าเนินคดีอาชญากรรมร้ายแรง  

ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ (National Security Data) 

 ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ คือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงสุดที่มีทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศหรือชาติพันธมิตร ที่ต้องได้รับการป้องกันในระดับสูงสุดจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ และหากเกิดการโจมตีหรือ

รั่วไหลของข้อมูลโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้   

 น าไปสู่การสูญเสียชีวิตในวงกว้างโดยตรง 
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 คุกคามเสถียรภาพภายในประเทศโดยตรง  

 เพิ่มภาวะความตึงเครียดระหว่างประเทศ  

 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประสิทธิภาพหรือความมั่นคงของประเทศ  

 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีเป็นมิตรอันดีต่อกัน  

 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการความมั่นคงหรืองานข่าวกรองในระดับสูงสุด  

 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงและการฟื้นฟูสภาพทรัพย์สินอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของ

ประเทศ (Critical National Infrastructure)  

 การจ าแนกข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นก าหนดบรรทัดฐานในการควบคุมความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัย

ทางกายภาพ และความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีระดับการคุ้มครองจากภัยคุกคามอย่างเหมาะสม ข้อมูลทั้งหมดต้องมีการ

จัดการอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้

รับอนุญาต นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ อาจต้องประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมข้างต้นในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ภาครัฐยอมรับได้ (Government Risk Appetite Tolerance) การจ าแนกนี้

ใช้ได้กับข้อมูลหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีความเฉพาะตัว นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐาน ICT ส าคัญ (เช่น ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ

การจ่ายเงิน เป็นต้น) อาจต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการช้ันความลับ ความสมบูรณ์ และความเสี่ยงด้านความ

พร้อมใช้งาน โดยการประเมินความเสี่ยงจะตัดสินเป็นรายกรณีไป 
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16. แนวทำงปฏิบัติด้ำนนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  
 

พฤติกรรมภำยในศูนย์ข้อมูล (Behavior in Data Center) 

เจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าออกศูนย์ข้อมูลต้องปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ไม่ท าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน ไม่พกพา

วัตถุไวไฟหรือที่เป็นอันตราย แต่งกายสุภาพเหมาะสม ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีและกฎระเบียบอย่างเคร่งครดั หากมี

การตรวจค้น หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  

 

กำรภำพถ่ำยหรือวิดิทัศน์ (Pictures or Video) 

ห้ามบุคคลใดท าการถ่ายภาพ ถ่ายวิดิทัศน์ รวมถึงการบันทึกเสียงทุกประเภทในศูนย์ข้อมูล  

 

ควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ (Physical Security) 

ศูนย์ข้อมูลต้องจ ากัดการเข้าออก ต้องมีเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยประจ าการที่ศูนย์ข้อมูลตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อ

สัปดาห์ ต้องติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย และควรจ ากัดการเข้าออกในพ้ืนท่ีส าคัญ  

 

กำรเข้ำออกศูนย์ข้อมูล (Data Center Ingress and Egress) 

ผู้มาติดต่อจะสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลได้หากได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยต้องมีบัตรประจ าตัวที่เจ้าหน้ารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

เป็นผู้ออกให้และได้รับการอนุญาตใหเ้ข้าออกอาคารได้ 

 

กำรจัดกำรสิทธิในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร (Access List Management) 

แนวทางปฏิบัตินี้ก าหนดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ดูแลรักษา และปรับปรุงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรในศูนย์

ข้อมูล  

 

พื้นที่ส่วนกลำง (Common Area) 

แนวทางปฏิบัตินี้ระบุข้อก าหนดการใช้พื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์ข้อมูล ซึ่งบุคลากรต้องใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างเหมาะสม  

 

ข้อก ำหนดกำรติดตั้งกรงและตู้ และกำรเดินสำยสัญญำณ (Cage, Cabinet and Cabling 

Requirements) 

แนวทางปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับการจัดการตู้ภายในศูนย์ข้อมูล ซึ่งก าหนดรายละเอียดด้านความปลอดภัย ความสะอาด และการ

ทิ้งวัสดุเหลือใช้ นอกจากน้ี แนวทางปฏิบัติห้ามมิให้สร้างพื้นที่ส านักงานใกล้บรเิวณตู้ ห้ามน าวัสดุไวไฟเข้าใกล้ตู้ ห้ามวางสิ่งของ

บนตัวตู้ ห้ามท าการดัดแปลงพ้ืนท่ีตู้ และห้ามวางอุปกรณ์ไว้นอกตู้  
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แร็คและประตตูู้ (Rack/Cabinet Doors)  

ห้ามมิใหบุ้คคลใดถอดหรือเปลี่ยนประตูตู้ หรือหากจ าเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น  

 

กระเบื้องปูพื้น (Floor Tiles)  

ห้ามมิใหบุ้คคลใดยกหรือเคลื่อนย้ายกระเบื้องปูพ้ืน นอกจากผู้ได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะด าเนินการได้  

 

อุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล (Data Center Equipments)  

การใหผู้้ใช้บริการยืมอุปกรณ์จากศูนย์ข้อมูลนั้น หน่วยงานที่อนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออุปกรณ์นั้น  

 

กำรรับอุปกรณ์ (Receiving) 

การรับอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลนั้นมีการระบุว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลควรมีการรับมอบบริเวณจุดรับของ (Receiving 

Dock) เท่านั้น โดยต้องระบุช่ือหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย  

 

กำรขนย้ำยอุปกรณ์เมื่อสิ้นสุดสัญญำกำรให้บริกำร (Removal of Equipment at End of Term)  

หน่วยงานต้องด าเนินการขนย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ออกจากศูนย์ข้อมูลภายในระยะเวลาวันสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ 

(Effective Cancellation Date) 

 

รำงปลั๊กของผู้ใช้บริกำร (User Provided Power Strips)  

ข้อก าหนดนี้ห้ามหน่วยงานเพิ่มรางปลั๊กทีศู่นย์ข้อมูลเองในทุกกรณี  

 

กำรเพิ่มอุปกรณ์รักษำควำมม่ันคงปลอดภัยที่เป็นของผู้ใชบ้ริกำร (User Provided Additional Security 

Devices) 

แนวทางปฏิบัตินี้ระบุข้อก าหนดการเพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่อนุญาตให้หน่วยงานเพิ่มอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัย ทีอ่าจสร้างความล าบากในการเข้าถึงตู้ของตนเอง เช่น การน ากุญแจตู้มาติดตั้งเพิ่มเติม เป็นต้น 
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17. แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเงนิของกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
 หนึ่งในเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครฐั คือการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนท่ีต้องใช้จ่ายตลอด

อายุการท างานของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมลู 

ลดการใช้พื้นที่ศูนย์ข้อมลูและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินด้าน ICT ของศูนย์ข้อมูล 

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของศูนย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการในการด าเนินงาน 

สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ทีไ่ด้มาตรฐานและมีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่เร็วขึ้น 

การระบุประเภทข้อมูล การย้ายไปใช้วิธีจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม และการใช้ประโยชน์ข้อมลูอย่างคุ้มค่า 

 
 การพัฒนาโครงสร้างศูนย์ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างศูนย์

ข้อมูลจะเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนหากมีการด าเนินการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็

ตาม การพัฒนาดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใต้งบประมาณที่

ได้รับ นอกจากน้ีระดับความเสี่ยงไม่เพียงขึ้นอยู่กับความทันสมัยของอุปกรณ์ หากยังรวมถึงความสามารถของบุคลากรที่ดูแล

อุปกรณ์เหล่านั้นด้วย ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อรองรับเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งศูนย์ข้อมูลที่มีการใช้งานมานานนั้นควรต้องด าเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น ความเพียงพอของพื้นที่ศูนย์ข้อมูล 

ระบบท าความเย็นที่ขาดประสิทธิภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าไม่เหมาะสมต่อการขยายตัวของบริการ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ศูนย์ข้อมูลควรได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาว่ามคี่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูงเกินไปหรือไม่ หรือระบบที่ใช้งาน

มานานส่งผลต่อเสถียรภาพการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือไม่ 

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลมีผลตอบแทนทางการเงินอย่างชัดเจน ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวสามารถประเมินได้จากหลายวิธี

ดังต่อไปนี้  

 การลดจ านวนศูนย์ข้อมูลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทีส่ิ้นเปลือง ประหยัดต้นทุนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งศูนย์

ข้อมูล และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูล  

 การผนวกซอฟต์แวร์ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน จะส่งผลใหฮ้าร์ดแวร์มีจ านวนลดลง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์และค่าลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์  

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลช่วยลดจ านวนเครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายทีต่้องจัดซื้อ ซึ่งส่งผลให้

มีต้นทุนการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายต่ าลง  

 การใช้งานแอปพลิเคชนัร่วมกัน เช่น ระบบการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ หรือรายงานการ

บริหารจัดการ เป็นต้น ส่งผลให้การอัพเกรดแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถท าได้ง่ายขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย  

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดในกระบวนการเชิงระบบ เช่น การรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

การบริการเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการระบบ  
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 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลยังช่วยตรวจสอบกระบวนการด าเนินงาน ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และกระบวนการให้

เหมาะสมต่อทรัพยากรที่ใช้ในการประมวลผลและบุคลากรด้าน IT  

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐของไทยเป็นโครงการที่มีลักษณะพิเศษ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

ขนาดใหญ่ในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลระดับหน่วยงานท่ีภาครัฐได้มีการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนัก 

 ตามทีไ่ด้กล่าวมา ประโยชน์ของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ส าหรับประเทศไทยนั้นมีหลายประการ 

ซึ่งจะเห็นผลไปอย่างต่อเนื่อง คุณประโยชน์ส าคัญประกอบด้วย ดังนี ้

 

 กำรลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับ 
กำรน ำมำตรฐำนมำใช ้ การน ามาตรฐานมาใช้ต้องอาศัยการลงทุนที่

สูง ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องด าเนินงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนด 

ระบบที่ด าเนินการตามมาตรฐานในระดับสูงจะ
ลดความซ้ าซ้อนและการสูญหายของข้อมูล 
ส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ มี
บริการทีร่วดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยรวมเชิง
ระบบของหน่วยงานและภาครัฐ นอกจากน้ี การ
น ามาตรฐานมาใช้อาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการเงิน เนื่องจากเวลาด าเนินงานที่ลดลง 
การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่ มี
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้เกิดการประหยัด
ค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอน การน ามาตรฐานมาใช้ยัง
ช่วยประหยัดต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ ค่า
ซ่อมบ ารุง และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ด้ำนควำมปลอดภัย 

กา รปฏิ บั ติ ต าม ข้ อก า หนดด้ า นคว าม
ปลอดภัยส่งผลให้เกิดความจ าเป็นในการ
จ าแนกประเภทข้อมูลแล้วน าไปบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การลงทุนเพื่อย้ายข้อมูลไปยังระบบที่มีการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสมกับประเภท
ของข้อมูลนั้นๆ 

มูลค่าความเสียหายอาจเกิดขึ้น หากข้อมูลที่
จัดเก็บไว้เกิดสูญหายหรือรั่วไหล ความสูญเสีย
จากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยอาจมีมูลค่าสูง หรือไม่อาจประเมิน
มูลค่าได้ ดังนั้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ส่งผล
ให้ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลอันมีค่าลดลง
ไปด้วยเช่นกัน 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 

การด าเนินงานตามมาตรฐานจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บขอ้มูล  

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะลดความต้องการ
ในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ 

กำรเพ่ิมกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรภำครัฐ 

GDCM จะส่งผลให้มีการใช้งานทรัพยากร
ภาครัฐในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นผลจากการ
ย้ายข้อมูล ลดจ านวนหรือปิดศูนย์ข้อมูล 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ซึ่งการ
บริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party 
Services: IaaS, PaaS และ SaaS) หรือ 
การบริการโดยภาครฐั (G-Services) นับเป็น

อัตราการใ ช้งานที่ สู งขึ้ นจะลดต้นทุนกา ร
ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งท าให้
เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น  
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 กำรลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับ 
ทางเลือกเพิ่มเติม โดยทางเลือกทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยการลงทุนจากภาครัฐ  

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำน
ต้นทุน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายน าไปสู่การ
ให้บริการร่วมกันแบบใหม่ โดยอาศัยการ
บริการโดยภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลระดับ
กระทรวง และศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งจะลดการพึ่งพางบประมาณ
การลงทุน แต่อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากหน่วยงานจะมีภาระในการ
ดูแลทรัพย์สินน้อยลง และมุ่งเน้นการให้บริการ
ในต้นทุนท่ีต่ าลงจากการเจรจาต่อรอง 

กำรมุ่งเน้นภำรกิจหลัก หน่วยงานที่จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อ
รองรับความต้องการด้านข้อมูลจะใช้ต้นทุน
ในการด าเนินงานสูงขึ้น แต่จะเป็นการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

หน่วยงานสามารถมุ่งเน้นหน้าที่ตามภารกิจหลัก
โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้
สูงขึน้ 

กำรถ่ำยโอนทรัพยำกร
บุคคล 

ภายใต้การจัดเก็บข้อมูลที่มีให้เลือกในหลาย
รูปแบบ ทรัพยากรบุคคลที่มีจ ากัดของ
หน่วยงานนั้น จะมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและการบริการอื่น 

สามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลได้ในระยะยาว 

 



77 
 

18. แผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำศูนยข์้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM Strategy) มีการแบ่งการด าเนินงานเป็นหลายระยะในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2018 - 2022)  เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยี

สารสนเทศของตนเพื่อรองรับการด าเนินงานรูปแบบใหม่ การมียุทธศาสตร์และการด าเนินงานในทิศทางเดียวกันมีบทบาท

ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ให้ประสบผลส าเร็จ การด าเนินงานที่ส าคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีได้แก่ การท าสัญญาจ้างหน่วยงานภายนอก การจ้างบุคลากร การก าหนดเวลาในการทดแทนทรัพย์สิน (Asset 

Refreshment Cycle) การเช่าซื้อบริการซ่อมบ ารุง การปลดระวางศูนย์ข้อมูลหรือทรัพย์สิน การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ

ศูนย์ข้อมูล การจัดเตรียมงบประมาณลงทุน เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในแนว

ทางการด าเนินงานท่ีตรงกัน 

 แผนการด าเนินงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมให้แก่

หน่วยงานภาครัฐส าหรับระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2018 - 2022) ทั้งนี้ หน่วยงานต้องแสดงแผนการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่

คาดหวังไว้ในแผนยุทธศาสตร์เป็นรายหน่วยงานส าหรับปีที่ 1 ของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์

รายหน่วยงานนั้นยังต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐอีกด้วย โดยในช่วง 5 ปี ของยุทธศาสตร์การ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี  

 

 รวบรวมความต้องการศูนย์ข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ GDCM 

 ระบุและจัดท าข้อก าหนดส าหรับรูปแบบการด าเนินงานในอนาคต  

 ช่วยเหลือหน่วยงานน าร่องในการย้ายไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 น ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานศูนย์ข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 จัดท ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services Model)  

 หน่วยงานน าแผนงานไปปฏิบัติ 

 เผยแพร่พัฒนาการและความก้าวหน้าของโครงการ 
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ปัจจัยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ 

กำรบริกำรร่วมกัน 

 จัดตั้งเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน (Governance Committee) เพื่อติดตาม
สถานะการใช้บริการร่วมกัน โดยหน่วยงานมีภาระรับผิดชอบในการใช้บริการร่วมกันตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

 พัฒนาความสามารถ คุณภาพ มาตรฐาน ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของ
บริการ และการจัดเตรียมรูปแบบทางเลือกของการบริการร่วมกันตามที่ก าหนดไว้ 

 มีการศึกษาความเป็นไปได้อย่างเหมาะสมในมุมมองของหน่วยงาน เพื่อระบุข้อมูลที่สามารถ
ใช้งานร่วมกัน 

 ภาครัฐจัดท าแผนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  
 หน่วยงานเปิดกว้างและสนับสนุนบุคลากรด้วยการฝึกอบรม ตั้งแต่การจัดหาหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 
 การหมุนเวียนบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีอยู่เดิมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลในการด าเนินงานรูปแบบ
อื่นๆ เช่น การบริการโดยภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง และศูนย์ข้อมูลให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน  

กำรพัฒนำบุคลำกร 

 หน่วยงานต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน โดยอาศัย 6 รูปแบบการด าเนินงานในอนาคตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล 

 ปรับกระบวนการและแผน เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ 

 ด าเนินการประเมินงบประมาณในปีท่ี 1 เพื่อระบุ ตรวจสอบ และประมาณการ งบประมาณ
ทั้งหมดที่สามารถประหยัดได้ จากการด าเนินงานตามโครงการ GDCM 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ต้นทุน 

 ก าหนดแนวทางยกระดับสถานะการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
โครงการที่ก าลังด าเนินงาน แอปพลิเคชัน และการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 

 หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได ้เพื่อก าหนดสถานะความปลอดภัย ความเสี่ยง 
และก าหนดแผนบรรเทาความเสี่ยงให้สอดรับกับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

ควำมปลอดภัย 

 ความมุ่งมั่นและความรับผดิชอบตอ่การเพิ่มอัตราการใช้งานอย่างแท้จริง โดยอาศัยรูปแบบ
การด าเนินงานในอนาคตทีม่ีให้เลอืกใช้งาน 

 การลงทุนทั้งเวลาและความพยายามในการเพิ่มความสามารถของศนูย์ข้อมูลเพื่อเพ่ิมอตัรา
การใช้งาน ก าหนดขั้นตอนในการเพิ่มคุณค่าทรัพย์สินและประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้
มาตรฐาน 

กำรใช้งำนทรัพย์สินและ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

 ยุทธศาสตร์ GDCM เป้าหมายหลัก นโยบายภาครัฐ และผลลัพธ์ ที่จะจัดท าขึ้นในปีที่ 1 มี
กรอบท่ีชัดเจน 

 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการด าเนินงานยุทธศาสตร์ ตลอดจนติดตามสถานะ
ความก้าวหน้า 

กรอบยุทธศำสตร์ 
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หลักกำรในกำรก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  

 หลักการในการก าหนดแนวทางด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ถูกจัดท าขึ้นเพื่อ

ก าหนดทิศทาง สนับสนุนการออกแบบ และสนับสนุนการด าเนินงานตั้งแต่ระยะที่ 1 ของแผนการด าเนินงาน ที่จะสนับสนุน

การด าเนินงานของภาครัฐ หน่วยงาน และกระทรวงต่างๆ ใหก้้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงจากสถานะปัจจุบัน (As-Is) ไปสู่สถานะ

เป้าหมาย (To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมรับผิดชอบ มีความเป็นเจ้าของและความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนทั่วทั้งระบบ
และภายในกระบวนการตั้งแต่
ต้นจนจบ 

 ความรับผิดชอบส าหรับระบบตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ภาครัฐหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทั้งหมด  

 ต้องก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงาน ความรับผิดชอบของ
บุคลากร ความรับผิดชอบของภาครัฐ หรือความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหาร 

 ความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะผลักดันประสิทธิภาพรายบุคคลและ
บุคลากรทั้งคณะ 

ศักยภำพ มุ่งเน้นการใช้จุดแข็งและสร้าง
ศักยภาพทั่วทั้งระบบ เพื่อสร้าง
ประ โยชน์ ให้ เ กิ ด อย่ า ง เป็ น
รูปธรรม 

 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ 
 ภาครัฐต้องระบุหน่วยงานน าร่องในการด าเนินงานรูปแบบในอนาคต 

เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
 ระบุจุดอ่อนทางศักยภาพและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
 การบูรณาการและการจ าแนกประเภทข้อมูลเป็นกระบวนการส าคัญที่

จะท าให้เกิดการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทและ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การประหยัดพื้นที่ และลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล 

หลักกำรในกำรก ำหนด นัยในกำรก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำน 

กำรเติบโตของ

ประเทศ 

มีศักยภาพที่จะสนับสนุนและ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
ประเทศ ในด้ านการบริการ
ประชาชน  ข้ อมู ล  คุณภาพ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และเศรษฐกิจดิจิทัล 

 พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโต
ของประเทศ 

 มอบอ านาจให้หน่วยงานคัดสรรทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจาก 6 
รูปแบบการด าเนินงานในอนาคต ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

 ฝึกอบรมและเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
 มุ่งพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อม

รองรับปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น 

นวัตกรรม สนับสนุนนวัตกรรม และใช้
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
ส่งเสริมอัตราการเติบโตทาง
นวัตกรรม 

 รักษาและคงไว้ซึ่งจุดแข็งและความสามารถหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
หน่วยงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน เป็นต้น หาก
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ยังไม่สามารถให้บริการได้ 

 จัดตั้งการบริการร่วมกัน ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน กระทรวง และระหว่าง
หน่วยงาน โดยใช้องค์ประกอบของมาตรฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาและ
ขยายโครงสร้างพื้นฐาน 

 พัฒนาการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) และเพิ่มสัดส่วนการใช้
บริการคลาวด์ให้มากขึ้น 

 สนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้มีแนวทางในการ
รองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และการพัฒนาในอนาคต 
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องค์ประกอบหลักของแผนกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 

มิตทิี่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบหลักของแผนกำรด ำเนินงำน 

ควำมรับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานฉบับน้ีก าหนดให้ภาครัฐมีภาระรับผิดชอบในการจัดท านโยบาย กรอบการด าเนินงาน 
การด าเนินโครงการ การริเริ่มต่างๆ การก ากับดูแลธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน การฝึกอบรม และการบริหารจัดการข้อมลู นอกจากน้ี แผนการด าเนินงานฉบับนี้
จัดท าขึ้นบนพื้นฐานภาระรับผิดชอบที่ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางที่
เหมาะสมในอนาคต โดยหน่วยงานสามารถด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างคุณประโยชน์ และ
การเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกในรูปแบบอื่น  

กำรจัดล ำดับกิจกรรม 
การจัดล าดับกิจกรรมในแผนการด าเนินงานนั้นเกิดจากการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงและจะท าให้บรรลุผลในการขับเคลื่อนโครงการและสร้างคุณประโยชน์  

หน่วยงำนด ำเนินงำนได้
ตำมปกต ิ

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้ความสามารถ (Capabilities) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
สามารถด าเนินการได้และส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อหน่วยงานเมื่อน ามาใช้งาน นอกจากนี้การย้ายข้อมูล 
จะด าเนินการในลักษณะที่หน่วยงานนั้นยังสามารถด าเนินงานได้ตามปกติ  

ธรรมำภิบำลและ
ยุทธศำสตร์ 

แผนการด าเนินงานฉบับนีถู้กจัดท าข้ึนจากการก าหนดกรอบธรรมาภิบาลส าคัญและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพื้นฐานของการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและการระบุ 6 รูปแบบการด าเนินงานในอนาคตให้หน่วยงานได้เลือกใช้ 

กำรมีส่วนร่วม 
แผนการด าเนินงานฉบับนี้มีการจัดตั้งคณะบริหารให้พร้อมก่อนการจัดตั้งคณะท างานผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ซึ่งคณะท างานผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานจะมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ข้อจ ำกัด 
แผนการด าเนินงานฉบับนีไ้ม่ครอบคลุมถึงข้อจ ากัดด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น
หรือการควบรวมกับแผนงานและโครงการอื่นๆ 

กำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานฉบับนี้ประกอบด้วยหลายกิจกรรมหลักที่จ าเป็นต้องปฏิบัติก่อนเริ่มต้นการด าเนินงาน 
เพื่อเอื้อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยสะดวก บรรเทาความเสี่ยง และจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ด าเนินงานในปีท่ี 1 เป็นการเตรียมความพร้อมและท าการประเมินสถานะ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว 

 

กำรร่วมมือกัน จัดท าโครงสร้างที่สนับสนุนการ
ท า ง า น ร่ ว ม กั น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน 

 ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
โดยชี้แจงจุดร่วมและภาระรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 พัฒนากรอบยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันและการ
ตัดสินใจ 

หลักกำรกำรออกแบบ 

 

นัยส ำคัญในกำรออกแบบองค์กร 
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แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์ขอ้มูลภำครัฐ (GDCM) ฉบับย่อ 
 แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐฉบับย่อนี้ แสดงแผนงานและเป้าหมายส าคัญในระยะเวลา 5 ปี

ข้างหน้า 
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แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรโครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ  
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แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์ขอ้มูลภำครัฐ (GDCM) ส ำหรับหน่วยงำนกลำง (Central Administrative Office หรือ CAO) 
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โครงกำรเพ่ือด ำเนินงำนยุทธศำสตร์โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย เพื่อขับเคลื่อนการ

บริหารจดัการและการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) อย่างรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 

 

เลขที่โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

และเป้ำหมำยโครงกำร 
ค ำอธิบำยโครงกำร 

(P1)  
Project 1 

 
iDiscover 

การศึกษาเชิงค้นคว้าเพื่อ 
เข้าใจความเป็นไปได้ของ
รูปแบบและความต้องการ
ทางเลือกด้านศูนย์ข้อมลู 

 โครงการนี้ครอบคลุมการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และการ
วิเคราะห์โดยหน่วยงานเอง เพื่อระบุความต้องการที่แท้จริงและความพร้อมในการ
ด าเนินงานของตน 

 การศึกษาดังท่ีกล่าวมานี้ส่งผลให้หน่วยงานสามารถช้ีแจงรายละเอียดการจ าแนก
ประเภทข้อมูล การจัดการความปลอดภัยในปัจจุบัน ความพร้อมส าหรับรูปแบบ
การด าเนินงานในอนาคต แอปพลิเคชัน และรายละเอียดที่จ าเป็น เป็นต้น 

 ภาครัฐยังสามารถด าเนินการศึกษา iDiscover นี้เพื่อระบุความพร้อมและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง ศูนย์ข้อมูลให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน และการบริการโดยภาครัฐ  

 โครงการ iDiscover จะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สามารถระบุรูปแบบการ
ด าเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม เพื่อการด าเนินงานต่อไป 

(P2) 
 Project 2 

 
iTransform 

โครงการปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมลู
ประจ าหน่วยงานไปสูศู่นย์
ข้อมูลระดับกระทรวงและ

ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน 

 โครงการนี้ระบุหลักเกณฑ์ส าหรับคัดเลือกศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์
ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน  

 ขั้นตอนถัดไปคือการระบุข้อก าหนดส าคัญในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง
และศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน โดยข้อก าหนดครอบคลุมตั้งแต่
มาตรฐาน ขนาดของศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน การรับประกันคุณภาพ และ
องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  

 หลังจากทราบข้อก าหนดในการด าเนินงาน ศูนย์ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการพัฒนา
เป็นศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน 

 ขั้นตอนถัดไปคือ การด าเนินแผนการสื่อสาร ติดตามความก้าวหน้าและอัตราการ
ใช้งานศูนย์ข้อมูลทีไ่ด้รับการพัฒนาแล้ว 

(P3) 
Project 3 

 
iOptimize 

โครงการยา้ยข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลรูปแบบหนึ่งไปสู่อีก

รูปแบบหนึ่ง 

 โครงการนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ หลัง
การศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผนนั้นเสร็จสมบูรณ์ 

