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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑ 

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอ้มูลของกรุงเทพมหานคร 
 
ความเป็นมา 

          พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
รวมทั ้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการ  การบูรณาการข้อมูลภาครัฐการทำงาน                 
ให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล 
  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอำนาจหน้าที่จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือเป็นหลักการ
และแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ออกประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยข้อ ๔ กำหนดให้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน 
ต้องประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑)  การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงาน 

(๒) การวางแผนการดำเน ินงาน การปฏิบ ัต ิตามแผนการดำเน ินงาน การตรวจสอบ  
และการรายงานผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบบริหาร  
และกระบวนการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และคุ้มครองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

(๓)  การกำหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั ่นคงปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื ่อมโยง
แลกเปลี่ยน บูรณาการ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔)  การวัดผลการบริหารจัดการข้อมูล โดยอย่างน้อยประกอบด้วย การประเมินความพร้อม
ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน การประเมินคุณภาพข้อมูล และการประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล 

(๕)  การจำแนกหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือกำหนดนโยบายข้อมูลหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สำหรับให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบาย 
หรือกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ 

(๖)  การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

เพื่อให้การบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง  
ต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร การทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย 
และมีธรรมาภิบาล โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
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นโยบายข้อมูล 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา มีประชากรมากที่สุด  

ในประเทศ กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ที่กำกับดูแล โดยมีหน่วยงานระดับสำนัก สำนักงานเขต และ
หน่วยงานสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถสนับสนุน ดูแล และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ซึ ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีภารกิจที ่แตกต่างกัน และมีการจัดทำข้อมูลเพื ่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื ่อน         
การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงานยังมีอุปสรรคในด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูล และด้านคุณภาพของข้อมูล ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งวงจรชีวิต
ของข้อมูล ขาดการบูรณาการข้อมูล อุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุม
ประเภทของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง การที่จะนำข้อมูลไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพต้องอาศัยกรอบการกำกับดูแลข้อมูล1 (Data Governance 
Framework) ที่เอื้อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้กำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอนได้อย่าง  
เป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 นโยบายข้อมูล (Data Policies) เป็นหนึ่งในพื้นฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมีประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยการจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลจะปฏิบัติตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ ข้อมูลความลับราชการ ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ ซึ่งนโยบาย
ข้อมูลจะครอบคลุมระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล 

          กรุงเทพมหานครจึงกำหนด นโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล โดยมีการดำเนินตามมาตรฐานข้อมูล เงื่อนไขและ
วิธีการสร้าง การจำแนกหมวดหมู่ การจัดบัญชีข้อมูล การจัดเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การประมวลผล การใช้ 
การแลกเปลี่ยน การเชื ่อมโยง การเปิดเผย การรักษาความลับ และการทำลายข้อมูล เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และสอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขต 
ขอบเขตนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย นิยามคำศัพท์ วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรฐาน 6 หมวด ได้แก่  
หมวด 1  ทั่วไป (General Domain)  
หมวด 2  การสร้าง การจัดเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Creating 

Storage and Quality Control)  
หมวด ๓  การประมวลผลและการใช้ข้อมูล (Data Processing and Use Domain)      
หมวด ๔  การร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Request Exchange 

and Integration Domain)  
หมวด ๕   การเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล (Data Disclosure and Confidentiality Domain)  
หมวด ๖ ระยะเวลาการจัดเก็บและการทำลายข้อมูล (Data Archive and Destruction Domain) 

 
1 ภาคผนวก ก หน้า 1 ภาพที่ 1 ภาพรวมการกำกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
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นิยามคำศัพท์ 
“ข้อมูล” หมายความว่า สิ ่งที ่ส ื ่อความหมายให้รู้ เร ื ่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื ่องอื ่นใด                    

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ 
ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม  ฟิล์ม  
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใด
ที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได ้

