
สาํรวจสถานะป�จจุบนัของหน่วยงาน (Current State)
ตั�งเป�าหมาย (Future State)
วเิคราะหส์ิ�งที�ต้องทําเพิ�ม เปรยีบเทียบกับสิ�งที�ตั�งเป�าไว ้(Gap Analysis)
เรยีงลําดับความสาํคัญเพื�อกําหนดสิ�งที�จะต้องดําเนินการ (Prioritize)

ประเมนิความพรอ้มของหน่วยงานก่อน โดยการ

ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั 
เริ�มอยา่งไร ...

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)



เชน่ ใชข้อ้มูลในการตัดสนิใจมากนอ้ยแค่ไหน

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

STEP 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อม 

"หนว่ยงานต้องศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกหนว่ยงาน เพื�อกําหนดป�จจยัที�
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ�ของธรรมาภิบาลขอ้มูล

 

เชน่ มกีลุ่มหรอืทีมงานเฉพาะที�ดแูลดา้นขอ้มูล

คณุภาพขอ้มูล
การรกัษาความเป�นสว่นบุคคล
ความมั�นคงปลอดภัยขอ้มูล

เชน่ 

วฒันธรรมองค์กร

โครงสรา้งหนว่ยงาน

นโยบายระเบยีบขอ้ปฏิบติั

แผนยุทธศาสตร ์แผนการดําเนนิงาน

มาตรฐาน ขอ้กําหนด

กฎหมาย ขอ้สั�งการ

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน

รวบรวมความต้องการ

กําหนดผู้มสีว่นได้สว่นเสยีกับขอ้มูล

ที�กําหนด

ภายในหนว่ยงาน"
 



ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมทั�งภายในและภายนอกหนว่ยงาน
ความต้องการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับขอ้มูล
ผลการประเมนิความพรอ้มของธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั
ความสมัพนัธข์องการดาํเนนิงานที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลภายในและภายนอกหนว่ยงาน

ต้องพจิารณาถึงองค์ประกอบ ดังนี�

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

STEP 2 : กําหนดขอบเขต 

ก่อนจะกําหนดขอบเขต กลยุทธ ์และเป�าหมายของการจดัทําธรรมาภิบาล
ขอ้มูลภาครฐั และสิ�งสาํคัญคือ เพื�อตอบคําถามวา่ ทําไมต้องทํา ? 



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผิดชอบ

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลขอ้มูล 

มหีนา้ที�

กําหนดนโยบายขอ้มูล เป�าประสงค์ที�สอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธอ์งค์กร

กําหนดทิศทางที�ทําใหม้ั �นใจว่าได้นาํความต้องการและความคาดหวังของ

สง่เสรมิ สนบัสนนุทรพัยากรที�จาํเป�นอยา่งเพยีงพอ

สื�อสารความสาํคัญและผลกระทบของการจดัทํา

กระตุ้น และสนบัสนนุใหเ้กิดการมสีว่นรว่ม

สง่เสรมิการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื�อง

      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลมาเป�นส่วนหนึ�งของการสรา้งธรรมาภิบาล

      ขอ้มูลภาครฐัภายในหน่วยงาน



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผดิชอบ (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

ผูบ้รหิารขอ้มูล
ระดับสงู

มหีนา้ที�

           ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงู (CIO) มหีน้าที�ความรบัผดิชอบใกล้เคียงหรอืสามารถ
ทําหน้าที�ของผู้บรหิารข้อมูลระดับสูงได้ หน่วยงานอาจกําหนดให้ผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสงูเป�นบุคคลเดียวกันได้"

กําหนดแนวทางแผนการดาํเนนิงาน ขอบเขต ใหเ้ป�นไปตามแนวทาง

รวบรวม วเิคราะห ์ ติดตามการดาํเนินงาน ใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อเป�นขอ้มูลแก่

สง่เสรมิผลักดนั สนบัสนุน ควบคมุการดาํเนนิงาน ตามธรรมาภิบาล

        ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั

        คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอ้มูล

        ใหเ้ป�นไปตามนโยบาย เป�าประสงค์ และทิศทางที�กําหนดไว ้

"กรณี



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผดิชอบ (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

