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Data Governance Framework

Policy & Standard Role & Responsibility GuidelinePrivacy & 
Compliance

การแก้ปัญหา

X
ปัญหา

Process

สภาพข้อมูลปัจจุบัน



การก ากับดูแลข้อมูล - Data Governance
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ข้อมูล
ส่วนบุคคล

ข้อมูล
ความมั่นคง

ข้อมูล
สาธารณะ

ข้อมูล
ความลับทาง

ราชการ

การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุก
ขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคลและสามารถ
เช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการ
แผ่นดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจท่ีเกิด
จากการใช้นวัตกรรมข้อมูล เป็นต้น 

การบริหารจัดการชอ้มูล



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล
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บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการก ากับ
ดูแลข้อมูล

นโยบายและมาตรฐานด้านข้อมูล

นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ

คู่มือการก ากับดูแลข้อมูล การวัดผลของการก ากับดูแล
ข้อมูล

แนวปฏิบัติต่าง ๆ

นโยบายข้อมูล แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการข้อมูล

มาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านคุณภาพของข้อมูล นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการเปดิเผยข้อมูล

นโยบายและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการก ากับดูแล
ข้อมูล

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการด าเนินการข้อมูล

- ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ
- ข้อมูลไม่ได้เป็น Machine readable

ด้านการดูแลข้อมูล

- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
- ขาดบุคลากรในการจัดการกับข้อมูลเชิงเทคนิค

ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านความร่วมมือ

- หน่วยงานไม่ใหค้วามร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล
- กฎระเบียบหรือนโยบายภายในหน่วยงาน
- กระบวนการขอข้อมูลยุ่งยาก



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล: ภาพรวมการท างาน
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ตัวอย่าง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
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แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

๑) ก าหนดบทบาทหนา้ที่ที่เกีย่วข้องกับการแลกเปลีย่นข้อมูล

๑) ก าหนดบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผย
ข้อมูลให้หน่วยงานอื่น เช่น คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Council)

๒) ก าหนดบุคคลในการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น บุคคลที่ท าหน้าที่
ด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration Specialist) 

๓) ก าหนดบุคคลในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนหรือขอใช้
ข้อมูล เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center)

๒) ก าหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล

๑) ก าหนดแนวปฏิบัติและสัญญาอนุญาตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีปลอดภัยและรักษาคุณภาพ
๒) ก าหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจน
๓) ก าหนดรายการชุดข้อมูลมาตรฐาน เมทาดาตาของชุดข้อมูลมาตรฐาน และข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
๔) ก าหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
๕) บันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน
๖) สามารถตรวจสอบได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ด าเนินการอย่างเหมาะสม

๓) ก าหนดแนวปฏิบัตกิารแลกเปลี่ยนข้อมูล

๑) ก าหนดสิทธ์ิของหน่วยงานท่ีสามารถน ามาข้อมลูไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมายของ
หน่วยงานน้ัน ๆ

๒) จัดท าเมทาดาตาของชุดข้อมูลที่ร้องขอ 
๓) จัดท าสัญญาอนุญาตหรือเง่ือนไขการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล
๔) ตรวจสอบช้ันความลับของข้อมูล (Data Classification)

๕) ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนการ
แลกเปลี่ยน

๖) ก าหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๗) ต้องพิจารณาการเข้ารหัสข้อมูลก่อนการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางประเภท
๘) ติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล



ตัวอย่าง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล
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แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล

๑) ก าหนดบทบาทหนา้ที่ที่เกีย่วข้องกับการเปิดเผยข้อมูล

๑) ก าหนดบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูล เช่น คณะกรรมการก ากับ
ดูแลข้อมูล (Data Governance Council) 

๒) ก าหนดบุคคลในการด าเนินการและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล 
๓) ก าหนดบุคคลในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าถึงข้อมูลและ

การน าข้อมูลไปใช้ เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center)

๒) ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

๓) ก าหนดแนวปฏิบัตกิารเปิดเผยข้อมูล

๑) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ 
๒) ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล
๓) ควรมีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและน าไปใช้ได้ง่าย
๔) ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย
๕) สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกด าเนินการอย่างเหมาะสม