“มาตรฐานข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลที ่ถ ูกจัดทำตามมาตรฐานที ่อ้างถึงมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความหลากหลายของวิธีการปฏิบัติ เช่น มาตรฐาน
คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata Standard) มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets Standard) และมาตรฐาน
การจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Standard) เป็นต้น 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และให้หมายความรวมถึงการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครและให้หมายความรวมถึง            
ส่วนงานต่าง ๆ ของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ และ
หน่วยงานอิสระของรัฐ 

“องค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงานหรือส่วนราชการ  

ให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร  

ส่วนราชการ หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล ที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมชุดข้อมูล สร้าง แก้ไข 
ลบ กำหนดสิทธิ การเข้าถึง อนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูล และเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ทันสมัย 
ความสมบูรณ์ และการทำลาย รวมถึงกำหนดระดับชั้นความลับ สิทธิ์การใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูลได้   

“ผู้ดูแลข้อมูล” หมายความว่า ผู้ที่ทำงานร่วมกับเจ้าของข้อมูล ทำหน้าที่จัดเก็บรักษาข้อมูล 
รวมถึงป้องกันภัยคุกคาม ทำการสำรองข้อมูล ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
มาตรฐาน และคุณภาพเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านระบบสารสนเทศ 
และท่ีมิใช่ระบบสารสนเทศ   

“ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน 
หรือส่วนราชการให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน              
หรือส่วนราชการ และสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ          
เพื ่อการบริหารจัดการสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรการ หรือความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

“คณะทำงานบริกรข้อมูล (Data Steward Team)” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่กรุงเทพมหานคร 
หรือหน่วยงานจัดตั้งขึ้นให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดความต้องการข้อมูลและร่างนโยบายการกำกับดูแล
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินการกำกับดูแลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
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“ผู ้ใช้ข้อมูล” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร                    
หรือบุคคลที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน หรือส่วนราชการมอบหมาย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนที่กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาอนุญาต บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding 
: MOU) สัญญารักษาความลับ (Non-disclosure agreement: NDA) หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการนำข้อมูลไปใช้ ทำหน้าที่ นำข้อมูล 
ไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงาน และระดับบริหาร และสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลโดยการให้ความต้องการ
ในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของข้อมูลไปยังคณะทำงานบริกรข้อมูล  

“ระดับชั้นความลับ” หมายความว่า การกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  
ต่อผู้อื่นให้เหมาะสมกับสถานะการใช้งาน ได้แก่ ลับที่สุด (Top secret) ลับมาก (Secret) ลับ (Confidential) 
และท่ัวไป (Official)  

“ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล” หมายความว่า การธํารงไว้ซึ ่งความลับ ความถูกต้อง
ครบถ้วน และการรักษาสภาพพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งคุณสมบัติอื่น เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความ
เป็นส่วนบุคคล เป็นต้น 

“ไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files)” หมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณระยะเวลา ชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ หรือจากการประมวลผลข้อมูล 

“การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ของกรุงเทพมหานคร 

“ชุดข้อมูล (Datasets)” หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพ่ือจัดเป็นชุด
ให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล  

“พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)” หมายความว่า ตารางหรือข้อมูลที่ใช้อธิบายรายละเอียด
ของข้อมูลในแต่ละแถวหรือคอลัมน์ 

“คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)” หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก
หรือกลุ่มของข้อมูลอื่น 

“บัญชีข้อมูล (Data Catalog)” หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูลที่จำแนก 
แยกแยะ โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

 
หมวด ๑ 

ทั่วไป (General Domain) 

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
2.  เพื ่อวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและ 

การรายงานผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3.  เพื่อวัดผลการบริหารจัดการข้อมูล โดยอย่างน้อยประกอบด้วย การประเมินความพร้อม  

ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
4.  เพ่ือกำหนดนโยบายข้อมูลหรือกฎเกณฑ์เก่ียวกับผู้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
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มาตรฐาน 
1. โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล ให้ยึดตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ Data 

Governance Framework กรอบการกำกับดูแลข้อมูลเวอร์ชัน ๑.๐ วันที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

2. การประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ให้ยึดตามแบบ
สำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 2564 อปท. ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