ทีมบรกิรขอ้มูล บรกิรขอ้มูลด้านธุรกิจ

บรกิรขอ้มูลด้านเทคนคิ

บรกิรขอ้มูลด้านคณุภาพขอ้มูล



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผดิชอบ (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

บรกิรขอ้มูลด้านธุรกิจ

มหีนา้ที�

กําหนด ทบทวน ความต้องการดา้นคณุภาพขอ้มูล การรกัษาความเป�นสว่นบุคคล

และความมั�นคงปลอดภัยจากผูม้สีว่นไดเ้สยีกับขอ้มูล

กําหนด ทบทวน และปรบัปรงุกระบวนการ ใหส้อดคล้องกับนโยบาย เป�าประสงค์ 

กําหนดนยิามคําอธบิายชุดขอ้มูลดจิทัิล พรอ้มทั�ง จดัทําบญัชขีอ้มูลใหค้รบถ้วน

รายงานผลลัพธไ์ปยงัคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอ้มูลและผูที้�เกี�ยวขอ้ง

      ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล รวมทั�งติดตามการดาํเนินงาน

        ตามแผนที�กําหนด เพื�อนาํมาปรบัปรงุกระบวนการทํางาน

        ตามความจาํเป�นในการใชง้าน และตรงตามความต้องการของผูม้สีว่นไดเ้สยีกับขอ้มูล



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผดิชอบ (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

มหีนา้ที�

บรกิรขอ้มูลด้านเทคนิค
ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคที�สอดคล้องนโยบาย เป�าประสงค์ 

กําหนดรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกับการออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนนุการดาํเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

      ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

     รวมถึงโครงสร้างพื� นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื� อคุ้มครอง
     ข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความมั�นคงปลอดภัย



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผดิชอบ (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

มหีนา้ที�

บรกิรขอ้มูลด้าน
คณุภาพขอ้มูล

วิเคราะห์ความพรอ้มของธรรมาภิบาลข้อมูล ความต้องการด้านคุณภาพข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ วัดผลการดําเนินงาน

รายงานผลลัพธ์ไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที�เกี�ยวข้อง

     การรักษาความเป�นส่วนบุคคล  และความมั�นคงปลอดภัยให้เหมาะสมกับ    

      สถานการณ์ป�จจุบัน เพื�อวางแผนการวัดและประเมินผล



STEP 3 : กําหนดบทบาทความรบัผดิชอบ (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

มหีนา้ที�

ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี
กับขอ้มูล

มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

แจ้งประเด็นป�ญหาที�พบระหว่างการใช้ข้อมูลทั�งด้านคุณภาพ

ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ทีมบรกิรข้อมูลและคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล

      ในหน่วยงาน

     การรักษาความเป�นส่วนบุคคล  และความมั�นคงปลอดภัย
      ของข้อมูล



เรื�องที�จะต้องการสื�อสาร
ระยะเวลาที�จะสื�อสาร
ผูที้�ต้องได้รบัการสื�อสาร
ผูส้ื�อสาร
กระบวนการในการสื�อสารที�สง่ผลกระทบ 

การสื�อสาร ควรเริ�มต้นที� ...
  กําหนดประเด็นที�จาํเป�นใหกั้บผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกหนว่ยงาน    
 และจดัทําแผนพรอ้มทั�งติดตามการดาํเนนิงาน โดยพจิารณาถึงองค์ประกอบ ดงันี�

STEP 4 : สื�อสารและสรา้งการรบัรู้

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

"การสื�อสาร  เป�นเรื�องของ
 

 
ทกุคนในองค์กร"



ความสาํคัญของธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั
ขอบเขต นโยบาย เป�าหมาย แผนงาน และผลสมัฤทธิ�ที�กําหนดไว้
โครงสรา้งและการมสีว่นรว่ม
กฎเกณฑ์ และมาตรการดา้นขอ้มูลที�กําหนด

ควรสรา้งการรบัรูแ้ละตระหนกั เกี�ยวกับ ....