 โครงการนี้ส่งผลให้เกิดการย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประจ าหน่วยงานไปยัง
รูปแบบอื่นๆ เช่น การบริการโดยภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง ศูนย์ข้อมูล
ให้บริการระหว่างหน่วยงาน และการบริการโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ 
โครงการนีจ้ะถ่ายโอนข้อมูลให้สอดคล้องกับระดับการรักษาความปลอดภัย  

 โครงการนี้ยังน าไปสู่การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การลดจ านวน
ศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงการใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Colocation) 
ของหน่วยงานภายนอก เป็นต้น  
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เลขที่โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

และเป้ำหมำยโครงกำร 
ค ำอธิบำยโครงกำร 

(P4) 
Project 4 

 
iTransition 

โครงการปรับใช้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

 โครงการนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงหน้าที่บุคลากรระหว่างรูปแบบการด าเนินงานใน
อนาคตต่างๆ  

 หน้าท่ีของบุคลากรจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีส าหรับรูปแบบ
การด าเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน 

(P5) 
Project 5 

 
 

iAdopt 
โครงการน ามาตรฐานที่ก าหนด

มาประยุกต์ใช้  

 โครงการนี้ส่งผลให้เกิดการน ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึง 
การบริการโดยภาครัฐ (G-Services)  

 โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) ในการ
น ามาตรฐานมาใช้และระบุแนวทางการน ามาใช้ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ตาม 
“แผนการน ามาตรฐานมาใช้” ที่พัฒนาขึ้นมาในระยะที่ 1 

 หน่วยงานต่างๆ จะต้องประยุกต์ใช้มาตรฐานในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าตาม
แผนการน ามาตรฐานมาใช้ 

 ภาครัฐจะติดตามสถานะความก้าวหน้าของการน ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้ของ
หน่วยงานต่างๆ และการจัดท ารายงานสถานะ 

 ภาครัฐจะต้องก ากับดูแลให้ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง ศูนย์ข้อมูลให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน และการบริการโดยภาครัฐ ด าเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว ้

(P6) 
Project 6 

 
 

iChange 
โครงการด าเนินกระบวนการและ

บริหารความเปลี่ยนแปลง 

 โครงการนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นจากการ
ประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Change Readiness Assessment) 
ภาครัฐจะท าการประเมินความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนถ่าย เช่น การถ่ายโอนข้อมูล การยกเลิกศูนย์ข้อมูล การพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ไปสู่ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงหรือศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน และ
การปรับปรุงหน้าท่ีบุคลากร เป็นต้น  

 ภาครัฐจะวางแผนการบริหารความเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ระดับการเปลี่ยนแปลง 
และระบุจุดบกพร่อง  

 ภาครัฐจะก าหนดโครงการย่อยเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง และระบุเจ้าหน้าที่หรือ
ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่เอื้ออ านวยให้การเปลี่ยนแปลง
สามารถท าได้ง่ายขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ 

 ภาครัฐจะติดตามสถานะการเปลี่ยนแปลง และจะใช้แผนการสื่อสาร วิธีการ และ
แผนการเปลี่ยนถ่าย เพื่อใหก้ารเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น  
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ประเภท ชื่อโครงกำรและเป้ำหมำย ค ำอธิบำยโครงกำร 

(P7) 
Project 7 

 
 

iLearn 
โครงการฝึกอบรม 
ทรัพยากรบุคคล 

 โครงการนี้จะระบุถึงความต้องการการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ซึ่งการฝึกอบรมนับเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการเปลี่ยนแปลง  

 การฝึกอบรมที่กล่าวมานี้จะครอบคลุมหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ระบบคลาวด์ ประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล การเพิ่มอัตราการใช้งาน 
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารจัดการโครงการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพของผู้น า 
การติดตามและรายงานผล และการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลเฉพาะด้าน  

 หน้าที่พัฒนาการฝึกอบรมเหล่านี้ สามารถจัดท าขึ้นได้โดยภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภายนอก ตามความเหมาะสม 

 ภาครัฐจะจัดท าและแจกจ่ายตารางการฝึกอบรมเหล่านี้ 
 ภาครัฐจะประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรมเหล่านี้  

(P8) 
Project 8 

 
iMonitor 

โครงการติดตามสถานะและ
รายงานความก้าวหน้า 

 โครงการนี้จะติดตามสถานะและความก้าวหน้าของการย้ายข้อมูลและการใช้
รูปแบบการด าเนินงานในอนาคตทั้งหมด 6 รูปแบบ  

 ภาครัฐจะท าการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
และสนับสนุนการด าเนินงาน  

(P9) 
Project 9 

 
iNegotiate 

โครงการเจรจาอตัราค่าใช้จ่าย, 
การบริการ, และ SLA กับ

หน่วยงานผู้ให้บริการภายนอก  

 โครงการนี้มีระยะเวลาที่สั้น ซึ่งภาครัฐจะเจรจาอัตราค่าใช้จ่าย ข้อก าหนดระดับ
การให้บริการ (SLA) ข้อก าหนดด้านทรัพยากรบุคคล การให้บริการ และคุณภาพ
กับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายและบริการคลาวด์ 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด  
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สมมติฐำนในกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  

สมมติฐำน ค ำอธิบำย 

ภำระรับผิดชอบ 
แผนฉบับนี้ใช้นิยามภาระรับผิดชอบตามที่ระบุในหลักการการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) โดยในการด าเนินงาน
ระยะที่ 1 จะมีการจัดท าภาระรับผิดชอบในรายละเอียด   

ควำมพร้อมในระยะที่ 1 
แผนฉบับนี้ตั้งสมมติฐานว่าการเริ่มท ากิจกรรมการเตรียมการ (Pre-Implementation 
Activities) มาก่อนการด าเนินงานระยะที่ 2 ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมการเตรียมการนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินงานระยะที่ 1 

กำรจัดสรรทรัพยำกร 

แผนฉบับนี้ตั้งสมมติฐานว่าจะมีการจัดเตรียมทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรโครงการ
และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
ด าเนินงานระยะที ่1 เป็นการรวบรวมผลการศึกษาและการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อระบุการ
เปลี่ยนแปลง 

กำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลง 
แผนฉบับนี้ตั้ งสมมติฐานว่าควรมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบผลส าเร็จ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
แผนฉบับนี้ตั้งสมมติฐานว่าผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจะไม่กีดขวางหรือท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า (เช่น หน่วยงานต่างๆ และสถานการณ์ทางการเมือง)  

กระบวนกำรและนโยบำย 
แผนฉบับนี้ตั้งสมมติฐานว่าจะมีการก าหนดกระบวนการและนโยบายให้สอดคล้องกับ
ภาระรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระยะที่ 1 

ยุทธศำสตร์ 
แผนนี้ตั้งสมมติฐานว่าการด าเนินงานจะไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือแผนการ
ด าเนินงานนี้อย่างมีนัยส าคัญ 

ควำมต้องกำรทรัพยำกร 
แผนนี้ตั้งสมมติฐานว่าจะมีการก าหนดความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานและธรรมาภิบาลไวใ้หพ้ร้อมและสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น 
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ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  

ปัจจัยควำมส ำเร็จ ข้อก ำหนด 

การสนับสนุนและความมุ่งมั่น
จากภาครัฐ 

 ภาครัฐมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ 

ความพร้อมของทรัพยากรบุคคล 

 จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลธรรมาภิบาล 
 ก าหนดแผนส ารอง เพื่อรองรับความพร้อมของทรัพยากรบุคคล  
 จัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว  

กรอบยุทธศาสตร์  ก าหนดยุทธศาสตร์และกรอบการท างานอย่างชัดเจน 

การจัดสรรทรัพยากรและการ
วางแผนทางการเงิน 

 การยอมรับ GDCM เสมือนวาระส าคัญของภาครัฐ 
 ระบุทรัพยากรทางการเงินและจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ระดับกระทรวง ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน การศึกษาความเป็นไปได้โดย
ภาครัฐและหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาการบริการโดยภาครัฐ และการน ามาตรฐาน
มาใช้งาน  

ความมุ่งมั่นจากทุกภาคี 

 ความมุ่งมั่นจากทุกภาคี ได้แก่ ภาครัฐ หน่วยงานตัวแทนภาครัฐในการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง พันธมิตรด้านเทคโนโลยี หน่วยงานและกระทรวงต่างๆ  รวมถึง
ภาคเอกชน 

 มีการประสานงานอย่างแข็งขันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ เพื่อพัฒนาและ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ GDCM 

โครงสร้างพื้นฐานมีความยั่งยืน 
 จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมใช้งานตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ GDCM 
 จัดเตรียมความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 จัดหาโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

ความพร้อมใช้งานของงานวิจัย
และผลการศึกษา 

 ด าเนินการศึกษาต่างๆ เพื่อก าหนดและขยายรายละเอียดยุทธศาสตร์ส าหรับการ
ด าเนินงานในระยะที่ 1 

 ระบุตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  
 ระบุหน่วยงานน าร่อง 
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ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  

ควำมเสี่ยง แนวทำงบรรเทำควำมเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงอาจกระทบ
ประสิทธิภาพการท างาน 

 จัดเตรียมโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงให้พร้อม เพื่อช่วยจัดการกระบวนการเปลี่ยนถ่าย 
 ระบุจุดที่มีปัญหาหลักและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด 
 จัดสรรเวลาในการเสริมสร้างความสามารถใหม่ๆ อย่างเพียงพอ 

การสูญเสียทรัพยากรบุคคลไป
กับการเปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดนโยบายรักษาบุคลากร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นแก่บุคลากรหลัก 
 เปิดโอกาสให้บุคลากรหลักมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 พูดถึงโอกาสในเส้นทางอาชีพ (Career Path) กับผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบอย่างเปิดเผย  
 ฝึกอบรมข้ามสายงานทุกส่วนท่ีเป็นไปได้ 
 ด าเนินการแบ่งปันองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

ไม่ อาจหาบุคลากรที่ เ หมาะ
ส าหรับบทบาทหน้าท่ีส าคัญ 

 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรใหม ่
 พิจารณาบนพื้นฐานความเป็นจริงถึงตัวเลือกที่มีและเปิดกว้างต่อการปรับเปลี่ยนขอบเขต

หน้าท่ี เพื่อรองรับบุคลาการที่มีความสามารถ 
 จัดท าแผนพัฒนาอาชีพส าหรับบุคลากรภายในที่มีความสามารถ  

ไม่สามารถคงระดับคุณภาพใน
การด าเนินงาน 

 ระบุข้อมูลที่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนระบุข้อมูลและแอปพลิเคชันที่
ต้องปรับเปลี่ยน  

 เฝ้าติดตามประเด็นเหล่านี้ ระหว่างการด าเนินงาน 

ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กร 
 วางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อรองรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี หรือ 

เร่งการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการการเปลี่ยนแปลงองค์กร  
 ก าหนดรูปแบบทางเลือกที่มีความพร้อม เช่น 3rd Party Cloud เพื่อรองรับกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 

เ กิ ด แ ร ง ต่ อ ต้ า น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและหน่วยงานไม่
ย อมรั บ วิ ธี ก า ร ท า ง า น ที่ ตั้ ง
เป้าหมายไว ้

 ระบุข้อก าหนดของหน่วยงานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระยะที่ 1  
 พิจารณาเริ่มแผนจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์ด้านการรับรู้ ความสามารถ กลไก

สนับสนุน และ ตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนวิธีการท างานแบบใหม ่ 

ความ เปลี่ ยนแปล งกระทบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ  ข อ ง
หน่วยงาน  

 ใช้แผนสื่อสารช้ีแจงกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ  
 จัดเตรียมค าแนะน าให้หน่วยงานกลาง (Central Administrative Office) ถึงแนวทาง

ท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

โครงสร้างธรรมาภิบาลและ
โครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้  

 ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ เพือ่เตรียมความพร้อมการด าเนินงานในระยะที่ 1  
 จัดท าแผนด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ท่ีก าลังด าเนินอยู่  
 เฝ้าติดตามความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอด

กระบวนการเปลี่ยนแปลง  
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ควำมเสี่ยง แนวทำงบรรเทำควำมเสี่ยง 

เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ม่ ร อ ง รั บ ก า ร
ด าเนินงาน 

 ใช้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Plan หรือ BCP) ส าหรับ
การด าเนินงานของหน่วยงาน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่จัดท า BCP ขึ้นส าหรับช่วงการเปลี่ยน
ถ่าย  

 ใช้แผนกู้คืนภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan) 

ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัย 

 ด าเนินมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่กล่าวถึงในการน ามาตรฐานมาใช้  
 เตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในระยะที่ 1  
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19. แนวทำงปฏิบัติด้ำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
 ในอดีตที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐของไทยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รองรับความต้องการศูนย์ข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น แต่เนื่องด้วยปัจจัยที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานและข้อจ ากัดต่างๆ 

ที่มีในปัจจุบันนั้น หน่วยงานภาครัฐของไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับองค์ประกอบที่ส าคัญอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพของศูนย์

ข้อมูล การลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยรวม และ

ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) จะใช้ประโยชน์จากแนวทางและ

กฎระเบียบกบัการบริหารความเปลี่ยนแปลง การน าโยบายที่ส าคัญมาประยุกต์ใช้ การสั่งการ และแผนงานที่จัดท าไว้ควบคู่กับ

การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐนี้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรูปแบบใหม่ เช่น การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) การบริการโดย

หน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS) การบริการร่วมกันในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง 

(Ministry-Level Data Center) และศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Data Center) จะสามารถ

ผลักดันการเติบโตอย่างมหาศาลในด้านการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ การเตรียม

ความพร้อมรองรับอนาคต และความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย  

 การวัดประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์นี้จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า โดยอาศัยตัวช้ีวัดที่จะได้รับการ

ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในปีท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Utilization of 

Assets, Capacity and Resources) 

2. การบริการร่วมกัน (Shared Services)  

3. ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost Efficiency) 

4. การยกระดับความปลอดภัย (Enhanced Security) 

5. กรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) 

 

1. กำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล และทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐนี้เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ทรัพย์สิน (ทรัพย์สินภาครัฐในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล เครือข่าย ปัจจัยส าคัญต่างๆ ต่อการจัดตั้ง

ศูนย์ข้อมูล และ การบริการโดยภาครัฐ) พื้นทีแ่ละความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล (ในรูปแบบของพื้นที่ศูนย์ข้อมูล 

แบนด์วิธ เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) และทรัพยากรต่างๆ (รวมถึง ทรัพยากรบุคคล) โดยหน่วยงาน

สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีเพื่อรองรับความต้องการของตนเอง (รวมถึงมคีวามสามารถในการรองรับการขยายตัว

ของบริการ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น) โดยเกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด รูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ข้อมูลในอนาคตถูกจัดท าขึ้น โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการและความจ าเป็นที่
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จะต้องเพิ่มอัตราการใช้งานทรัพย์สินภาครัฐ การให้ความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ

ทรัพย์สิน ส่งผลให้ภาครัฐสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานและประเทศได้อย่างคล่องตัว 

 

2. กำรบริกำรร่วมกัน  

หนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ภายใต้กรอบการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลและการด าเนินงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือ ความสามารถในการให้บริการร่วมกัน 

(Shared Services) และยุทธศาสตร์ที่จะขยายบริการดังกล่าว การบริการร่วมกันสามารถพิจารณาได้ในหลายมิติ 

เช่น การยกระดับความพร้อมใช้งาน เสถียรภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพด้านต้นทุน การตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน และการปฏิบัติตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐยังเน้นย้ า

การใช้รูปแบบการบริการร่วมกันท่ีหลากหลาย เช่น การเพิ่มความสามารถของหน่วยงานในการให้บริการร่วมกันแก่

หน่วยงานใกล้เคียงเพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานทรัพยากรของตนเอง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลระดับ

กระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น การบริการร่วมกันยังรวมถึงการใช้

ประโยชน์จากการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) ซึ่งครอบคลุม G-Cloud และการให้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย

ของภาครัฐ นอกจากน้ี หน่วยงานอาจเลือกใช้การบริการโดยหน่วยงานภายนอก เช่น 3rd Party Cloud เพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลได้เช่นกัน ที่ส าคัญ การทราบถึงจ านวนหน่วยงานและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐมีการใช้บริการร่วมกัน 

เป็นประเด็นส าคัญในการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) นี ้

 

3. ประสิทธิภำพด้ำนต้นทุน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) นีแ้สดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนท่ีดีกว่าในอดีต 

ภาครัฐควรลดการพึ่งพาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยในรูปแบบของการบริการ

ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงสุด ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการบริการร่วมกันในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล

ระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานเป็นการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อ

รองรับการใช้งานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ พร้อมๆ กัน รูปแบบการบริการร่วมกันที่กล่าวมานี้ส่งผลให้เกิด

ทางเลือกที่ปลอดภัย บูรณาการ คุ้มค่า และยืดหยุ่นแก่หน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการอย่างราบรื่น นอกจากนี้

หน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาทางเลือกการให้บริการในรูปแบบอื่น ได้แก่ การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) และ

การบริการโดยหน่วยงานภายนอก (3rd Party Services: IaaS, PaaS และ SaaS)  ด้วยเช่นกัน โดยยุทธศาสตร์ใหม่

ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก จึงเป็นการช่วย

ลดปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลและปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลที่ไม่เพียงพอโดยอาศัยบริการคลาวด์ 

นอกจากน้ี การบริการโดยภาครัฐ (G-Services) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นสูงและอยู่ในความดูแลของ

ภาครัฐ ดังนั้นการบริการโดยภาครัฐจะสามารถให้บริการคลาวด์แก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ 

ภาครัฐจะต้องจัดท าและรักษาข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) การรักษาความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติด้าน

มาตรฐานส าหรับการบริการโดยภาครัฐ (G-Services) นี้ ที่ส าคัญ หากพิจารณาทางด้านการเงินแล้ว เป้าหมายที่

ส าคัญที่สุดของภาครัฐคือการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 
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4. กำรยกระดับควำมปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) พิจารณาการรักษาความปลอดภัยเสมือนหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่สุด

ส าหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ภาครัฐต้องให้การรักษาและจัดการความปลอดภัยข้อมูลของ

ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญที่ต้องปกป้องข้อมูล เนื่องจากข้อมูลภาครัฐ

เปรียบเสมือนทรัพย์สินของประเทศ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ภาครัฐส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เลือกใช้งานรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตทั้ง 6 รูปแบบ 

อย่างรอบคอบเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ภาครัฐจะด าเนินการศึกษาต่างๆ เพื่อ

ก าหนดสถานะความปลอดภัยของหน่วยงานที่จะมีการประเมินในระยะต่างๆ ของการด าเนินงานการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 

การจัดการข้อมูลของประเทศอย่างเหมาะสมจะช่วยยกระดับความสามารถในการจัดการความปลอดภัยและกลไกการ

จัดการข้อมูลในอนาคตต่อไปเป็นเวลาหลายปี 

 

5. กรอบยุทธศำสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ก าหนดเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย หน้าที่ และความคิด

ริเริ่มส าคัญที่ภาครฐัวางแผนจะด าเนินงานยทุธศาสตร์การพัฒนาศนูย์ข้อมูล ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ส าคัญยิ่งของยุทธศาสตร์

นี้คือ ความมีประสิทธิภาพของการก าหนดยุทธศาสตร์ สัตยาบัน การบังคับใช้ และการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) สามารถก าหนดขึ้นได้ทั้งในระดับภาครัฐและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ที่สามารถน าไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ 

มิต ิ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
กำรใช้งำนทรัพย์สินและ

พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 
 % ของศูนย์ข้อมูลทีย่กเลิกการให้บริการ 

 % ของความต้องการศูนย์ข้อมูลที่ลดลง 

 % การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 
 % การใช้งานเครื่องแม่ข่ายเพิ่มขึ้น 

กำรใช้งำนทรัพยำกร
บุคคล 

 % ของทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านกระบวนการท างานของศูนย์
ข้อมูล 

 % ของทรัพยากรบุคคลที่มีการใช้งานร่วมกันและถ่ายโอน 

 จ านวนครั้งการจัดฝึกอบรม 

 % ของเจ้าหน้าที่ IT อาวุโสที่ได้รับการฝึกอบรมด้านกระบวนการท างานของ
หน่วยงานและความเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล  

 % ของเจ้าหน้าท่ี IT ที่ได้รับการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านศูนย์ข้อมูล  
กำรบริกำรร่วมกัน  จ านวนศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงานถูก

จัดตั้งขึ้น  

 จ านวนหน่วยงานท่ีท าการย้ายข้อมูล 

 % ของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง/ศูนย์ข้อมูลให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน 3rd Party Cloud และ G-Services 
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มิต ิ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

 จ านวนผู้ให้บริการภายนอก พร้อมอัตราค่าใช้จ่ายที่มีการต่อรอง และบัญชีรายช่ือ
ผู้ให้บริการที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ 

 % ของการบริการที่ด าเนินการอย่างอิสระ โดยใช้ G-Services 

 % ของการบริการที่ด าเนินการอย่างอิสระ โดยใช้ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวงและ
ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน 

 % ของการบริการที่ด าเนินการอย่างอิสระ โดยใช้ 3rd Party Cloud 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ด้ำนต้นทุน 

 % ของการเพิ่ม/ลดงบประมาณการลงทุน เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพ  

 % ของการเพิ่ม/ลดต้นทุนการด าเนินงาน เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพ  
 % การลดลงทั้งหมดในการจัดสรรงบประมาณ 

ควำมปลอดภัย  % ของศูนย์ข้อมูลที่ย้ายข้อมูลตามแผน  
กรอบยุทธศำสตร์  โครงสร้างองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ GDCM 

 นโยบายและกรอบการท างานของภาครัฐ 

 หน่วยงานต่างๆ ส่งรายงานวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้  

 ยุทธศาสตร์ ICT ของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 
 แผนการด าเนินงาน ICT ของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ  
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20. แนวทำงปฏิบัติด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
 ทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและ

การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น การสรรหาบุคลากรที่

เหมาะสมและในปริมาณที่เพียงพอกลายเป็นความท้าทายส าคัญ นอกจากน้ี อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลก าลังเผชิญปัญหาการขาด

แคลนบุคลากร ซึ่งสวนทางกับความต้องการบุคลากรด้านศูนย์ข้อมูลทีม่ีเพิ่มมากขึ้น  

 ปัจจัยทีข่ับเคลื่อนอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงกับปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเติบโตของอินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบคลาวด์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์เว็บแอปพลิเคชัน โซเชียลเน็ตเวิร์ค การส่งไฟล์วิดีโอ รวมไป

ถึงการเล่นเกม เหล่านี้ล้วนส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส าคัญในต่อภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และความต้องการขยายตัวของศูนย์

ข้อมูล ดังนั้น ความต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจึงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น  หน่วยงาน

ภาครัฐของประเทศไทยเช่ือว่าความสามารถของทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญที่สุดที่ศูนย์ข้อมูลก าลังประสบอยู่

ทุกวันน้ี 

 ตารางด้านล่างนี้ระบุกรอบหน้าที่และความเช่ียวชาญในระดับต่างๆ ของบุคลากรที่ศูนย์ข้อมูลต้องการ กรอบหน้าที่

และความเช่ียวชาญเหล่านี้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตทั้งหมด ทั้งกรณี ศูนย์ข้อมูลของภาครัฐและผู้

ให้บริการศูนย์ข้อมูลภายนอก  

 

วิศวกรทดสอบศูนย์ข้อมูล 
(Data Center Test 
Engineer) 

ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสภาพแวดล้อม เพื่อทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ภายในศูนย์ข้อมูล พร้อมทั้งระบุประเด็นปัญหาและสาเหตุส าคัญ 

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคด้าน
สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยศูนย์ข้อมลู (Data 
Center Environmental 
and Safety Technician) 

ให้การช่วยเหลือและคอยติดตามกิจกรรมตา่งๆ ในด้านสภาพแวดล้อม ความสมบูรณ์ และความ
ปลอดภัยภายในศูนย์ข้อมูล โดยมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัย รวมทั้งด าเนินการ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

สถาปนิกด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure 
Architect) 

เป็นผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูล ดูแลการบริการสนับสนุนท้ังหมด เช่น ระบบท าความเย็นและไฟฟ้า  

ผู้จัดการศูนย์ข้อมลู  
(Data Center Manager) 

มีหน้าที่ดูแลการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลในภาพรวม ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลจึงต้องมีความรู้
หลากหลายที่ เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายและ
ระบบปฏิบัติการ จนถึงแนวทางและนโยบาย เพื่อทราบระเบียบการและกระบวนการที่ถูกต้อง  

วิศวกรไฟฟ้า 
(Electrical Engineer) 

ร่วมกันท างานในรูปแบบคณะท างาน มีหน้าที่แก้ปัญหาต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล ในเรื่องระบบไฟฟ้า 
ระบบพลังงานของศูนย์ข้อมูล การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย การเดินสายสัญญาณ และการวางแผน
พื้นที่ใช้งานของศูนย์ข้อมูล 
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นักวางแผนการบ ารุงรักษา
ศูนย์ข้อมูล (Data Center 
Maintenance 
Planner/Scheduler) 

มีหน้าที่สื่อสารภายในและท าการติดต่อกับผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวางแผนจากการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการและจัดการโครงการตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงการ รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนและก าหนดตารางด าเนินกระบวนการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณแ์ละความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใน
การพัฒนาการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

เจ้าหน้าท่ีวิศวกรด้านระบบ
ควบคุมศูนย์ข้อมลู (Data 
Center Control 
Systems Staff Engineer) 

เจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งน้ีต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมทั้งมีปริญญาที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งมีประสบการณ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ เช่น ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial 
Automation), SCADA Systems, และ PLC รวมทั้งสามารถให้การช่วยเหลือทางเทคนิคแก่
คณะวิศวกรและคณะปฏิบัติงาน หน้าท่ีนี้ยังครอบคลุมไปถึงการแก้ไขปัญหาระบบควบคุมไฟฟ้า
หลัก เช่นเดียวกับการจัดซื้อและจัดการประเด็นปัญหาที่เกิดจากผู้ให้บริการ 

วิศวกรด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย (Network 
& Security Engineer) 

มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ICT ทุกด้าน ตั้งแต่สถาปัตยกรรมระบบในภาพรวมและ
กรอบทิศทางการพัฒนา การออกแบบในรายละเอียดและการด าเนินงาน ไปจนถึงการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งมีหน้าที่ออกแบบระบบ IT และระบบจัดการศูนย์ข้อมูลทั้งหมด ตลอดจน
จัดการและจัดระเบียบเครือข่ายปฏิบัติการของศูนย์ข้อมูล  

 

 

 หน้าท่ีและความเชี่ยวชาญที่กล่าวมาข้างต้นมีความส าคัญมากส าหรับหลายหน่วยงาน เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณ

จ ากัด จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีความสามารถเลือกท างานให้ภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ 

ยังมบีุคลากรที่มทีักษะสูงอีกเป็นจ านวนมากทีย่้ายถิ่นฐานและการท างานไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลกเพื่อโอกาสในเส้นทางอาชีพที่

ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ส่งผลให้ตลาดแรงงานภายในประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม  

 