นโยบาย  
กรุงเทพมหานครจะต้องกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล2 กลุ่มบุคคล ส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตในการบริหารจัดการข้อมูล          
ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องจัดทำนโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการ
ประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง
นโยบายข้อมูลกับการดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายข้อมูลไม่น้อยกว่า 
1 ครั้งต่อปี นโยบายข้อมูลที่จัดทำขึ้นจะต้องสื่อสารและเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรภาคเอกชน ให้มีการฝึกอบรมหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความตระหนักถึงการ
กำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูล 

แนวปฏิบัติ3 
1.  ให้ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั ้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ             

ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต และนโยบายข้อมูลให้ชัดเจน 
2.  ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทำงาน         

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เช่น คณะทำงาน
ยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล (Data Policy) คณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยงและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
ของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security) และคณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3. ให้คณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล (Data Policy) และคณะทำงานการบูรณา
การเชื ่อมโยงและความมั ่นคงปลอดภัยข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security) 
ร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม จัดทำนโยบายข้อมูลและที่เกี่ยวข้อง ติดตามผล             
การดำเนินงาน ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงนโยบายข้อมูลและที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4.  ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทำงานบริกร
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื ่อทำหน้าที่จัดอบรม ชี ้แจง หน่วยงานรับทราบและสามารถดำเนินการ            
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที ่ประกาศได้ และร่วมกับคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานจัดทำ
รายละเอียด มาตรฐาน รวบรวมข้อเสนอ เพ่ือทบทวนนโยบาย 

 
2 ภาคผนวก ก หน้า 1 ภาพที่ 2 โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

  ภาคผนวก ก หน้า 2 ภาพที่ 3 โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูล 

  ภาคผนวก ก หน้า 3 การดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล 
3 ภาคผนวก ก หน้า 6 ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบายฯ หมวดที่ 1 
  ภาคผนวก ก หน้า 8 ภาพที่ 6-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 1 
  ภาคผนวก ก หน้า 9 ภาพที่ 6-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 1 
 



- 6 - 
 

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๖ 

5.  ให้หน่วยงานและหมายรวมถึงส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน และคณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการ              
ตามนโยบายข้อมูลที่ประกาศ พร้อมจัดทำรายละเอียด กำหนดแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ            
ทีส่อดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 

6.  ให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของ
หน่วยงาน และคณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนการวัดการบริหารจัดการข้อมูล               
เพื ่อประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูลภาคร ัฐของกรุงเทพมหานคร และให้ต ิดตามตรวจสอบ                        
การดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ4 เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.  ให้ทุกหน่วยงานสื ่อสารข้อราชการผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยชื ่อโดเมน 
(Domain Name) ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่ประกาศ  

 
หมวด ๒  

การสร้าง การจัดเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพข้อมูล 
(Data Creating Storage and Quality Control) 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การสร้าง การจัดเก็บรักษา และมีการควบคุมคุณภาพข้อมูล สำหรับนำไปใช้ประโยชน์

ในการบริหารงาน และการให้บริการ โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน           
ของกรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายกำหนด 

มาตรฐาน5 
1. การแปลงเอกสารและข้อความให้อยู ่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยึดหลักเกณฑ์                     

และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
2. มาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลให้ยึดตาม ISO/IEC 11179 และ Dublin Core 

Metadata Initiative (DCMI) 
3. การควบคุมคุณภาพ ให้ยึดตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ Data Governance 

Framework กรอบการกำกับดูแลข้อมูลเวอร์ชัน ๑.๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เรื่อง มาตรฐานข้อมูล (Data Standards) 

4. มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA Community 
Standard มสพร. 1-2564 DGA 1-2564 ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ GOVERNMENT 
DATA CATALOG GUIDELINE เวอร์ชัน 1.0 

นโยบาย  
หน่วยงานร่วมกันกำหนดมาตรฐานข้อมูล ชุดข้อมูลสำคัญ มาตรการควบคุมและพัฒนา

คุณภาพข้อมูล และให้มีการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื ่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จัดให้มีมาตรฐานและ