นอกจากนี� หนว่ยงานจะต้องกําหนดทักษะและศักยภาพที�จาํเป�นของบุคลากร
ที�เกี�ยวข้องกับการทําธรรมาภิบาลข้อมูล และกําหนดแผนการจัดฝ�กอบรม
หรอืการส่งเสรมิศักยภาพที�จาํเป�น รวมถึงมีการวัดผล โดยการสื�อสารและ
การสรา้งการรบัรูค้วรดาํเนนิอยา่งต่อเนื�องและบนัทึกไวเ้ป�นหลักฐาน

STEP 4 : สื�อสารและสรา้งการรบัรู ้(ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)



STEP 5 : การวางแผน

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

ต้องคํานงึถึง ต้องทําให้ ต้องมี

เป�าประสงค์ของการทําธรรมาภิบาล
ขอ้มูลภาครฐัในหนว่ยงาน
ความต้องการและความคาดหวงัของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีกับขอ้มูล
กระบวนการ และเอกสารที�จาํเป�นใน
การจดัทํา
ทรพัยากรที�ต้องใช้
การประเมนิความเสี�ยงและการจดัการ

สอดคล้องกับกฎระเบยีบ นโยบาย
และมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง
สอดคล้องกับนโยบายขอ้มูลของ
หนว่ยงาน
สามารถวดัผลได ้

สิ�งที�ต้องทํา
ทรพัยากรที�ใช้
ผูร้บัผดิชอบ
ระยะเวลาที�ต้องดาํเนนิการ
วธิกีารประเมนิและวดัผล



ต้องคํานงึถึง

ต้อง....

นโยบายขอ้มูลสาํหรบัสาธารณะ

นโยบายขอ้มูลสาํหรบัภายในหนว่ยงาน

นโยบายขอ้มูล ทําได ้2 รปูแบบ

       เป�นการแจง้ใหส้าธารณะ ทราบถึงนโยบายและการจดัการขอ้มูลของหนว่ยงาน

      เป�นการสื�อสารใหท้กุคนในหนว่ยงาน ทราบและเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที�ของตนในการจดัการขอ้มูลของหนว่ยงาน

STEP 6 : กําหนดนโยบายขอ้มูล

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

จดัทํา เป�นลายลักษณอั์กษร และมรีายละเอียดที�กระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย
ได้รบั การอนมุติัจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอ้มูล
เผยแพรแ่ละสื�อสาร ใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกหนว่ยงานรบัทราบ
ทบทวน อยา่งนอ้ยป�ละ 1 ครั�ง หรอืเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง

ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับขอ้มูล
เป�าประสงค์ของธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐัในหนอ่ยงาน
ขอ้กําหนดดา้นคณุภาพขอ้มูล การรกัษาความเป�นสว่นบุคคล และความมั�นคงปลอดภัย



STEP 7 : กิจกรรมหลักในการดําเนนิงาน

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

จดัทําบญัชขีอ้มูล 
(DATA CATALOG) และระบุชุดขอ้มูลภายในหนว่ยงาน

จาํแนกขอ้มูล 
(DATA CLASSIFICATION)

จาํแนกขอ้มูล
(DATA CLASSIFICATION)



STEP 7 : กิจกรรมหลักในการดําเนนิงาน (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

จดัทําบญัชขีอ้มูล 
(DATA CATALOG) และระบุชุดขอ้มูลภายในหนว่ยงาน

สาํรวจกระบวนการชุดขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
ระบุชุดขอ้มูลและรายละเอียด

       - ความสมัพนัธข์องขอ้มูล ไดแ้ก่ ใครเป�นเจา้ของขอ้มูล
       - รปูแบบการจดัเก็บขอ้มูล
       - ความพรอ้มของชุดขอ้มูล เชน่ ชั�นขอ้มูล ความครบถ้วน ความถี�ในการนาํเขา้หรอืจดัทําขอ้มูล
       - ความพรอ้มในการเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนขอ้มูล



กําหนดหมวดหมูข่องขอ้มูลใหเ้ป�นไปตามธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั
กําหนดชั�นขอ้มูล พจิารณาถึง 

 กําหนดแนวทางมาตรการบรหิารจดัการและการคุ้มครองขอ้มูลใหเ้ป�นไปตามการจาํแนกขอ้มูล

          - ความสาํคัญของเนื�อหาขอ้มูล
          - แหล่งที�มาของขอ้มูล
          - วธิกีารนาํมาใชป้ระโยชน์
          - จาํนวนบุคคลที�รบัทราบ
          - ผลกระทบหากขอ้มูลนั�นถกูเป�ดเผย