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDCM) ส าหรับประเทศไทยมุ่งเน้นการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

 บ่มเพาะผู้มีทักษะและความสามารถในปัจจุบัน ให้ความมั่นคงต่อหน้าที่การงานและบทบาทในอนาคตของบุคลากร

เหล่านั้น สนับสนุนการปรับปรุงหน้าท่ีบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และในรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตที่ภาครัฐ

สนับสนุน เช่น ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง ศูนย์ข้อมูลให้บริการระหว่างหน่วยงาน และการบริการโดยภาครัฐ เป็นต้น  

 จัดการฝึกอบรม พัฒนาความสามารถ และทบทวนทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันให้มีความพร้อมต่อ

สถานการณ์ของอุตสาหกรรม มีความรู้และข้อมูลล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 ภาครัฐก าหนดแผนฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล  

 หน่วยงานเปิดกว้างและมุ่งเน้นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้วยการฝึกอบรม เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดหาหลักสตูร 

การจัดอบรม และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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 หน่วยงานภาครัฐมีหลักแห่งเหตุผล เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพในรูปแบบการ

ด าเนินงานในอนาคตที่ได้เลือก เช่น การบริการโดยภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง และศูนย์ข้อมูลให้บริการ

ระหว่างหน่วยงาน 

 

 การจัดจ้างทรัพยากรบุคคลภายนอกหน่วยงาน (Human Resources Outsourcing หรือ HRO) ยังคงเป็นแนวทาง

ส าคัญในการผลักดันการเติบโตขององค์กร โดยจากผลการส ารวจในปี ค.ศ. 2013 ของ Society for Human Resources 

Management นั้นได้ระบุ 6 เหตุผลส าคัญของสาเหตุที่หน่วยงานต่างๆ ต้องพึ่งพาการจัดจ้างทรัพยากรบุคคลในวิธีนี้ ซึ่ง

เหตุผลทั้งหมดมีดังนี้ 

 ประหยดัต้นทุน 

 มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์

 ยกระดับการปฏบิัติตามกฎตา่งๆ  

 เพิ่มความถูกต้องแม่นย า  

 บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 

 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี

 

 การจัดจ้างทรัพยากรบุคคลภายนอกหน่วยงาน (HRO) ถือเป็นทางเลือกที่มีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งข้อดีของการจัดจ้างดังกล่าวมีดังนี้  

 เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน – เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสามารถมุ่งเน้นการท างานเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น  

 เข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัย – สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีล่าสุด โดยไม่ต้องรับภาระในการเป็นเจ้าของ  

 ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจ้างงาน – ผู้ให้บริการการจัดจ้างใน

รูปแบบนีจ้ะมีจุดแข็งในเรื่องของข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายแรงงาน การเรียกร้องสินไหมประกัน และ

ระเบียบข้อบังคับด้านผลประโยชน์แรงงานอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการลดภาระของหน่วยงานภาครฐัในหน้าท่ีดังกล่าวได้เป็น

อย่างดี  

 การจัดจ้างทรัพยากรบุคคลภายนอกหน่วยงาน เอื้อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการโดย

ปราศจากภาระการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม นอกจากนี้ การจัดจ้างในรูปแบบดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินอัน

เนื่องมาจากการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการจ้างงานของภาครัฐได้ 

 

แนวโน้มปัจจุบันและอนาคต  

 การย้ายไปใช้งานระบบคลาวด์ การย้ายข้อมูลทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจากเครื่องแม่ข่ายไปจัดเก็บไว้บนระบบ

คลาวด์ก าลังกลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในหลายหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการระบบทรัพยากรบุคคลภายนอกให้

เหตุผลว่าระบบคลาวด์มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีประโยชน์ในแง่ที่

เอื้อให้หน่วยงานมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการระบบทรัพยากรบุคคลภายนอกองค์กรผ่าน
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ระบบคลาวด์มีข้อดีในด้านการจัดท ารายงานและการวิเคราะห์ผล รวมถึงระบบช่วยเหลือพนักงานแบบบูรณาการ 

และบริการด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 กระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation) จากการใช้งานแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ 

กระบวนการอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดความซับซ้อนในการจัดการผลประโยชน์ของ

เจ้าหน้าที่และพนักงาน และลดภาระหน้าที่จัดการภายใน (Back Office) ที่ต้องอาศัยระบบแรงงานคน (Manual) 

เป็นได้อย่างมาก  

 การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเฉพาะด้าน (Selective Outsourcing) แนวโน้มที่มีมาอย่างต่อเนื่องคือ การจัดจ้าง

หน่วยงานภายนอกเฉพาะด้าน หน่วยงานจะท าการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจาก

ภายนอก ขณะที่ยังรักษาหน้าที่ส่วนอื่นๆ ไว้ภายในองค์กร วิธีนี้การนี้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการคัดสรร

บุคลากร ท าให้สามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ  

 การสรรหาบุคลากรด้วยสื่อสังคม (Social Media Recruiting) ผู้ให้บริการทรัพยากรบุคคลหลายรายก าลังใช้วิธี 

สรรหาและคัดสรรบุคลากรผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีความ

หลากหลายของบุคลากรที่ให้เลือกสรร  
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ภำคผนวก ก: แนวทำงปฏิบัติด้ำนนโยบำยข้อมูลของกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM) 
ควำมปลอดภัย (Security) 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐ เช่น พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ เป็นต้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใน

การรักษาความลับและปกป้องข้อมูลที่ใช้งาน แม้ข้อมูลนั้นปราศจากการระบุว่าลับหรือไม่ นอกจากนี้ บุคลากร

ดังกล่าวต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

 ข้อมูลรั่วไหลโดยอุบัติเหตุหรือความจงใจ และข้อมูลสูญหายหรือถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด อาจน าไปสู่ความเสียหาย

และความผิดทางกฎหมาย บุคลากรมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลหรือทรัพย์สินภายใต้การควบคุมดูแล และต้องได้รับ

ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย กฎหมาย และบทลงโทษที่อาจได้รับ 

 หน่วยงานและภาครัฐต้องจัดเตรียมระบบจัดการเหตุละเมิดความปลอดภัยให้พร้อม เพื่อรายงานพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม และใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย   

 

ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Information) 

 การเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวต้องได้รับการอนุญาตบนพื้นฐาน “ความจ าเป็นที่ต้องทราบ” เพียงเท่านั้นและต้องมี

มาตรการรักษาความปลอดภัย  

 ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานส าหรับบุคลากรที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น การขาดความสามารถใน

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ร่วมกัน เช่น ประวัติผู้ป่วย เป็นต้น อาจส่งผลต่อการด าเนินงานและก่อให้เกิด

ผลเสียตามมา นอกจากนี้ การเปิดกว้าง (Openness) ความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลเปิด (Open Data) 

และการน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลต้องอาศัยดุลพินิจที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการ

คุ้มครองข้อมูลและความลับของข้อมูลเป็นส าคัญ  

 การรั่วไหล การสูญหาย หรือการใช้ข้อมูลอ่อนไหวผิดวิธีอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

องค์กร หรือบุคลากร การเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวต้องไม่เกินขอบเขตความจ าเปน็ในการด าเนนิงานของหน่วยงานนั้น 

โดยควรจ ากัดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และควรต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยหลักการ “ความ

จ าเป็นที่ต้องทราบ” ต้องถูกน ามาใช้หากมีการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ภายในภาครัฐหรือระหว่างภาครัฐกับเอกชนภายนอกและภาคีระหว่างประเทศ 

 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมากมักส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องเข้าใจในข้อก าหนดด้านความปลอดภัยมากขึ้น (การ

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย) หากในกรณีฉุกเฉินที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความอ่อนไหว เช่น เพื่อ

ปกป้องชีวิตหรือเพื่อยุติอาชญากรรมร้ายแรงนั้น เจ้าหน้าที่ควรปกป้องแหล่งที่มาของข้อมูลหากสามารถท าได้ 

หากเกิดข้อสงสัยในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหว ให้เจ้าหน้าที่นั้นปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือ

เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนด าเนินการ และควรบันทึกเวลาและเหตุผลในการกระท าดังกล่าวด้วยทุก

ครั้ง 

 ข้อมูลอ่อนไหวบางประเภทจะมีการแจ้งเตือน (Caveat) เช่น ข้อมูลอ่อนไหวของทางการ เป็นต้น หรือต้องการ
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การจัดการเป็นพิเศษ เช่น การใช้ Codeword (ค าอธิบายการใช้ Codeword อยู่ในเนื้อหาถัดไป) เพื่อระบุ

มาตรการควบคุมเพิ่มเติมในการเผยแพร่  

 ข้อมูลอ่อนไหวที่กล่าวมา มีการควบคุมเชิงกระบวนการหรือเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อ “ความจ าเป็นที่ต้องทราบ” 

นอกจากนี้ จุดประสงค์ของการควบคุมทางเทคนคิคือ เพื่อท าเครื่องหมายแบ่งแยกประเภทของข้อมลู เช่น ส าหรับ

การจัดการการเข้าถึง หรือการจ ากัดจ านวนข้อมูลที่ผู้ใช้งานหนึ่งรายสามารถเปิดดูได้ เป็นต้น ซึ่งการควบคุม

เหล่านี้จะต้องอาศัยระบบที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กำรคุ้มครองทรัพย์สิน (Asset Protection) 

 ทรัพย์สินที่ได้รับหรือแลกเปลี่ยนกับภาคีภายนอกต้องได้รับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลง หรือพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 ทรัพย์สินที่ภาครัฐได้รับจากหน่วยงานอื่น เช่น รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรสากล องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคล

ทั่วไปควรได้รับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลง หรือพันธกรณี

ระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมเช่นกัน 

 ข้อมูลที่ได้รับจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรสากล จะต้องได้รับการคุ้มครองในระดับเทียบเท่ากับข้อมูลความ

อ่อนไหวของประเทศไทยในระดับเดียวกัน 

 ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้รับจากต่างประเทศ จากองค์กรสากล หรือองค์กรพัฒนาเอกชนไทย ต้องได้รับการ

คุ้มครองในมาตรฐานเดียวกับทรัพย์สินภาครัฐของไทยเป็นอย่างน้อย หากไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาความปลอดภัย

ร่วมกัน  

 ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่ระบุความอ่อนไหวของข้อมูลและจัดเตรียมกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อจัดการข้อมูล

นั้นอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนี้ควรใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม 

ในการก าหนดแนวทางการจัดการข้อมูลอ่อนไหวของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดการข้อมูลอ่อนไหวในระดับต่างๆ หน่วยงานอาจใช้การติดป้าย (Descriptor) เพิ่มเติมควบคู่กับการท า

เครื่องหมายแบ่งแยกประเภทของข้อมูล เพื่อจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 หน่วยงานต่างๆ อาจประยุกต์ใช้การติดป้าย (Descriptor) เพื่อระบุข้อมูลอ่อนไหวที่ส าคัญบางประเภทและเพื่อ

จดัการการเข้าถึงข้อมูล การติดป้าย (Descriptor) ต้องมีนโยบายภายในประเทศรองรบั การติดป้าย (Descriptor) 

นี้ต้องมีการใช้ร่วมกันกับการจัดระดับความปลอดภัย ซึ่งมีรูปแบบคือ “PUBLIC-SENSITIVE [Descriptor]” เช่น 

“PUBLIC-SENSITIVE [Finance]” ส าหรับข้อมูลการคลัง 

 การติดป้าย (Descriptors) ไม่สามารถใช้กับข้อมูลที่ส่งไปยังภาคีต่างประเทศ (เว้นแต่มีการตกลงกันล่วงหน้า) 

เพราะอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ 

 

อักษรรหัส (Codeword)  

 อักษรรหัส (Codeword) เป็นกลไกรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพยส์ิน Codeword เป็นค าเดียวในรปูแบบตัวอักษร

ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ และมักถูกวางไว้ด้านหลังเครื่องหมายจ าแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งมักใช้กับข้อมูล



101 
 

อ่อนไหวและข้อมูลความลับเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ภาครัฐใช้ ADEF หรือค าใดๆ เป็นอักษรรหัส (Codeword) 

ส าหรับข้อมูลลับ เช่น PUBLIC-SENSITIVE [ADEF] เป็นต้น 

 

กำรท ำงำนร่วมกับกำรจ ำแนกประเภทควำมปลอดภัย (Working with Security 

Classifications)  

 การจ าแนกประเภทความปลอดภัยสามารถใช้ได้กับข้อมูลทุกชนิดที่มีความส าคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลในทุกรูปแบบ 

(ไม่นับรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ) เช่น รายการอุปกรณ์ 

ฮาร์ดแวร์ และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ การท าเครื่องหมายจ าแนกประเภทความปลอดภัยควรมองเห็นได้ง่ายและควร

ระบุวิธีใช้ หน่วยงานต้องมีการควบคุมอย่างเหมาะสมหรือต้องได้รับการแนะน า ในกรณีที่ไม่สามารถท า

เครื่องหมายบนอปุกรณ์ได้ เช่น ทรัพย์สินเปลี่ยนมือง่าย (Inherent Transferable Value) หรืออุปกรณ์ต้องได้รับ

การดูแลเป็นพิเศษ โดยทรัพย์สินเหล่านี้อาจต้องมีการพิจารณาการด าเนินการเพื่อควบคุมในรูปแบบอื่นๆ 

 เมื่อมีการใช้งานทรัพย์สินด้านข้อมูล หน่วยงานควรต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้   

o ไม่มีข้อบังคับในการท าเครื่องหมายบนทรัพย์สินสาธารณะ  

o การท าเครื่องหมายความปลอดภัยในระดับที่สูงเกินไปอาจเกินความจ าเป็น 

o การท าเครื่องหมายความปลอดภัยที่น้อยเกินไปอาจน าไปสู่การควบคุมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความ

เสี่ยงมากข้ึน 

o เมื่อท างานเอกสาร การจ าแนกประเภทความปลอดภัยควรระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่

ด้านบนและด้านล่างของเอกสารทุกหน้า ข้อมูลอ่อนไหวควรแยกใส่ไว้ในภาคผนวกเพื่อให้สามารถ

เผยแพร่เนื้อหาหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o ต้องมีการท าเครื่องหมายส าหรับข้อมูลอ่อนไหวที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) อย่าง

ชัดเจน  

o ควรมีการระบุว่าเป็นความลับในหัวเรื่องและในข้อความของจดหมายอิเลกทรอนิกส์ 

o เจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นที่สามารถจ าแนกประเภททรัพย์สิน หรือปรับเปลี่ยนการจ าแนกประเภท

ทรัพย์สินนั้นได้ นอกจากนี้ ควรมีการหารือกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานอื่นจะปรับเปลี่ยนการ

จ าแนกประเภททรัพย์สินนั้นและเผยแพร่ออกไป 

o ไฟล์ เอกสาร หรือทรัพย์สินที่มีความอ่อนไหวต้องมีการท าเครื่องหมายติดไว้ เช่น แฟ้มเอกสาร หรือ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาความลับต้องมีเครื่องหมายก ากับไว้ (เช่น ระบุว่าข้อมูลความลับ)  

o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มักเป็นเอกสารเชิงบทสนทนาที่มีความยาว ดังนั้น ผู้ส่งต่อควรประเมินเนื้อหา

ทั้งหมดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อนที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาและท าการส่งต่อออกไป  

o ในบางสถานการณ์อาจสมควรที่จะเลือกเผยแพร่ข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะบางส่วน ผู้ส่งข้อมูลนั้นควรคัด

กรองข้อมูลความลับออกก่อนท าการเผยแพร่ 
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กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเทคโนโลยี: กำรรักษำควำมลับ ควำมสมบูรณ์ และควำมพร้อมใช้งำน 

(Valuing Technology Assets: Confidentiality, Integrity and Availability)  

 เนื่องจากผลกระทบจากการสูญหายของข้อมูลหรือการขาดความพร้อมของระบบต่อการด าเนินงานอาจมีหลาย

ระดับ ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาบริหารความเสี่ยงและป้องกันความเสียหาย 

 ควรมีการใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลหรือความไม่พร้อมของระบบ ถึงแม้ว่าผลกระทบ

อาจมีน้อยก็ตาม 

 การรวบรวม การสะสม และการเชื่อมโยงกันของข้อมูลภายในระบบ ICT และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ควรมี

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง  

 

ควำมปลอดภัยเชิงกำยภำพ: วิธีประเมินควำมเสี่ยง (Physical Security: Risk Assessment 

Methodologies)  

 การควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) ควรน ามาใช้คุ้มครองทรัพย์สินภาครัฐ ซึ่งการ

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะระบุภัยคุกคามและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

 หากมีความเข้าใจต่อภัยคุกคามข้อมูล ภาครัฐควรจัดท าข้อบังคับการด าเนินงาน (Operational Requirements 

หรือ OR ซึ่งเป็นวิธีการระบุข้อบังคับด้านความปลอดภัย) ก่อนท าการจัดซื้อหรือใช้งานระบบด้านความมั่นคง

ปลอดภัย  

 ขั้นตอนของ Security Assessment for Protectively Marked Assets (SAPMA) ควรได้รับการด าเนินการให้

เสร็จสมบูรณ์เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติมที่เหมาะส าหรับป้องกันหรือตรวจจับการรั่วไหล

ของข้อมูล และเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจากการโจมตี 

 

หลักกำรควำมปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Principles)  

 ข้อมูลทุกระดับในการจ าแนกประเภทควรได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด ซึ่งจ าเป็นต่อการสร้างความเชื่อมั่น

ระหว่างองค์กรต่างๆ และเพื่อเพิ่มระดับการท างานร่วมกัน  

 คณะกรรมการภาครัฐเป็นผู้บริหารความเสี่ยงในภาพรวมส าหรับข้อมูลประเภทต่างๆ โดยภาครัฐต้องจัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภัยของข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลส าคัญ และข้อมูลด้านความมั่นคง

ของประเทศ 

 หน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลของตนเอง หน่วยงานต่างๆ จะประเมิน

ความเสี่ยงของตนและพิจารณาแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อท าให้ความเสี่ยงและการ

ด าเนินงานมีความสมดุลกัน 
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กำรพิจำรณำกำรรั กษำควำมลับ ควำมสมบูรณ์  และควำมพร้อมใช้ งำนของข้อ มูล 

(Confidentiality, Integrity and Availability Considerations) 

 นโยบายการจ าแนกประเภทข้อมูล (Classification Policy) มีความเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดการรักษาความลับ 

นอกจากนี้ การบริการของภาครัฐยังมีข้อก าหนดด้านความสมบูรณ์ข้อมูลและความพร้อมใช้งานที่ส าคัญ การน า

ข้อมูลที่ขาดความสมบูรณห์รือขาดความพร้อมใช้งานไปใช้ในการประมวลผล อาจมีผลกระทบรุนแรงกว่าความลับ

รั่วไหล 

 ข้อก าหนดความสมบรูณห์รือความพร้อมใช้งานระดับสูงมิได้หมายถึงการจ าแนกประเภทข้อมูลระดับสูง ทั้งนี้ ต้อง

มีการประเมินความเสี่ยงแบบรอบด้าน เช่น การพิจารณาความเสี่ยงในการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และ 

ความพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความสมบูรณ์หรือความพร้อมใช้งานอาจต้องอาศัย

มาตรการควบคุมทางเทคนิคและระดับความเชื่อมั่นที่สูงกว่าการจ าแนกประเภทความลับ  

 

กำรรวบรวมข้อมูล (Aggregation) 

 เนื่องจากภาครัฐมีการใช้งานระบบร่วมกัน มีการใช้ระบบ ICT เพิ่มขึ้น และมีการให้บริการสาธารณะผ่านช่องทาง

ดิจิทัลมากขึ้น จึงส่งผลให้มีข้อมูลปริมาณมากมารวมอยู่ในไม่เพียงกี่ระบบ หรือมีเพียงแค่ระบบเดียวที่ให้หลาย

บริการมาใช้ร่วมกัน 

 การควบรวมระบบหรือการบริการอาจก่อให้เกิดเงื่อนไขดังต่อต่อไปนี้  

o ผลกระทบต่อการด าเนินงานจากการสูญหาย การรั่วไหล หรือการใช้ข้อมูลที่รวมกันอยู่ในทางที่ผิด มัก

ก่อความเสียหายได้มากกว่าข้อมูลชุดเดียว ซึ่งในบางกรณี ผลกระทบอาจรุนแรงได้ เช่น การสูญหาย

ของข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนที่ถูกจัดเก็บไว้  

o ภัยคุกคามข้อมูลที่มีอยู่เดิมอาจมเีพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประสงค์ร้ายต้องการหาผลประโยชน์จากข้อมูล

จ านวนมากที่รวมกัน  

o ภัยคุกคามอาจโจมตีชุดข้อมูลหรือการบริการที่รวมกัน เนื่องจากข้อมูลที่รวมกันอาจมีมูลค่ามหาศาล 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประสงค์ร้ายอาจถือเป็นการโจมตีที่คุ้มค่า 

o ข้อมูลที่รวมกันควรถูกจัดให้อยู่ในระดับการจ าแนกประเภทเดียวกัน และต้องมีมาตรการควบคุมดูแล

อย่างรอบคอบและเคร่งครัด 

 

กำรประเมินผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน (Assessing the Impact on the Business)  

 ควรหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานหรือส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเกินกว่าที่

ข้อก าหนดอนุญาต การหลีกเลี่ยงดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบได้หากมีการรั่วไหลของข้อมูลและการกระท าอันไม่

เหมาะสมของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ภาครัฐอาจมีมาตรการควบคุมทางเทคนิคเพื่อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลหรือการบริการ 

หรือมแีนวทางติดตามการท าธุรกรรมเพื่อตรวจจับและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือการบริการที่มีพฤติกรรมต้อง

สงสัย 

 ต้องท าการประเมินความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมทางเทคนิคที่จ าเป็นต่อการปกป้องชุดข้อมูล ซึ่ง



104 
 

ครอบคลุมถึงความเข้าใจว่าการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันมีผลกระทบต่อภัยคุกคามอย่างไร มาตรการควบคุมทาง

เทคนิคได้จัดให้มีไว้เพื่อปกป้องข้อมูลควรมีการด าเนินการอย่างรอบคอบและเจ้าของข้อมูลอาจต้องตัดสินใจว่าจะ

ใช้ระดับความเชือ่มั่นสงูขึ้น หรือใช้ความสามารถทางเทคนิคเพิ่มเติม (เช่น การคงทนต่อความเสียหาย หรือ Fault 

Tolerance) การประเมินความเสี่ยงส าหรับบริการหรือข้อมูลที่รวบรวมไว้ควรก าหนดมาตรการควบคุมทาง

เทคนิคที่เหมาะสม  

 องค์กรถูกก าหนดให้ประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงาน ในกรณีที่ เกิดความเสี่ยงด้านข้อมูล การประเมินนี้ควร

รวมอยู่ในการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม ซึ่งค านึงถึงภัยคุกคาม ช่องโหว่ และความน่าจะเป็น โดยกระบวนการ

ประเมินความเสี่ยงต้องค านึงถึง การรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล ซึ่งแยกแต่ละ

หัวข้อออกจากกัน 

 ในแต่ละระดับชั้นของการจ าแนกประเภทข้อมูลจะมีขอบเขตข้อมูลที่มีระดับของผลกระทบต่อการด าเนินงาน

แตกต่างกัน 

 โครงสร้าง Business Impact Level (BIL) ควรน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูล แต่

ไม่เหมาะส าหรับการท าเครื่องหมายก ากับระบบสารสนเทศหรือการบ่งชี้ระดับการรองรับความน่าเชื่อถือ (Level 

of Accreditation) เพียงเกณฑ์เดียว ในอนาคตอันใกล้ นโยบาย BIL อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้าง

กระบวนการประเมินเชิงคุณภาพที่สนบัสนนุการจัดล าดบัความส าคัญในการด าเนินการ แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อมโยง

โดยตรงระหว่าง BIL และการจ าแนกประเภทใดๆ 

 

ฟังก์ชันกำรรักษำควำมปลอดภัย (Security Enforcing Functionality) 

เมื่อต้องการความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภยัหรือผลิตภัณฑด์้านความปลอดภัยจะตอ้งมีความมั่นใจว่าความสามารถหรือ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ระดับการป้องกันเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจึงต้อง

มีระดับของการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือหรือการรับประกันท่ีเหมาะสม ใหส้อดคล้องกับประเภทข้อมูลที่ท าการปกป้อง  

 

ข้อก ำหนดกำรจัดกำรข้อมูล (Data Handling Requirements) 

ตารางด้านล่างนี้ระบุแนวทางควบคุมดูแลข้อมูลตามการจ าแนกประเภทที่ผู้ใช้งานมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับ

การจ าแนกประเภทข้อมูล  
 

 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส ำคัญ ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงของ
ประเทศ 

กำรควบคุมกำรเข้ำถึง 
(Access Controls) 

 การเข้าถึง - ไม่มี
ข้อจ ากัด        

 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
– ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของข้อมูลหรือผู้
ได้รับการแต่งตั้ง  

 การเข้าถึงและการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข – 
จ ากัดเฉพาะผู้ได้รับ
อนุญาตตามบทบาทใน
การด าเนินงาน เจ้าของ
ข้อมูลหรือผู้ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ได้รับสิทธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงผู้ท่ีได้รับการ
อนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข – จ ากัดเฉพาะผู้ได้รับ
อนุญาตตามบทบาทในการ
ด าเนินงาน เจ้าของข้อมูลหรือผู้
ได้รับอนุญาตเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงผู้ท่ี
ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 การเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีการ
ยืนยันตัวบุคคลและได้รับสิทธิ์  

 ต้องมีข้อตกลงในการรักษา
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 การเข้าถึงข้อมูลจะต้อง
มีการยืนยันตัวบุคคล
และการได้รับสิทธิ์  

ความลับ 

กำรท ำส ำเนำและกำรพิมพ ์
(Copying and Printing) 

 ไม่มีข้อจ ากัด  ควรพิมพ์ข้อมูลเมื่อมี
ความจ าเป็นท่ีเหมาะสม
เท่าน้ัน  

 การท าส าเนาควรจ ากัด
ให้เฉพาะผู้ท่ีจ าเป็นต้อง
ทราบเท่าน้ัน  

 ข้อมูลไม่ควรถูกวางท้ิง
ไว้บนเครื่องพิมพ์หรือ
เครื่องโทรสาร 

 อาจส่งผ่านไปรษณีย์ท่ีมี
ความปลอดภัย 

 ควรพิมพ์ข้อมูลเมื่อมีความ
จ าเป็นท่ีเหมาะสมเท่าน้ัน  

 การท าส าเนาต้องจ ากัดให้
เฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้
เข้าถึงข้อมูลและได้ลงนามใน
ข้อตกลงรักษาความลับ 

 ข้อมูลไม่ควรถูกวางท้ิงไว้บน
เครื่องพิมพ์หรือเครื่องโทรสาร 

 ส าเนาต้องติดเครื่องหมาย 
“ลับ” ก ากับและต้องใส่ซอง
จดหมายลับในการจัดส่ง  

ควำมปลอดภัยเครือข่ำย 
(Network Security) 