 
4 ภาคผนวก ก หน้า 10 การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure, and Report) 
  ภาคผนวก ก หน้า 13 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
5 ภาคผนวก ข หน้า 19 มาตรฐาน 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๗ 

แนวทางปฏิบัติต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ จะต้องมีการทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

แนวปฏิบัติ6 
๑.  ให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงาน ผู้ดูแลข้อมูล ผู้ดูแล

ระบบสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานหรือส่วนราชการ ร่วมกันออกแบบและกำหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน   

2. ให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานครนำเสนอแนวทางการกำหนดชุดข้อมูล
สำคัญของกรุงเทพมหานครให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื ่อขอเห็นชอบ                   
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ใช้ข้อมูลรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

3.  ให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงาน
หรอืส่วนราชการจัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติ การสร้าง การจำแนกหมวดหมู่ การจัดทำบัญชีข้อมูล การจัดเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ
ข้อมูล และมีทักษะในการใช้เครื่องมือสำหรับจัดเก็บรักษาข้อมูลอย่างถูกต้อง  

4.  ให้ผู ้ดูแลระบบสารสนเทศ กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยวิธีการใด ๆ           
ที่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานตามที่ผู้ดูแลข้อมูลกำหนด โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่ใน
ขณะนั้น และกำหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศนั้น 

5. ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศร่วมกันกำหนดวิธีและขั้นตอนการสำรองข้อมูล  
(Backup Data) ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานหรือส่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื ่อง             
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย  

6.  ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
6.1  กำหนดและออกแบบสภาพแวดล้อมการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่เอ้ือต่อการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติ การสร้าง การจัดเก็บรักษา และการควบคุม
คุณภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

6.2 ประเมินคุณภาพข้อมูลและความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลที ่อยู ่ในความดูแล                  
ตามแนวทางประเมินคุณภาพข้อมูลที่ประกาศ 

7.  ให้ผู ้ปฏิบัติงานสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริงและเอกสารต้นฉบับ โดยให้บันทึกและจัดเก็บรักษาข้อมูลตามขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมจัดทำบัญชีข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  

8.  ให้เจ้าของข้อมูลดำเนินการดังนี้ 
8.1  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จัดเก็บรักษาเรียบร้อยแล้ว หากพบข้อมูล

ผิดพลาดให้แจ้งผู้ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 
8.2  กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูล สื่อกลางบันทึกข้อมูล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 

ที่อ้างอิงเนื้อหาจากขั้นตอนปฏิบัติการจัดระดับชั้นข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ข้อมูลทราบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยและรักษาคุณภาพของข้อมูล  

 
6 ภาคผนวก ข หน้า 16 ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 2 
   ภาคผนวก ข หน้า 17 ภาพที่ 9-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนนิการตามนโยบายฯ หมวดที่ 2 
   ภาคผนวก ข หน้า 18 ภาพที่ 9-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 2 
   ภาคผนวก ข หน้า 21 การจำแนกหมวดหมู่  
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๘ 

8.3  ทบทวนหรือจัดให้มีการประชุม เพื่อทบทวนการจัดระดับชั้นความลับและสิทธิ์              
ในการเข้าถึงข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบที่ใช้ในการให้บริการหรือระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางดิจิทัล และเพ่ิมมาตรการป้องกันช่องโหว่ 

 8.4  ศึกษา ทบทวน หรือจัดให้มีการประชุม เพื่อทบทวนวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น นำ Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีความ
ถูกต้องเที ่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity) ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล (Data Transparency)                  
และมีความสามารถในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องของระบบ (Availability) และมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางดิจิทัล เป็นต้น 

 
หมวด ๓ 

การประมวลผลและการใช้ข้อมูล  
(Data Processing and Use Domain) 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การประมวลผลและการใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้

ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ รวมถึงวิธีการและแนวทางในการขอข้อมูลจากส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้และประมวลผลตามภารกิจ ทั้งนี้ การนำข้อมูลมาใช้    
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง หากจะดำเนินการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน ซึ่งอยู่ในขอบเขตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นโยบาย  
กรุงเทพมหานครจะต้องมีแนวทางมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการประมวลผลข้อมูล                     

ทั้งที่เป็นข้อมูลความลับต่าง ๆ และข้อมูลทั่วไปที่เผยแพร่ได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึก
ประวัติ การประมวลผล และการใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

มาตรฐาน7 
การประมวลผลและการใช้ข้อมูลยึดตามมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(TH e-GIF V.2.0) หมวดมาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล 
 
แนวปฏิบัติ8  

๑. ให้หน่วยงานและส่วนราชการร่วมกันกำหนดวิธีปฏิบัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูล           
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามขอบเขต เงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
เป็นต้น และนำเสนอต่อคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบพร้อมทั้งประกาศ
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
7 ภาคผนวก ค หน้า 28 มาตรฐาน 
8 ภาคผนวก ค หน้า 31 ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 3 
  ภาคผนวก ค หน้า 33 ภาพที่ 10-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 3 
  ภาคผนวก ค หน้า 34 ภาพที่ 10-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 3 
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๒. ให้เจ้าของข้อมูลกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ พร้อมเผยแพร่                 
ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการทราบ โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องประมวลผลและใช้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ไว้กับเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น หากผู้ใช้ข้อมูลต้องการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อใช้ในงานใด ๆ                 
ให้ดำเนินการผ่านระบบของกรุงเทพมหานคร และหากต้องการประมวลผลและใช้ข้อมูลเป็นอย่างอ่ืน             
ที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 

๓.  ผู ้ดูแลข้อมูลและผู ้ดูแลระบบสารสนเทศ ร่วมกันจัดทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลจราจร         
ทางคอมพิวเตอร์และจัดทำวิธีป้องกันมิให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าไปแก้ไขได้  

 
หมวด ๔  

การร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงข้อมูล  
(Data Request Exchange and Integration Domain) 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชนมีความมั ่นคงปลอดภัย และข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
โดยมีวิธีและแนวทางการนำข้อมูลไปเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่กำหนดบนพื้นฐานของประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

นโยบาย  
กรุงเทพมหานครมีการกำหนดกระบวนการในการร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยง

ข้อมูลให้ชัดเจน มีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาข้อมูลตามระดับชั้นความลับ พร้อมทำรายละเอียด
ประกอบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึกประวัติ  การประมวลผล และการใช้ข้อมูล       
ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

หากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนต้องการร้องขอการแลกเปลี่ยน หรือการเชื่อมโยงข้อมูล
ให ้ ดำเน ิ นการทำส ัญญาอน ุญาตบ ันท ึ กข ้ อตกลง ( Memorandum of Understanding : MOU) ส ัญญา                  
รักษาความลับ หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ 

สัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูลหรือผู้ดูแลข้อมูล             
ส่งร่างสัญญาหรือข้อตกลงนั้นไปให้สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาตรวจร่างก่อน 

สัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคสองที ่สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร              
เคยตรวจร่างมาแล้ว หากมีการร้องขอการแลกเปลี่ยน หรือการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะเดียวกันและไม่ทำให้
กรุงเทพมหานครเสียเปรียบ ให้ใช้แบบสัญญาหรือข้อตกลงที่ผ่านการตรวจร่างจากสำนักงานกฎหมายและคดี                 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครแล้วนั้น เว้นแต่หน่วยงานหรือส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือ               
ไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาหรือข้อตกลงนั้นไปให้สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา
ตรวจร่างก็ได ้ 
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มาตรฐาน9  
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลยึดตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Correspondence System Interoperability Standard) Version 1.0 สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และมาตรฐานทางเทคนิคเพื ่อเชื ่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                     
(TH e-GIF V.2.0) หมวดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2. การเชื่อมโยงข้อมูลยึดตามคู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ (Data Standardization for e-Government Interoperability Manual) และมาตรฐาน
ทางเทคนิคเพ่ือเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (TH e-GIF V.2.0) หมวดมาตรฐานการเชื่อมโยง 

