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การเตรียมความพร้อมในระดับนโยบาย 
รวมถึงการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูล  

(Data Governance) ในหน่วยงาน 
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 แนวทางการจัดท าธรรมาภบิาลข้อมูล กรมสรรพากร 

Framework DGA กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Framework 
ต่างประเทศ 

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล 
แนวทางปฏิบัติธรรมาภบิาลข้อมูล 

นโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยฯ 

เอกสารประกอบการประชุม/ร่างประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
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ด าเนินการตามกรอบทิศทางธรรมาภิบาลข้อมูล  
(Data Governance Framework ของ DGA และหน่วยงานต่างประเทศ) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอ้มูล   
(Data Governance Committee หรือ 
Data Governance Office : DGO) 
• ก าหนดนโยบาย และกระบวนการก ากับดแูล

ข้อมูล 
• ก าหนดแผนงาน มาตรการ ธรรมาภิบาลข้อมูล 
• หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู 
• วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมด้านสารสนเทศ 
• นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการขอ้มูล 
• บทบาทหน้าท่ีของเจ้าของข้อมูล 
• มาตรการในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล 
• แนวปฏิบัติในการน าข้อมูลไปใช้งาน  

และข้อจ ากัดในการน าข้อมูลไปใช้งาน 
• มาตรฐานช้ันความลับข้อมูล แล มาตราการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยและรกัษาความเป็น
ส่วนบุคคล 

การวัดคุณภาพและการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการน าข้อมูลไปใช้งาน 
• มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลและการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• การวัดผลการด าเนินการและผลสัมฤทธ์ิ  
• การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล 

Data Quality 
Measurement 

 Data  
Governance 

คณะท างานก ากับดูแลขอ้มูล 
(Data Stewards Team) 

• ก าหนดค านิยามข้อมูล 
• ก าหนดมาตรฐานชุดข้อมูล  
• ก าหนดมาตรฐานเมทาดาตา 
• จ าแนกบัญชีข้อมูล ที่หน่วยงานถือครอง

หรือบริหารจัดการ 
• จ าแนกข้อมูลตามกระบวนการทางธุรกิจ 
• จัดรูปแบบตามมาตรฐาน หรือ

หลักเกณฑ์ต่างๆ  
• การเผยแพร่ หรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• การเช่ือมโยงข้อมูล 
• การควบคุมคุณภาพข้อมูลใน

กระบวนการน าเข้า ส่งออก หรือ 
จัดเก็บข้อมูล 

• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
• การปฏิบัติการตามเอกสารมาตรฐาน

ด้านเทคนิค 
• ก าหนดมาตรฐานชุดข้อมูล  
• ก าหนดมาตรฐานเมทาดาตา 
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นโยบาย / แนวปฏิบัติ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยๆ 
ข้อ 51 

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 มาตรา 37 

กระบวนการที่ใช้ในการก าหนดค านิยามของข้อมูล   

การก าหนดชนิดข้อมูล (Reference/Master data definition) 

การก าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัข้อมูล  และรักษาความ
เป็นส่วนบุคคล 

การก าหนดมาตรฐานชุดข้อมูล  และคุณลักษณะของชุดข้อมูลที่ใช้
ร่วมกัน (Dataset Standard) 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยๆ 
ข้อ 46 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยๆ 
ข้อ 41 

คณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูล 

• Reference data คือ ข้อมูลที่มีลักษณะและโครงสรา้งที่เป็นความจริงและถกูต้อง ท าให้ข้อมูล
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 

• Master data คือ ข้อมูลที่อธิบายความเป็นหน่วยงานหรือกระบวนการ  

• การก าหนดค านิยามของข้อมลูจะตอ้งถูกต้อง และชัดเจน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลตรงกัน 

• ถ้าไม่ก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลความหมายของข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตาม
แบบ Model-Driven Model (MDM) 

• ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบตระหนักถึงการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล 

• สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล ว่าตรงตาม
หลักการเก็บรักษาความลบัข้อมูล, ความถูกต้องของข้อมูล, และ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล 
(Confidentiality, Integrity, Availability) 

• เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ลดความย่งยากในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้ข้อมูลมี
คุณภาพ  

• ก าหนดเมทาดาตาขึ้นมาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 
• ด าเนินการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ท่ีกระจายอยู่ตามส่วนงานหรือหน่วยงานต่างๆ

เข้าด้วยกัน 

พรบ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 มาตรา 4, 8, 12 



I AM RD เรา คือ สรรพากร 7 

การจัดท านโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมสรรพากร 
(Data Governance) 

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล ของกรมสรรพากร พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย   

 1. โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure)  

  2. นโยบายการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Policy) 

  3. นโยบายการใช้ข้อมูล (Data Usage Policy)  

  4. นโยบายบูรณภาพของข้อมูล (Data Integrity and Integration Policy) 
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การจัดท านโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมสรรพากร 
(Data Governance) 

แนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล ของกรมสรรพากร พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6 หมวด 

  1. การสร้างข้อมูล (Data Creation) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)  

 และการท าลายข้อมูล (Data Destruction) 

  2. การจัดท าบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  

  3. การประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล (Data Processing and Use) 

  4. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

  5. การเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล (Data Disclosure) 

  6. การประเมินผลการก ากับดูแลข้อมูล 
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1.  จ าแนกบัญชีข้อมูล ที่หน่วยงานถือครอง 
2.  ก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
3.  จัดกลุ่มข้อมูล (Data Classification) 
4.  การจัดท ามาตรฐานข้อมูล (Data Standard) 
5.  การจัดท า Data Dictionary  
6.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
7.  การควบคุมคุณภาพข้อมูลในกระบวนการน าเข้า ส่งออก หรือ จัดเก็บข้อมูล 
8.  การเผยแพร่ หรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
9.  การเชื่อมโยงข้อมูล  
10.  การวัดคุณภาพและก ากับดูแลข้อมูล 
11.  การวัดผลการด าเนินการและผลสัมฤทธิ์  
12.  การประเมินผลคุณภาพการก ากับดูแลข้อมูลและรายงานผล 

 สิ่งที่ตอ้งด าเนินการในการจัดท าธรรมาภิบาลขอ้มูลของกรมสรรพากร 
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        ทดลองใช้ 

การด าเนินการ  การน าไปใช้ ประโยชน์ 

Checklist 

Agile 

Feedback 

ส ารวจตัวเอง  

        ใช้งาน 

Work shop 

A 

B 

C 
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ขอบคุณค่ะ 
 
 

   