STEP 7 : กิจกรรมหลักในการดําเนนิงาน (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

จาํแนกขอ้มูล 
(DATA CLASSIFICATION)



คําอธบิายขอ้มูล (Metadata) 

 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)
       - เชน่ ชื�อชุดขอ้มูล หน่วยงาน คําสาํคัญ รายละเอียด รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูล 

       - เชน่ ชื�อฟ�ลด์ขอ้มูล คําอธบิายฟ�ลด์ขอ้มูล ประเภทขอ้มูลและรูปแบบ

STEP 7 : กิจกรรมหลักในการดําเนนิงาน (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

จาํแนกขอ้มูล 
(DATA CLASSIFICATION)



    กําหนดสิ�งที�ต้องติดตามและวดัผล ด้านธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั เชน่
       - เป�าประสงค์
       - แผนการดําเนินงาน
       - กระบวนการและมาตรการ 
    กําหนดวธิกีารในการติดตาม วเิคราะห ์วดัผล ที�เหมาะสมและสอดคล้องกับ
    เป�าประสงค์ของการจดัทําธรรมาภิบาลขอ้มูลที�หน่วยงานกําหนดไว้
    กําหนดระยะเวลาที�จะติดตาม วเิคราะหแ์ละวดัผล
    กําหนดผูร้บัผดิชอบในการติดตามวดัผล วเิคราะห ์และประเมนิผลสมัฤทธิ� 

STEP 8  : ติดตามและวดัผล

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

สิ�งที�ต้องทํา
ในการติดตามและวดัผล



STEP 8  : ติดตามและวดัผล (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

ในการวดัผล 
ต้องกําหนดเกณฑ์ให้ครอบคลมุ

   ด้านคณุภาพขอ้มูล
       - ความถกูต้อง      - ความเป�นป�จจุบนั
       - ความครบถ้วน    - ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้
       - ความต้องกัน      - ความพรอ้มใช้

   ด้านความปลอดภัยของขอ้มูล
       - ความลับ      
       - ความถกูต้องครบถ้วน
       - ความพรอ้มใช้

   ด้านการรกัษาความเป�นสว่นบุคคล
       - เป�นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล



ตรวจสอบและประเมนิผล
 

ต้องกําหนด

รายงานผล
 

หัวขอ้เรื�อง
ที�ต้องมี

STEP 9 : ตรวจสอบ ประเมนิ และรายงานผล

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

แผน ความถี� วธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ

เกณฑ์และขอบเขตของการตรวจสอบ และประเมนิผล

    โดยพจิารณาถึง
         - เป�าประสงค์
         - กระบวนการและผลลัพธข์องการดาํเนนิงาน
           ดา้นธรรมาภิบาลของหนว่ยงานที�กําหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหนว่ยงาน
ผลการตรวจสอบ และประเดน็ที�พบ
ความต้องการ ความคาดหวงั ผลการรบัฟ�งความคิดเหน็ 

ผลการประเมนิความเสี�ยงขอ้มูล แผนการดาํเนนิงาน และ
มาตรการดา้นขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
ขอ้เสนอแสะเพื�อการปรบัปรงุ

      ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับขอ้มูล



STEP 9 : ตรวจสอบ ประเมนิ และรายงานผล (ต่อ)

ที�มา : DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE (สพร.)

เพื�อใหข้อ้มูลของหนว่ยงานทั�งขอ้มูลที�มอียูแ่ล้ว
หรอืขอ้มูลที�จะเกิดขึ�นใหม่

"มคีณุภาพ สามารถแลกเปลี�ยน เชื�อมโยง 
ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ"

ต้องกําหนดรอบการตรวจสอบ ประเมินและการรายงานผล 

ต้องร่วมตัดสินใจเพื� อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื� อง 
       อยา่งนอ้ยป�ละ  1 ครั�ง หรอืเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญ

      ทั�งการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการต่างๆ 
      ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป�าประสงค์ ความเสี�ยง 
      และการเปลี�ยนแปลงของหน่วยงานมากยิ�งขึ�น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอ้มูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอ้มูล