แนวปฏิบัติ10  
๑. การร้องขอข้อมูล  

กรณีที่บุคคล ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนต้องการ
ร้องขอข้อมลู และสามารถพิจารณาได้ดังนี้  

๑.๑  หากผู้ร้องขอข้อมูลเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ให้ผู้ร้องขอมีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งถึงหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูล และยืนยันตัวตนก่อนเปิดเผยและส่งออกข้อมูล             
ซึ่งผู้ร้องขอจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์             
ตามกฎหมาย  

๑.๒  หากผู ้ร ้องขอข้อมูลเป็นหน่วยงานที ่ไม ่ใช่เจ้าของข้อมูล ให้มีหนังสือร้องขอ 
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ หรือตามมติที่ประชุม
หรือคณะทำงานตามที่ได้มีมติตกลงร่วมกัน โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน แนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 

๑.๓  หากเป็นหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลให้มี
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร แล้วให้หน่วยสาร
บรรณกลางของกรุงเทพมหานครส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
ได้ ทั้งนี้ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการนั้นจัดทำข้อมูลเพื่อส่งออกพิจารณา และปฏิบัติตามระดับชั้นความลับ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือที่กรุงเทพมหานครกำหนดตาม
นโยบายข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

2.  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
กรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยอื่นของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน ต้องการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลให้จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูล และพิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้ 

2.๑ ให้คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน ตรวจชั ้นความลับของข้อมูล               
ว่าอยู่ในชั้นความลับที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ 
นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ความมั่นคงของประเทศ ความลับทาง
ราชการ และความเป็นส่วนบุคคล พร้อมทั ้งตรวจสอบสิทธิ ์ของหน่วยงานที ่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้                     
ตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมายขององค์กรนั้น 

 
9   ภาคผนวก ง หน้า 35 มาตรฐาน 
     ภาคผนวก ง หน้า 36 ภาพที่ 14-ก และ ภาพที่ 13-ข หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
     ภาคผนวก ง หน้า 38 ภาพที่ 14-ค หมวดการเชื่อมโยง 
     ภาคผนวก ง หน้า 39 ภาพที่ 14-ง กรอบการเชื่อมโยงและมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
10 ภาคผนวก ง หน้า 41 ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 4 
     ภาคผนวก ง หน้า 42 ภาพที่ 15-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 4 
     ภาคผนวก ง หน้า 43 ภาพที่ 15-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 4 
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2.2  ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ 
2.2.1  จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนและการนำข้อมูลไปใช้ โดยแบบ

สัญญาหรือข้อตกลงควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ขอบเขตในการนำไปใช้ ช่วงวันที่ในการเข้าถึง ความถี่
ในการเข้าถึง ระดับการให้บริการ ช่วงเวลาในการนำไปใช้ ฟิลด์ที่สามารถเข้าถึง รายการข้อมูลที่สามารถเข้าถึง 
กำหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี ่ยนข้อมูล เช่น Representational State 
Transfer (REST) หรือ Simple Object Access Protocol (SOAP) เป็นต้น 

ในกรณีขอข้อมูลบุคคลเป็นรายคน ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ 
ยกเว้น ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่ขอใช้ข้อมูลมีอำนาจตามกฎหมายตามชอบธรรม 

2.2.2  ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อน             
การแลกเปลี่ยน 

2.2.3  ดำเนินการแลกเปลี ่ยนข้อมูลตามเงื ่อนไขและมาตรฐานแนวทางการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล หรือทีก่รุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด 

2.2.4  ดำเนินการติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพข้อมูล และสอดคล้องกับระดับการให้บริการ 

3.  การเชื่อมโยงข้อมูล  
3.๑  กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนต้องการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีหนังสือ

เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งถึงกรุงเทพมหานคร ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร             
แล้วให้หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

3.๑.1  ให้คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานจัดประชุมหารือร่วมกับ
เจ้าของข้อมูลเพื่อพิจารณาและสรุปข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนต้องการ  