 จัดเก็บข้อมูลไว้บน
เครือข่ายสาธารณะ 
โดยแนะน าให้ใช้ 
Firewall ป้องกัน  

 การป้องกันขั้นต่ าท่ี
ยอมรับได้คือ การ
ก าหนด ACL บน 
อุปกรณ์ Router 

 ก าหนดให้ใช้ Network 
Firewall ส าหรับ
ป้องกัน 

 การป้องกันขั้นต่ าท่ี
ยอมรับได้ คือ การ
ก าหนด ACL บน 
อุปกรณ์Router 

 อินเทอร์เน็ตท้ังหมด
หรือ Subnet ท่ีไม่มี
การป้องกัน เช่น Guest 
Wireless Networks 
ต้องไม่สามารถมองเห็น
เครื่องแม่ข่ายท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล  

 จัดเก็บไว้ใน Shared 
Network Server 
Subnet โดยใช้กฎ 
Firewall ร่วมกัน
ส าหรับเครื่องแม่ข่ายอื่น 

 ใช้ Network Firewall ป้องกัน 
โดยใช้กฎ "Default Deny"  

 ก าหนดให้ใช้ ก าหนด ACL บน 
Router 

 อินเทอร์เน็ตท้ังหมดหรือ 
Subnet ท่ีไม่มีการป้องกัน เช่น 
Guest Wireless Networks 
ต้องไม่สามารถมองเห็นเครื่อง
แม่ข่ายท่ีจัดเก็บข้อมูล 

 จ าเป็นต้องมีกฎ Firewall 
โดยเฉพาะส าหรับระบบ  

 ควรทบทวนกฎ Firewall 
สม่ าเสมอ 

ควำมปลอดภัยระบบ 
(System Security) 

 การจัดการและการ
รักษาความปลอดภัย
ระบบต้องด าเนินการ
ตามวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 

 แนะน าให้ใช้ Host-
based Software 
Firewall 

 ส าหรับการจัดการและ
การรักษาความ
ปลอดภัยระบบต้อง
ด าเนินการตามวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ท่ีเหมาะสม
กับ OS ท่ีใช้งาน  

 ก าหนดให้ใช้ Host-
based Software 
Firewall  

 แนะน าให้ใช้ Host-
based Software 
IDS/IPS 

 ส าหรับการจัดการและการ
รักษาความปลอดภัยระบบต้อง
ด าเนินการตามวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) ท่ี
เหมาะสมกับ OS ท่ีใช้งาน  

 ก าหนดให้ใช้ Host-based 
Software Firewall  

 แนะน าให้ใช้ Host-based 
Software IDS/IPS 

สภำพแวดล้อมเสมือน 
(Virtual Environment) 

 อาจจัดเก็บข้อมูลไว้ใน 
Virtual Server 

 การควบคุมความ
ปลอดภัยอื่นๆ ท้ังหมด
น ามาใช้กับท้ัง Host 
และ Guest Virtual 
Machines 

 อาจจัดเก็บข้อมูลไว้ใน 
Virtual Server 

 การควบคุมความ
ปลอดภัยอื่นๆ ท้ังหมด
น ามาใช้กับท้ัง Host 
และ Guest Virtual 
Machines 

 อาจจัดเก็บข้อมูลไว้ใน Virtual 
Server 

 การควบคุมความปลอดภัยอื่นๆ 
ท้ังหมดน ามาใช้กับท้ัง Host 
และ Guest Virtual 
Machines 

 ไม่ควรใช้ Host อยู่ใน
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 ไม่ควรใช้ Host อยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน
กับ Guest Virtual 
Servers ท่ีจ าแนก
ประเภทความปลอดภัย
ต่างกัน 

สภาพแวดล้อมเดียวกันกับ 
Guest Virtual Servers ท่ี
จ าแนกประเภทความปลอดภัย
ต่างกัน 

ควำมปลอดภัยทำง
กำยภำพ 

(Physical Security) 

 ระบบต้องถูกล็อกไว้ 
หรือ ออกจากระบบ 
(Log-out) เมื่อไม่มี
ผู้ใช้งาน 

 ระบบต้องถูกล็อกไว้ 
หรือ ออกจากระบบ 
(Log-out) เมื่อไม่มี
ผู้ใช้งาน 

 ก าหนดให้จัดวางไว้ใน
สถานท่ีปลอดภัย 
แนะน าให้ใช้ศูนย์ข้อมูล
ท่ีมีความปลอดภัย 

 ระบบต้องถูกล็อกไว้ หรือ ออก
จากระบบ (Log-out) เมื่อไม่มี
ผู้ใช้งาน 

 ก าหนดให้จัดวางไว้ในศูนย์
ข้อมูลท่ีมีความปลอดภัย  

 ต้องมีการเฝ้าติดตามการเข้า
ออก มีบันทึก และ จ ากัด
เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตตลอด 24 
ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 

กำรเข้ำถึงระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจำกระยะไกล 

(Remote Access to 
Systems Hosting the 

Data) 

 ไม่มีข้อจ ากัด  จ ากัดการเข้าถึงเฉพาะ 
Local Network หรือ 
VPN  

 การเข้าถึงระบบจาก
ระยะไกลโดยหน่วยงาน
ภายนอกส าหรับการ
ช่วยเหลือทางเทคนิค
จ ากัดเฉพาะการเข้าถึง
ท่ีมีการยืนยันตัวตนและ
เป็นแบบชั่วคราวผ่าน 
Secure Protocol ทาง
อินเทอร์เน็ต 

 จ ากัดการเข้าถึงเฉพาะ Local 
Network หรือ Secure VPN 
Group  

 ไม่อนุญาตให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้าถึงจากระยะไกล 
ส าหรับการช่วยเหลือทาง
เทคนิค  

 แนะน าให้ใช้ Two-Factor 
Authentication 

กำรจัดเก็บข้อมลู 
(Data Storage) 

 จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง
แม่ข่ายท่ีปลอดภัย 

 จัดเก็บข้อมูลในศูนย์
ข้อมูลท่ีปลอดภัย 

 จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง
แม่ข่ายท่ีปลอดภัย 

 จัดเก็บข้อมูลในศูนย์
ข้อมูลท่ีปลอดภัย 

 ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลไว้
ใน Workstation หรือ 
อุปกรณ์พกพาส่วน
บุคคล 

 จัดเก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายท่ี
ปลอดภัย 

 จัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลท่ี
ปลอดภัย 

 ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลไว้ใน 
Workstation หรือ อุปกรณ์
พกพาส่วนบุคคล (เช่น 
Laptop) โดยในกรณีจัดเก็บไว้
ใน Workstation หรือ อุปกรณ์
พกพา จะต้องเข้ารหัสแบบ 
Whole-Disk Encryption 

 ก าหนดให้เข้ารหัสสื่อส ารอง
ข้อมูล 

 กระดาษหรือส าเนา ต้องไม่วาง
ท้ิงไว้ในท่ีท่ีผู้อื่นอาจเห็น โดย
ต้องเก็บไว้ในสถานท่ีปลอดภัย 

กำรรับส่งข้อมูล 
(Transmission) 

 ไม่มีข้อจ ากัด  จะแบ่งปันข้อมูลกับ
ผู้ใช้งานท่ีก าหนด ใน
ระบบ ICT ของผู้รับ
ข้อมูลท่ีเหมาะสมและ
ได้รับการรับรองเท่าน้ัน  
 

 ก าหนดให้ต้องเข้ารหัส (เช่น 
ผ่าน SSL หรือ Secure File 
Transfer Protocols)  

 ไม่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านทาง
อีเมล์ เว้นแต่เข้ารหัสและใช้ 
Digital Signature เพือ่รักษา
ความปลอดภัย 
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กำรส ำรองข้อมูลและกำรกู้
คืนภัยพิบัติ 

(Backup/Disaster 
Recovery) 

 ก าหนดให้ท าการส ารอง
ข้อมูล แนะน าให้ท าการ
ส ารองข้อมูลทุกวัน 

 ก าหนดให้ท าการส ารอง
ข้อมูลทุกวัน  

 แนะน าให้จัดเก็บข้อมูล
ไว้นอกสถานท่ี (Off-
site Storage) 

 ก าหนดให้ท าการส ารองข้อมูล
ทุกวัน  

 จัดเก็บข้อมูลไว้ในสถานท่ี
ภายนอกท่ีปลอดภัย 

กำรล้ำงข้อมูลและก ำจัด
สื่อจัดเก็บขอ้มูล (Hard 
Drives, CDs, DVDs, 
Tapes, Paper, etc.) 

 ไม่มีข้อจ ากัด  น ารายงานกลับมาใช้
งานใหม่ 

 ล้าง/ลบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ท าลายรายงานเป็นชิ้นเล็กชิ้น
น้อย 

 ท าลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กำรฝึกอบรม 
(Training) 

 แนะน าให้ฝึกอบรม
สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับความปลอดภัย
โดยทั่วไป 

 ก าหนดให้ฝึกอบรม
สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับความปลอดภัย
โดยทั่วไป 

 ก าหนดให้ฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

 ก าหนดให้ฝึกอบรมสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยโดยทั่วไป 

 ก าหนดให้ฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยข้อมูล 

 ก าหนดให้ฝึกอบรมด้าน
นโยบายและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

กำรตรวจสอบ 
(Auditing) 

 ไม่มีความจ าเป็น  การเข้าระบบโดยใช้
รหัสผ่าน (Log-in) 

 การเข้าระบบโดยใช้รหัสผ่าน 
(Log-in) และบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

อุปกรณ์มือถือ 
(Mobile Device) 

 แนะน าให้ใช้รหัสผ่าน
ป้องกัน  

 แนะน าให้ล็อกเครื่อง
เมื่อไม่ใช้งาน 

 ก าหนดให้ใช้รหัสผ่าน
ป้องกัน  

 ก าหนดให้ล็อกเครื่อง
เมื่อไม่ใช้งาน 

 ก าหนดให้ใช้รหัสผ่านป้องกัน  
 ก าหนดให้ล็อกเครื่องเมื่อไม่ใช้

งาน 
 ก าหนดให้มีการเข้ารหัส 

กำรก ำจัดทิ้งและกำร
ท ำลำย 

(Disposal / Destruction) 

 ก าจัดท้ิงด้วยความ
ระมัดระวังโดยใช้
ผลิตภัณฑ์ก าจัดท่ีได้รับ
อนุญาต เพื่อป้องกัน
ไม่ให้น ามาประกอบ
ใหม่ได้ 

 ยืนยันเอกสารเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนท าลายท้ิง  

 ใช้อุปกรณ์หรือผู้
ให้บริการท่ีได้รับ
อนุญาต 

 มีมาตรการควบคุมเพื่อเป็น
พยาน/บันทึกการท าลายข้อมูล 
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ภำคผนวก ข: แนวทำงปฏิบัติด้ำนนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (GDCM)  
พฤติกรรมภำยในศูนย์ข้อมูล (Behavior in Data Center) 

 บุคคลที่มาติดต่อศูนย์ข้อมูลต้องปฏิบัติตนอย่างสุภาพขณะอยู่ภายในศูนย์ข้อมูล และระงับการใช้วาจาที่ไม่

สุภาพหรือก้าวร้าว 

 บุคคลที่มาติดต่อศูนย์ข้อมูลควรสวมรองเท้าและแต่งกายอย่างเหมาะสม  

 ห้ามน า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสารควบคุม อาวุธปืน และวัตถุระเบิดเข้ามาภายในบริเวณศูนย์ข้อมูลเป็นอัน

ขาด  

 ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในพื้นที่ศูนย์ข้อมูล  

 ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณอาคารศูนย์ข้อมูลทั้งหมด  

 อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือภายในศูนย์ข้อมูลได้ ห้ามใช้วิทยุสื่อสารภายในศูนย์ข้อมูล ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่ง 

วิดิทัศน์ หรือบันทึกเสียง 

 ผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปีหรือผู้ทีต่้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในศูนย์ข้อมูล หากไม่ได้

รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบศูนย์ข้อมูล  

 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อการท างานของระบบติดตามสถานะโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความ

ปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลด้วยวิธีการใดๆ  

 ห้ามแบ่งปันข้อมูลกรรมสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน 

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะไม่รับจดหมายหรือไปรษณีย์แทนหน่วยงาน ณ ศูนย์ข้อมูล จดหมายหรือไปรษณีย์

ทั้งหมดควรส่งไปยังท่ีท าการของหน่วยงาน 

 ห้ามเก็บรักษาวัสดุติดไฟ เช่น ไม้ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก วัสดุพลาสติก วัสดุโฟมหีบห่อ ของเหลว หรือตัว

ท าละลายไวไฟ ไว้ภายในศูนย์ข้อมูล เว้นแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

บุคลากรทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานทุกข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูล 

 ภาชนะ กล่อง กระเป๋า แล็ปท็อป กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ถือเข้าออกศูนย์ข้อมูลต้อง

ผา่นการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 ห้ามน าสเกตบอร์ด/สเกต สกู๊ตเตอร์ จักรยาน และพาหนะประเภทอ่ืน เข้ามาในศูนย์ข้อมูล 

 บุคคลภายนอกต้องให้ความร่วมมือและเช่ือฟังค าร้องขออันสมควรทุกประการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลขณะที่

อยู่ภายในอาคาร รวมทั้งแก้ไขการละเมิดกฎทันทีที่หน่วยงานทราบเรื่อง 

 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันไฟหรือสัญญาณเตือนอัคคีภัยท างาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกคนต้องเตรียมตัวอพยพ

ออกจากอาคารทันทแีละรับฟังค าแนะน าเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล  

 

ภำพถ่ำยหรือวิดิทัศน์ (Pictures or Video) 

 ห้ามใช้กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวิดีโอ อุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆ และอุปกรณ์บันทึกเสียง ภายในศูนย์ข้อมูลโดยมไิด้

รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือกระทรวงเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามบุคคลใดนอกจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลที่ได้รับ

อนุญาตท าการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในศูนย์ข้อมูล 



109 
 

 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอของศูนย์ข้อมูล การถ่ายภาพหรือวิดีโอต้องมีการจัดเตรียมล่วงหน้าและ

ปฏิบัติตามข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล 

 หากจ าเป็นต้องใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อการเรียกร้องสินไหมประกันหรือการตลาด ให้ติดต่อผู้ให้บริการศูนย์

ข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือ 

 ห้ามใช้กล้องทุกชนิดภายในศูนย์ข้อมูล เว้นแต่มีระบุไว้ในเอกสารแนวทางปฏิบัติการบริการ (Service Guide)  

 

ควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ (Physical Security) 

 ศูนย์ข้อมูลเป็นบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยการเข้าออก และบริเวณอื่นๆ ของอาคารจ ากัดเฉพาะผู้ที่

ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

 การเข้าออกโดยทั่วไปส าหรับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจ ากัดเฉพาะพื้นท่ีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

 การรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ขั้นตอนลง

ช่ือเข้าออกทุกกรณี แผนจัดการกุญแจและบัตรเข้าออก กระบวนการอนุญาตเข้าออก และวิธีขออนุญาตเข้า

ออก 

 กล้องรักษาความปลอดภัยใช้เฝ้าติดตามพื้นที่บางส่วนของอาคาร ได้แก่ ห้องโถง พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่อาคาร

ศูนย์ข้อมูล และพื้นท่ีผู้ดูแล โดยกล้องทุกตัวมีการเฝ้าติดตามและภาพถ่ายจะถูกเก็บรักษาไว้ หากตรวจพบการ

ละเมิดโดยทีก่ล้องสามารถจับภาพไวไ้ด้ จะต้องมีการด าเนินการโดยทันที 

 ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือสร้างผลกระทบและความเสียหายต่อระบบความมั่นคงและความปลอดภัยภายในศูนย์ข้อมูล

อย่างเคร่งครัด 

 ห้ามเปิดประตูด้านนอกศูนย์ข้อมูลค้างไว้โดยเด็ดขาด โดยประตูเข้าออกเหล่านี้มีการเฝ้าติดตามและมีสัญญาณ

เตือน 

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธ์ิในการเข้าสู่พื้นที่ใดๆ ของศูนย์ข้อมูลในทุกช่วงเวลา เนื่องจากเหตุผลด้านความ

มั่นคงปลอดภัย  

 

กำรเข้ำออกศูนย์ข้อมูล (Data Center Ingress and Egress) 

บุคคลที่เข้าออกศูนย์ข้อมูลต้องปฏิบัติดังนี ้

 ถือบัตรประชาชนไทย หรือ หลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่รัฐบาลออกให้โดยมีรูปถ่ายชัดเจนส าหรับชาวต่างชาติ 

เช่น หนังสือเดินทาง เป็นต้น  

 ได้รับอนุญาตให้เข้าออกอาคาร 

 ลงช่ือเข้าออกอาคารตามกฎระเบียบ 

 แสดงป้ายรักษาความปลอดภัย “Visitor”  ส าหรับบุคคลภายนอกตลอดเวลาทีอ่ยูภ่ายในศูนย์ข้อมูล  

 คืนป้ายรักษาความปลอดภัยและเครื่องมือของศูนย์ข้อมูลก่อนออกจากอาคาร 

 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการท างานในศูนย์ข้อมูล 
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กำรจัดกำรสิทธิในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร (Access List Management) 

 กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่รักษาและปรับปรุงรายการสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรในศูนย์ข้อมูล 

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลควรได้รับใบค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเพิ่มและลบรายการให้อนุญาตเข้าออกของ

บุคคล บุคคลที่มีช่ือระบุไวจ้ะได้รับอนุญาตใหเ้ข้าด าเนินการทีตู่้ หน่วยงานอาจอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 

หรือเจ้าหน้าท่ีเทคนิคเข้าถึงตู้เป็นการช่ัวคราว  

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล (กระทรวงหรือหน่วยงาน) ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ของผู้รับเหมา หรือผู้

ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับบุคลากรของหน่วยงาน  

 

พื้นที่ส่วนกลำง (Common Area) 

 พื้นที่ส่วนกลางคือห้องโถงและทางเดินในอาคาร  

 บุคคลทีใ่ช้พื้นที่ส่วนกลางจะต้องทิ้งเศษขยะลงในภาชนะรองรับที่จัดไว ้ 

 พื้นที่เตรียมอุปกรณ์ (Staging Area) ไม่เปิดให้เข้าส าหรับบุคคลทั่วไปที่เข้าออกศูนย์ข้อมูล 

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการเข้าออกแก่ผู้ที่ใช้พื้นท่ีส่วนกลางในทางที่ผิดและรบกวนสิทธิของ

ของบุคคลอื่น 

 

ข้อก ำหนดกำรติดตั้งกรงและตู้ และกำรเดินสำยสัญญำณ (Cage, Cabinet and Cabling 

Requirements) 

 ตู้จะต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบตลอดเวลา พื้นที่ตู้จะต้องไม่ก่อให้เกิดภัยหรืออันตรายใดๆ  

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะต้องเตรียมการป้องกันในทุกกรณี เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในสถาน

ที่ตั้งศูนย์ข้อมูล ประตูตู้จะต้องปิดสนิทอยู่ตลอดเวลา 

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต้องก าจัดวัสดุต้องห้าม ได้แก่ กล่อง ลังไม้ กระดาษลูกฟูก พลาสติก วัสดุหีบห่อโฟม และ

วัสดุอื่นๆ ที่ไม่จ าเป็นกับการท างานของอุปกรณ์ วัสดุเหล่านี้จะต้องจัดวางไว้ในพื้นที่ที่ก าหนดในบริเวณจุดขน

ของ 

 ห้ามเก็บวัสดุติดไฟ เช่น กระดาษแข็ง โฟม หรือกระดาษไว้ภายในตู้  

 ห้ามสร้าง “พื้นที่ส านักงาน” ภายในพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย บนพื้นที่ใช้สอยศูนย์ข้อมูล พื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย

สงวนไว้ส าหรับใช้วางตู้และอุปกรณ์ภายในเท่านั้น  

 ห้ามถอดอุปกรณ์ขณะที่ก าลังท างานออกจากตู้แร็คโดยเด็ดขาด ไม่ควรแขวนหรือติดตั้งสิ่งใดไว้บนก าแพง ตู้ 

อุปกรณ์ดับเพลิง หรืออุปกรณ์เครือข่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูล 

 ไม่ควรวางสิ่งของไว้ด้านบนตู้หรือบนรางส าหรับระบบสายสัญญาณ 

 ห้ามเดินสายสัญญาณตามทางเดินหรือบนพื้นไม่เป็นระเบียบหรือนอกบริเวณที่ก าหนดอย่างเด็ดขาด อุปกรณ์

ทั้งหมดต้องติดตั้งไว้ในตู้แร็คหรือราง ส าหรับระบบสายสัญญาณต้องรองรับสายสัญญาณทั้งหมดระหว่างแถว

ต่างๆ  

 ต้องมีการจัดการสายไฟ ใช้สายรัด และสาย Velcro จัดระเบียบสายสัญญาณในตู้แร็คหรือตู้ 
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 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะเป็นผู้ท าการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ในตู้แร็คแต่เพียงผู้เดียว 

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการด าเนินการตามหนังสือสั่งงาน (Change Order) หากพิจารณา

แล้วว่าตู้หรือสายสัญญาณไม่เข้ากัน ผู้จัดจ าหน่ายที่กระท าผิดจะได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและผู้จัดจ าหนา่ยจะต้องแก้ไขโดยทันที   

 หน่วยงานท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับตู้และการเดินสายสัญญาณจะได้รับการแจ้งและร้องขอให้แก้ไขโดย

ทันที ก าหนดให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องตู้หรือสายสัญญาณและคิดค่าธรรมเนียมจากค่าเสียเวลา

และค่าวัสดุที่การกระท าน้ีก่อขึ้น 

 ห้ามผู้ใดปีนข้ึนไปบนตู้หรือก าแพง หากต้องการขึ้นไปบนตู้หรือตู้แร็ค ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์

ข้อมูล  

 ไม่ควรท าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขพ้ืนท่ี โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล

เสียก่อน  

 

แร็คและประตูตู้ (Rack/Cabinet Doors)  

 ห้ามผู้ใดถอดหรือเปลี่ยนประตูตู้ของตนเอง ค าร้องขอเปลี่ยนประตูจะต้องส่ง ไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ 

เมื่อได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการประจ าศูนย์ข้อมูลจะด าเนินการถอดหรือเปลี่ยนประตูตู้ให้  

 ในกรณีที่ตู้ของหน่วยงานมีการติดตั้งประตู ประตูนั้นต้องปิดไว ้เมื่อหน่วยงานใช้งานอุปกรณ์เสร็จสิ้น 

 หากล็อกหรือประตูเสีย ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลควรติดต่อช่างซ่อมกุญแจที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอความช่วยเหลือ 

ไม่ควรหัก งอ หรือใช้ก าลังเปิดประตูออกเอง 

 

กระเบื้องปูพื้น (Floor Tiles)  

 ห้ามเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลยกหรือขยับกระเบื้องปูพื้น พ้ืนท่ีใต้พ้ืนยก (Sub-Floor Area) คือพ้ืนท่ีหวงห้าม ซึ่งเข้า

ออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น แผ่นพื้นยกแบบเจาะรูจะวางไว้ตามรูปแบบการท าความเย็น 

HVAC หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลควรแจ้งผู้ให้บริการด้านระบบท าความเย็นทราบ 

เพื่อแก้ไขปัญหา   

 

อุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล (Data Center Equipments)  

 อุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล เช่น เครื่องมือ รถเข็นล้อเลื่อน รถลาก ลิฟต์ยกเครื่องแม่ข่าย มอนิเตอร์ และ คีย์บอร์ด จะมี

ให้บริการแก่หน่วยงาน หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ยืมทั้งหมดระหว่างที่น ามาใช้งาน และจะต้องคืน

อุปกรณ์ทันทีหลังใช้งานเสร็จ  

 ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขอุปกรณ์ที่ยืมมาจากศูนย์ข้อมูล หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้

ใหบ้ริการศูนย์ข้อมูล  
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กำรรับอุปกรณ์ (Receiving) 

 อุปกรณ์จ านวนมาก การขนส่งสินค้า หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ จะต้องเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลผ่านทางบริเวณจุดขนของ

หรือจุดรับของ (Shipping/Receiving Dock) 

 อุปกรณ์ที่ถือเข้ามายังศูนย์ข้อมูลและต้องท าการติดตั้งอาจต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อ

ช่วยค านวณปริมาณการใช้พลังงานและน้ าหนักเพิ่มเติมของอุปกรณ์ช้ินใหม่ที่ติดตั้งไว้ในตู้แร็ค ความช่วยเหลือ

ลักษณะนี้ท าให้มั่นใจว่าการให้บริการสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ SLA ที่ก าหนดไว ้ 

 อุปกรณ์ทั้งหมดที่เข้ามายังศูนย์ข้อมูลจะต้องติดช่ือหน่วยงานก ากับไว้ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุเจ้าของได้ถือ

เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ลักษณะนี้จะถูกปฏิเสธ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 

 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของหน่วยงานที่ยังไม่แกะหีบห่อหรือยกออกจาก

รถเข็น (เช่น ตู้ และเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น) หน่วยงานเป็นผู้มีหน้าที่แกะหีบห่อ ยกออกจากรถเข็น และ ขยับ

อุปกรณ์หนักไปยังพ้ืนท่ีศูนย์ข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอาจได้รับความช่วยเหลือ เพื่อขนย้าย

อุปกรณ์ที่มีน้ าหนักเกินกว่า 45 กิโลกรัม (100 ปอนด์) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล 

 ต้องมีการด าเนินแผนป้องกันอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล 

 

กำรขนย้ำยอุปกรณ์เม่ือสิ้นสุดสัญญำกำรให้บริกำร (Removal of Equipment at End of 

Term) 

 หน่วยงานจะต้องย้ายฮาร์ดแวร์ทั้งหมดออกจากศูนย์ข้อมูลไม่เกินกว่าวันถึงก าหนดสิ้นสุด  (Effective 

Cancellation Date) เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

 หน่วยงานต้องอ้างอิงถึงแนวทางปฏิบัติการบริการ (Service Guide) ส าหรับแนวทางปฏิบัติในการยกเลิก

สัญญา (Cancellation Guidance) 

 

รำงปลั๊กของผู้ใช้บริกำร (User Provided Power Strips)  

 ห้ามหน่วยงานเสียบรางปลั๊กของตนเองเข้ากับศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นการละเมิดระเบียบด้านไฟฟ้าและความ

ปลอดภัยและผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ถอดอุปกรณ์ออกจากศูนย์ข้อมูล การละเมิดนโยบายนี้

จะต้องท าการแก้ไขภายใน 1 วันท าการ หากไม่สามารถแก้ไขการละเมิดกฎนี้ภายใน 1 วันท าการถือเป็นการ

ละเมิดเงื่อนไขในสัญญาของผู้ใช้บริการ  

 

กำรเพิ่มอุปกรณ์รักษำควำมม่ันคงปลอดภัยที่เป็นของผู้ใช้ยริกำร (User Provided Additional 

Security Devices) 

 หน่วยงานมิได้รับอนุญาตให้เพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จะกีดขวางการเข้าถึงตู้ของหน่วยงาน โดยตามเหตุผล

ดา้นความมั่นคงและความปลอดภัย หน่วยงานจะต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่ท้ังหมดของศูนย์ข้อมูลได้ตลอดเวลา  