๑) คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ
ทุกภาคส่วน

๒) พิจารณาชุดข้อมูลที่คัดเลือก ชุดข้อมูลที่คัดเลือกส าหรับเผยแพร่นั้นต้องอยู่ในชั้นความลับที่สามารถ
เผยแพร่ได้ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๓) จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ นั่นคือ ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์
สามารถอ่านได้ง่าย (Machine-Readable) และจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล

๔) น าชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ หน่วยงานจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือน าชุด
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ดังนี้
• เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์พร้อมค าอธิบายชุดข้อมูล
• เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 



การวัดผล – คุณภาพข้อมูล
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การวัดผล – ความปลอดภัยของข้อมูล
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จัดท านโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลมีการจัดช้ันความลับ

ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลถูกใช้งานอย่างเหมาะสม 

&

ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ

ความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล



ข้ันตอนการจัดท ากรอบการก ากับดูแลข้อมูล
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สร้างการรับรู้ ผ่านการส่ือสาร 
และการอบรมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลข้อมูลในองค์กร

ก าหนดขอบเขต เป้าประสงค์
ของการก ากับดูแลข้อมูล

01 03 05 07

02 04 06 08

จัดท านโยบาย กฎเกณฑ์ของ
ข้อมูล และมาตรฐานข้อมูล

ตรวจสอบการด าเนินการตาม
กรอบการก ากับดูแลข้อมูล

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การก ากับดูแลข้อมูล 
(ในรูปแบบคณะท างาน) 

ก าหนดกระบวนการก ากับดูแล
ข้อมูล ตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผล

และรายงานไปจนถึงการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก ากับดูแล

ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
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เป้าหมายที่หน่วยงานจะได้รับจากการจัดท ากรอบการก ากับดูแลข้อมูล

กรอบแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานกลางให้ทุกส่วน

ราชการสามารถน าไป
ประยุกต์ในการจัดท า Data 

Architecture ของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างไม่

ยุ่งยาก
มีการก าหนดนิยามข้อมูล

บัญชีข้อมูล
เมทาดาตา

มีการจัดท านโยบาย มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติ

การบริหารจัดการดา้นคุณภาพตามวงจรชวีติของข้อมูล, การจัดชัน้ความลับของข้อมลู, 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการรกัษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมลู,
การเปิดเผยข้อมูลตามกรอบที่กฏหมายก าหนด, การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอ้มลู
การประเมินคุณภาพการก ากับดูแลข้อมลู 

หน่วยงานต้องก าหนด คณะท างาน และ
ขั้นตอนการท างาน
Chief Data Officer
Data stewards: Data Controller, Data Processor, Data Technician, 

Data Auditor
Data Stakeholders
Process: Plan, Do, Check, Action 

มีการแบ่งกลุ่มประเภทข้อมูล

การแบ่งประภทขอ้มลู
การแบ่งชั้นความลับ



ตัวอย่างเอกสารที่ได้จากการด าเนินการ
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เป้าหมายในการขับเคลื่อนกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ
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การก ากับดูแลข้อมูลที่คาดว่าจะด าเนินการ

จัดท านโยบาย มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรมข้อมูล

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนหน่วย
งานภาครัฐด้านการก ากับดูแลข้อมูล

Open Data

Data Exchange

Data Sharing

Data Innovation

ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมการเกษตร ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศึกษากรณีการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลแรงงาน Bio Economy

Data      
Interoperability

Data Governance 
Promotion Center

สร้างการรับรู้และความตระหนัก
ถึงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ข้อมูล
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บทบาทและหน้าท่ีของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการก ากับ
ดูแลข้อมูล

นโยบายและมาตรฐานด้าน
ข้อมูล

คู่มือการก ากับดูแลข้อมูล

แนวปฏิบัติต่าง ๆ

การวัดผลของการก ากับดูแล
ข้อมูล

…

การน ากรอบการก ากับดูแลข้อมูลไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล



15

Thank you

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://www.facebook.com/EGAThailand

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

https://tdga.dga.or.th/index.php?lang=th


