
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ

ฝายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

(Data Governance):

แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ
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ทานเคยประสบปญหาเหลาน้ีหรือไม

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน สงผลใหขอมูลมีรูปแบบที่แตกตางกัน

ขอมูลไมเปนปจจุบัน

ขอมูลซ้ําซอน กระจัดกระจาย จนไมทราบวา ขอมูลชุดใดถูกตอง และคนหาไดยาก

ขอมูลอยูในรูปแบบที่เขาใจยากและไมสามารถนําไปใชงานตอไดงาย

ไมทราบวา หนวยงานเก็บขอมูลไวที่ไหน 

และใครเปนเจาของขอมูล (Data Owner)
ขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิด
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Data Governance

การกํากับดูแลขอมูล

ภาครัฐ

ธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐหรือ
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คือ การกําหนดสิทธิ หนาที่ อํานาจ  

ความรับผิดชอบของผูเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย

ในกระบวนการตาง ๆ อยางชัดเจน

Governance
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ตัวอยาง Governance ของการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ขอ ๘๔ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง ใหเปน

อํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้

(๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๘๕ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง

ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้

(๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/210/1.PDF
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ตัวอยาง Governance ของการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตอ)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/210/1.PDF

ขอ ๘๖ การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง

ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้

(๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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Technology Governance: Video Assistant Referee 

(VAR)
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Hawke-Eye

3 incorrect challenges

each set

https://www.radiotimes.com/news/sport/

2019-07-14/wimbledon-2019-hawk-eye/
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หลักการสําคัญของรัฐบาลดิจิทัล (2D, 1C)

๑

Digitalisation
การปฏิรูปการทํางาน

และการใหบริการ

ใหเปนดิจิทัล

Data Driven
การขับเคลื่อนองคกร

ดวยขอมูลที่ดี

๒

Citizen-Centric
การเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งยึดถือประโยชนสุขและความสะดวกสบาย

ของประชาชนเปนสําคัญ
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ตัวอยางของความสับสนในการใชขอมูล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “แอลตัวเล็ก” 

หรือ “ไอตัวใหญ”
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ธรรมาภิบาลขอมูลกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ดําเนินการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูล

หนวยงานของรัฐ
ขอมูลของหนวยงาน

ขอมูลที่ดี (Good Data)
มีความมั่นคงปลอดภัย 

มีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

มีคุณภาพ

• บูรณาการเช่ือมโยงกับหนวยงานอื่น (Data Integration)

• เปดเผยขอมูลสูประชาชน (Open Data)

• วิเคราะหเพ่ือนําไปใชประโยชนในมติิตาง ๆ (Data Analytics)

• การตัดสนิใจเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานของขอมูล

• บริการท่ีมีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย

• นวัตกรรมจากขอมูล

ขอมูลท่ีถูกตอง สงผลตอความพึงพอใจ

ยกระดับการบริหารงานและการใหบริการ

ประชาชน

ภาคธุรกิจและประชาชน

หนวยงานของรัฐ

ผลท่ีไดรับ

เพ่ือ

นําไปสู

เปาหมาย



11

ธรรมาภิบาลขอมูลในชีวิตประจําวันและการทํางาน

๐๑

บุคลากรทางการแพทย

ในสถานพยาบาลจะ

สอบถามหรือทวน

ชื่อ-นามสกุลและ

วันเดือนปเกิดของผูปวย

อยางสมํ่าเสมอ

๐๒

ระบบสารบรรณของ

หนวยงานของรัฐ 

ผูราง ผูทาน ผูตรวจ
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๐๓

ระเบียบวาระ

รับรองรายงาน

การประชุม

ธรรมาภิบาลขอมูลในชีวิตประจําวันและการทํางาน (ตอ)

๐๔

โหราศาสตร

ราศีกับ

วันเดือนปเกิด
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Data Governance
Systemisation

การจัดทําอยาง

เปนระบบ

Codification

การบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร
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การจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

= กระบวนการ ≠ โครงการ (Process not Project)

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง (PDCA)
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การจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

ไมใชหนาที่ของฝาย IT เทาน้ัน

แตเปนภารกิจของเจาหนาที่ทุกคนและทุกระดับช้ันในองคกร
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นิยามของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

“การกําหนดสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียใน

การบริหารจัดการขอมูลทุกขั้นตอน เพื่อใหการไดมาและการนําไปใช

ขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รักษา

ความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมั่นคงปลอดภัย”

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/074/T_0047.PDF
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๐๑

Data

Security

ISO/IEC 27001: 2013

๐๑

เสาหลักของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

๐๒

Data

Privacy

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๓

Data

Quality

????
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๐๑

Data

Security

Integrity

Availability

Confidentiality

 การกําหนดหมวดหมูและ

ชั้นความลับของขอมูล

 การกําหนดสิทธิหนาท่ีของผูเกี่ยวของกับชุดขอมูล

 การกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบท่ีเกี่ยวของกับชุดขอมูล

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ 

วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม
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๐๒

Data

Privacy

 การขอความยินยอม 

(Consent) จากเจาของขอมูล

สวนบุคคล (Data Subject)

 การไมเปดเผยขอมูล

โดยไมมีเหตุอันสมควรพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
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๐๓

Data

Quality

ครบถวน

เปนปจจุบัน

มีมาตรฐานเดียวกัน

ถูกตอง

ตอบสนองความตองการของ

ผูใชงาน

ไมควรเชื่อถือขอมูลท่ีหาไดจาก

Search engine / Wikipedia โดย

ทันที แตควรตรวจสอบกับ

แหลงขอมูล (Reference Data) 

ท่ีเชื่อถือได เชน กฎหมาย หนังสือ

ราชการ ประกาศ คําสั่ง ฯลฯ
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ศูนยบรหิารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/280563-

%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf
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Data Quality : ช่ือนี้อานวาอะไร

Bruno Fernandes Alisson Becker

Thosaphon Chieocharnpraphan
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Annastacia Palaszczuk

Data Quality : ช่ือนี้อานวาอะไร
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Data Quality : ช่ือสายการบินนี้อานวาอะไร



25

กพร.

ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร.

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตัวอยางตัวยอของหนวยงานของรัฐทีใ่กลเคียงกัน
Data Quality : 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

หรือ

Data Quality : ช่ือกระทรวงตอไปนี้ขอใดถูกตอง
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กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา

Data Quality : ช่ือกรมตอไปนี้ขอใดถูกตอง

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและอัฟริกา
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๓
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อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

หรือ

Data Quality : ช่ืออําเภอขอใดถูกตอง
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A B C

อําเภอสุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก

อําเภอกรงปนัง อําเภอกรงปนัง

=IF(A1=B1,“Y”,“N”)

ขอควรระวังในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

Y

N
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/010/T_0002.PDF

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง

เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังที่แตละจังหวัดจะพึงมี

และจํานวนเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังของแตละจังหวัด
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ตัวอยางการกําหนดมาตรฐานขอมูล

๑

ช่ืออําเภอใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ มีคําวา “อําเภอ” นําหนาช่ือโดย

ไมตองเวนวรรค เชน “อําเภอแกงคอย” “อําเภอตาพระยา” เปนตน

๒

ชื่อเขตในกรุงเทพมหานคร มีคําวา “เขต” นําหนาชื่อโดยไมตอง

เวนวรรค เชน “เขตสาทร” “เขตพระนคร” เปนตน

๓

การเขียนช่ืออําเภอเมืองของ ๗๕ จังหวัด ใหเขียนช่ือจังหวัดตอทายคําวา

อําเภอเมืองดวย เชน “อําเภอเมืองลพบุรี” “อําเภอเมืองสกลนคร” เปนตน 
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๔

การเขียนชื่อจังหวัดที่แตละอําเภอตั้งอยู ใหมีคําวา “จังหวัด” นําหนา

โดยไมตองเวนวรรค เชน “จังหวัดสุรินทร” “จังหวัดชลบุรี” เปนตน 

ยกเวนกรุงเทพมหานคร ไมตองมีคําวา จังหวดั นาํหนา

หมายเหตุ : จังหวัดที่ไมมีอําเภอที่ช่ือวา อําเภอเมือง คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย

อําเภอที่เปนศูนยกลางการบริหารกรุงเทพมหานคร คือ “เขตพระนคร” สวนอําเภอที่เปนศนูยกลางการบริหารของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาช่ือวา “อําเภอพระนครศรีอยุธยา”

ตัวอยางการกําหนดมาตรฐานขอมูล (ตอ)
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ประเทศไทยมกีีภ่าค

ก. ๖ ภาค

ข. ๔ ภาค

ค. ๑๐ ภาค

ง. ๑๓ ภาค
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ประเทศไทยมีก่ีภาค

๖ ภาค

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ เร่ือง การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการ

ของกลุมจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ประเทศไทยมีก่ีภาค (ตอ)

๔ ภาค

คณะกรรมการการเลือกต้ัง

กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
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ประเทศไทยมีก่ีภาค (ตอ)

๑๐ ภาค

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

(ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และกองบัญชาการตํารวจนครบาล)
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ประเทศไทยมีก่ีภาค (ตอ)

๑๓ ภาค

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
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https://www.emagtravel.com/wp-

content/uploads/2010/12/phetchaburi-map.gif

ภาคกลาง
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการนโยบาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ, สํานักงานสถิติแหงชาติ ฯลฯ

จังหวัดเพชรบุรี

ภาคตะวันตก
ระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาคใต
กรมทางหลวง, 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**กรมอุตุนิยมวิทยา**
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ขั้นตอนการจัดทาํธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

๒. จัดทําพจนานุกรม

ขอมูล 

(Data Dictionary)

๑. จัดตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐของหนวยงาน

๑ ๒

๓. จัดทําคําอธิบาย

ชุดขอมูล (Metadata)

๔. จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับ

ชุดขอมูล (Dataset 

Guideline) โดยคํานึงถึง 

Data Security, Data 

Privacy และ Data Quality

๓๔
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การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน

คณะกรรมการที่ทาํหนาทีตั่ดสินใจเชิงนโยบาย

(Data Governance Council)

***คณะทํางานที่นาํนโยบายไปปฏิบัติ***

(Data Steward Team)
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คณะกรรมการที่ทําหนาที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย

(Data Governance Council)

หนาที่และอํานาจ
กําหนดหลักการ นโยบาย แนวทาง และขอบเขตของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของ

หนวยงาน รวมท้ังอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลในหนวยงาน โดยมี

วัตถุประสงค เ พ่ือใหขอมูลในหนวยงานมีคุณลักษณะท่ีดีอยางนอย ๓ ประการ คือ 

มีความม่ันคงปลอดภัย (Data Security) มีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับกฎหมาย (Data Privacy) และมีคุณภาพ (Data Quality)
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***คณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูล***

(Data Steward Team)

คณะทํางานดานกระบวนการขอมูล 

(Business)

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

แนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลใน

หนวยงาน และนําเสนอตอ Data 

Governance Council เพ่ือ

พิจารณา

คณะทํางานดานเทคนิค

(Technical)

สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร/

แอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนคณะทํางาน

ดานกระบวนการขอมลู

ทํางานรวมกันอยางใกลชิด
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VS

ชุดขอมูลที่เก่ียวของกับ

ภารกิจหลักขององคกร 

มีผลกระทบในวงกวาง และ 

เก่ียวของกับหลายสวนงาน

ชุดขอมูลท่ีเกี่ยวของกบั

การบริหารงานภายในหนวยงาน

ไมสลับซับซอน มีเจาของขอมูลท่ี

ชัดเจน และสามารถดําเนินการได

ทันที

การเลือกชุดขอมูลเพื่อจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
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LOREM IPSUMผลผลิต (Output) ที่คาดหวัง
Data Dictionary

พจนานุกรมขอมูล

Metadata

คําอธิบายชุดขอมูล

Dataset ID

Dataset 

Name

Data Owner

แนวปฏิบัติสําหรับ

ชุดขอมูล

บัญชีขอมูล 

Data Catalog

Dataset Policy/Guideline
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ขอมูล (Data)

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)

คําอธิบายชุดขอมูล 

(Metadata)

บัญชีชุดขอมูล 

(Data Catalog)

แนวปฏิบัติสําหรับ

ชุดขอมูล
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พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) สําหรับชุดขอมูล 

“รายชื่อและรหัสอําเภอในประเทศไทย”

๑. DistrictNo

๒. DistrictNameThai

๓. DistrictMOI_ID

๖. ProvinceMOI_ID

๗. ProvinceNameThai

๘. RegionID

๙. RegionName

๑๐. ProvincialClusterID

๑๑. ProvincialClusterName

๔. TopExecutivePosition

๕. TopExecutivePositionandDistrict
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DistrictMOI_ID

คําอธิบายฟลด (Field Description)

รหัสอําเภอและเขตในประเทศไทยทั้งหมดตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ขอบเขตและรูปแบบของขอมูล (Data Scope and Format)

เลขอาระบิก ๔ หลักตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เงื่อนไขการกรอกขอมูล (Conditions)

Mandatory คือ บังคับกรอกขอมูลทุกรายการ หามปลอยเปนคาวาง  
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แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล (Reference/Data Source)

๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/CODE%20DOPA/01CODE_0.PDF

๒. รหัสทองที่/พ้ืนที่ (จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน) แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย

http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/CODE%20DOPA/02CODE_0.PDF

๓. ชุดขอมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตําบล

https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910

ในกรณีที่ขอมูลทั้ง ๓ แหลงไมตรงกัน ใหยึดถือขอมูลจากแหลงที่ ๒ เปนหลัก

DistrictMOI_ID
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เปน/มีขอมูลสวนบุคคลหรือไม (Personal Data)

ขอบเขตการเผยแพรขอมูล (Data Dissemination)

ไมมี/ไมเปนขอมูลสวนบุคคล (N)

มี/เปนขอมูลสวนบุคคล (Y)
ไมมี/ไมเปนขอมูลสวนบุคคล (N)

ใชภายในหนวยงานเทานั้น

ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอ่ืน

ของรัฐภายในประเทศได

ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอ่ืน

ของรัฐทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศได

เปดเผยสาธารณะ

เปดเผยสาธารณะ

DistrictMOI_ID
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ระดับชั้นความลับของขอมูล

ไมมี

ลับ

ลับมาก

ลับที่สุด

ไมมี

สรุป

ขอมูลสวนบุคคล ขอบเขตการเผยแพรขอมูล ระดับชั้นความลับ

ไมเปนขอมูลสวนบุคล เปดเผยสาธารณะ ไมมีช้ันความลับ

DistrictMOI_ID
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ProvincialClusterName

คําอธิบายฟลด (Field Description)

ช่ือกลุมจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ เร่ือง การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

(ฉบับท่ี ๓) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอบเขตและรูปแบบของขอมูล (Data Scope and Format)

ภาษาไทยซึ่งเปนชื่อกลุมจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

(ฉบับท่ี ๓) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เชน กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมจังหวัด

ภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

สวนในกรณีกรุงเทพมหานครใชคําวา “สวนกลาง”
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เงื่อนไขการกรอกขอมูล (Conditions)

Mandatory คือ บังคับกรอกขอมูลทุกรายการ หามปลอยเปนคาวาง  

ProvincialClusterName

แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล (Reference/Data Source)

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/14.PDF
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เปน/มีขอมูลสวนบุคคลหรือไม (Personal Data)

ขอบเขตการเผยแพรขอมูล (Data Dissemination)

ไมมี/ไมเปนขอมูลสวนบุคคล (N)

มี/เปนขอมูลสวนบุคคล (Y)
ไมมี/ไมเปนขอมูลสวนบุคคล (N)

ใชภายในหนวยงานเทานั้น

ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอ่ืน

ของรัฐภายในประเทศได

ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอ่ืน

ของรัฐทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศได

เปดเผยสาธารณะ

ProvincialClusterName

เปดเผยสาธารณะ
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ระดับชั้นความลับของขอมูล

ไมมี

ลับ

ลับมาก

ลับที่สุด

ไมมี

สรุป

ขอมูลสวนบุคคล ขอบเขตการเผยแพรขอมูล ระดับชั้นความลับ

ไมเปนขอมูลสวนบุคล เปดเผยสาธารณะ ไมมีช้ันความลับ

ProvincialClusterName
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คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata)

Business Metadata

and

Technical 

Metadata

 ขอมูลทั่วไปของชุดขอมูล 

 คุณลักษณะของชุดขอมูล

 การจัดหมวดหมู

และการจัดชั้นความลับ

 การจัดเก็บ การปรับปรุง 

และการทําลายขอมูล 

(ตามตํารา/หลักวิชาการ) (จัดหมวดหมูเพ่ือความเขาใจที่ชัดเจน)
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Metadata หมวดที่ ๑ : ขอมูลทั่วไปของชุดขอมูล 

๑. เลขที่/รหัสชุดขอมูล (Dataset ID)

๒. ชื่อชุดขอมูล (Dataset Name)

๓. เจาของขอมูล (Data Owner)

๖. คําอธิบาย (Description)

๗. ขอบเขตของขอมูล (Data Scope)

๘. แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล 

(Reference/Data Source)

๔. ผูสนับสนุนหรือผูรวมดําเนินการ

(Data Supporter)

๕. คําสําคัญ (Keyword)
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Metadata หมวดที่ ๒ : คุณลักษณะของชุดขอมูล 

๑. ภาษาที่ใชบันทึกขอมูล (Language)

(ไทย อังกฤษ จีน ฯลฯ)

๒. ประเภทขอมูล (Data Type)

(มีโครงสราง ก่ึงโครงสราง ไมมีโครงสราง)

๓. มีระบบฐานขอมูลหรือไม 

(Database System)

(มี รายละเอียด/ไมมี)

๔. รูปแบบขอมูล (Data Format)

(ไฟล XLSX, DOCX, PPTX, PDF)

๕. จํานวนไฟล (Number of File)

(๑ / มากกวา ๑ / ระบุจํานวน เชน ๕๐)
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Metadata หมวดที่ ๓ : การจัดหมวดหมู

และการจัดช้ันความลับ

๓. ระดับชั้นความลับ

(Data Classification)

๔. สิทธิในการเขาถึงและการใชขอมูล

(Right of Access and Use)

๑. เปน/มีขอมูลสวนบุคคลหรือไม

(Personal Data)

๒. ขอบเขตการเผยแพรขอมูล

(Data Dissemination)
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Metadata หมวดท่ี ๔ : การจัดเก็บ การปรับปรุง

และการทําลายขอมูล

๑. แหลงจัดเก็บขอมูล (Location)

๒. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

(Data Retention Period)

๓. การสํารองขอมูล (Backup)

๖. วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด (Last Update)

๗. การทําลายขอมูล (Destroy)

๔. การจัดเก็บถาวร (Archive)

๕. การปรับปรุงขอมูล (Update)
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ขอสังเกต

หากจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) อยางละเอียด ใน

ขั้นตอนการจัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) สามารถใชวิธีการอางอิงไป

ยังพจนานุกรมขอมูลได เชน การจัดหมวดหมูและช้ันความลับของในคําอธิบาย

ชุดขอมูล อาจกําหนดวา “ใหเปนไปตามรายละเอียดในพจนานุกรมขอมูล 

(Data Dictionary)” เปนตน
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๑. การกําหนดเจาของขอมูล (Data Owner) และผูสนับสนุน

หรือผูรวมดําเนินการ (Data Supporter)

เจาของขอมูล (Data Owner) ไมเทากับ เจาของระบบที่จัดเก็บหรือ

ประมวลผลขอมูลนัน้

ประเด็นที่พึงพิจารณา
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๒. เปนไปไดหรือไมท่ีผูใชขอมูลจะพบความผิดปกติของขอมูล 

หรือมีขอสงสัยเก่ียวกับความถูกตองครบถวนของขอมูล

ควรมีการกําหนดแนวทางใหผูใชขอมูล (Data User) สามารถแจงเจาของ

ขอมูลกรณีพบความผิดปกติของขอมูล หรือมีขอสงสัยเก่ียวกับขอมูลนั้น

ประเด็นที่พึงพิจารณา (ตอ)
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วงจรชีวิต

ของขอมูล

Data Security

Data Quality

Data Privacy

แนวทางการจัดทํานโยบายขอมูล

สราง/รวบรวม (Create)

จัดเก็บ (Store)

ปรับปรุง (Update)

ใช & เผยแพร (Use & 

Publish)

จัดเก็บถาวร (Archive)

ทําลาย (Destroy)
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ในการจัดทํา/รวบรวมขอมูลทุกชุด 

ตองตรวจสอบความถูกตองจาก

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือเทานั้น 

สราง/รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ประกอบดวย

๑. พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๒. พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุมจังหวัด

และกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบติัการของกลุมจังหวัด 

(ฉบับท่ี ๓) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายขอมูลสําหรับ

ขอมูลทุกชุดในหนวยงาน 

(Data Policy)

แนวปฏิบัติเฉพาะสําหรับ

ชุดขอมูล (Dataset Guideline)
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ตัวอยางแนวปฏิบัติ (Dataset Guideline)

สําหรับชุดขอมูล

กระบวนการปรับปรงุขอมูลใหเปนปจจุบัน (Update)

ความม่ันคงปลอดภัย:

ฝายท่ีปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส (SC) เทานั้นท่ีมีหนาท่ีในการปรับปรุงขอมูลชุดนี้ใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ โดยปรับปรุงขอมูลอยางนอย ๑ คร้ัง ทุก ๖ เดือน พรอมท้ังมีการบันทึก

ประวัติ (Log) การปรับปรุงขอมูลอยางชัดเจน โดยระบุวันเดือนปท่ีปรับปรุง ชื่อผูปรับปรุง

และรายการท่ีปรับปรุงทุกครั้ง ในไฟลขอมูล ชีท “UpdatedDate”

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล:

ไมเกี่ยวของ
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คุณภาพ:

๑. ตรวจสอบขอมูลจากเว็บไซตราชกิจจานุเบกษาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(สลค.) ที่http://www.mratchakitcha.soc.go.th วา มีการประกาศพระราชบัญญัติ

จัดต้ังจังหวัดหรือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังอําเภอขึ้นใหมหรือไมอยางนอย

๑ ครั้ง ทุก ๖ เดือน หากไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใหบันทึกวา “ไมมีการเปลี่ยนแปลง”

๒. หากผูใชขอมูลคนใดพบวา ขอมูลมีความผิดพลาดหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับชุด

ข อ มู ล  ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ ส อ บ ถ า ม ไ ด ท่ี ไ ป ร ษ ณี ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ( E-mail)

scc_division@dga.or.th โดย SCC จะดําเนินการตรวจสอบและแจงผลทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสภายใน ๒ วันทําการ และจะดําเนินการปรับปรุงขอมูลโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ หากมี

เอกสารประกอบ จะชวยใหการตรวจสอบความถูกตองไดรวดเร็วย่ิงขึ้น

ตัวอยางแนวปฏิบัติ (Dataset Guideline)

สําหรับชุดขอมูล
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คุณภาพ:

๓. เม่ือมีการปรับปรุงขอมูล ตองพิจารณาวา จําเปนตองปรับปรุงพจนานุกรมขอมูล 

(Data Dictionary) และคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) หรือไม หากพิจารณาแลววาจําเปน 

ใหดําเนินการปรับปรุงพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) และคําอธิบายชุดขอมูล

(Metadata) ใหสอดคลองกับขอมูลที่เปนปจจุบันโดยทันที

๔. เม่ือบันทึกไฟลท่ีปรับปรุงใหเปนปจจุบันในแหลงจัดเก็บขอมูลท่ี ๑ คือ ระบบ DMS

ของ สพร. แลว ตองปรับปรุงไฟลในแหลงจัดเก็บขอมูลท่ี ๒ และ ๓ ใหเปนปจจุบัน

เชนเดียวกัน

ตัวอยางแนวปฏิบัติ (Dataset Guideline)

สําหรับชุดขอมูล
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คําถามชวนคิด

Open Government Data ในประเทศไทย 

เริ่มตนข้ึนเมือ่ใด

เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540???
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http://www.mratchakitcha.soc.go.th



ขอบพระคุณครับ

https://www.dga.or.th

https://tdga.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://www.facebook.com/DGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency
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