3.๑.2 ในกรณ ีท ี ่ หน ่วยงานภายนอกจ ัดทำหน ั งส ื อเป ็นบ ันท ึกข ้อตกลง 
(Memorandum of Understanding: MOU) หรือข้อตกลงอื ่นใด ให้หน่วยงานพิจารณาเนื ้อหาในหนังสือ
บันทึกหรือข้อตกลงดังกล่าวมิให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์  

3.๑.3  หากเป็นการจ ัดทำโครงการ แผนงาน หร ือกิจกรรมที ่ต ้องใช ้ข ้อม ูลของ
กรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูลหรือผู้ดูแลข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน 
เพ่ือพิจารณาคำขอแล้วขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
(แล้วแต่กรณี) 

3.๒   กรณีท่ีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือส่วนราชการให้ดำเนินการ ดังนี้ 
3.๒.๑  ให้หน่วยงานหรือส ่วนราชการที ่ต ้องการเช ื ่อมโยงข้อมูลมีหน ังสือ 

เป็นลายลักษณอั์กษรแจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงข้อมูลถึงหน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณา 
3.๒.๒  ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณาขอบเขตการให้ข้อมูล และแจ้งให้

หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลสร้างช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยวิธีใด ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และต้องมีการบันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น     
ในแต่ละครั้งที่มกีารร้องขอ 

3.๒.๓  เมื่อหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูล ดำเนินการเชื่อมโยง
เรียบร้อยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่งครัด  
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๒ 

4.  เมื่อหน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูลได้ส่งออกข้อมูลให้หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรภาคเอกชนแล้ว ให้ทำหนังสือตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการเปิดเผย
และส่งออกข้อมูลได้ โดยอ้างหนังสือหรือการยืนยันตัวตนจากผู้ร้องขอข้อมูล 

5. ในการส่งออกข้อมูลทั่วไปต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเท่านั้น สำหรับข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ และข้อมูลความมั่นคงต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนเท่านั้น  

6.  คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน จัดประชุม อบรม หรือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ   วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงข้อมูล 

 
หมวด ๕  

การเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล  
(Data Disclosure and Confidentiality Domain) 

วัตถุประสงค์  
เพื ่อกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรง               

ตามวัตถุประสงค์ของการให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องกำหนดวิธีการและแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ขอข้อมูล  

นโยบาย  
กรุงเทพมหานครมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ           

ของกรุงเทพมหานคร และให้หน่วยงานคัดเลือกชุดข้อมูลพร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลไปกับการเผยแพร่ 
กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ขั้นตอน วิธีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และป้องกันมิให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล      
โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้าราชการ หรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับสิทธิการใช้ รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอม
ให้ทำงาน หรือทำผลประโยชน์ทั้งในหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ   และ
องค์กรภาคเอกชน ต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่
กำหนด และห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลจะต้องไม่ขัด  ต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้       ในปัจจุบันไม่
ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม 

มาตรฐาน11 
1. การเปิดเผยข้อมูลยึดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 
2. การรักษาความลับข้อมูล ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
11 ภาคผนวก จ หน้า 44 มาตรฐานแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดจิิทัล หรือเมทาดาตา 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๓ 

แนวปฏิบัติ12  
๑.  ห้ามผู้ใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ 

นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใด
หรือสถานที่ใดก็ตาม  

2.  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หรือได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาล          
ตามกฎหมาย จะต้องจัดทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามมาตรา ๒๔ 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

3.  หน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้  
มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

4.  หน่วยงานหรือส่วนราชการต้องดำเนินการ ดังนี้ 
4.1  ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ                          

ของกรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

4.2  พิจารณาข้อมูลที่จะเปิดเผย โดยต้องอยู่ในชั้นความลับที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งนี้
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร                   
ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

4.3  จัดทำข้อมูลที่จะเปิดเผยให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้งาน เช่น รูปแบบของ
ไฟล์ CSV JSON XML หรือ xls เป็นต้น 

4.4  กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการนำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนี้  
4.4.๑  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ พร้อมคำอธิบายชุด

ข้อมูลดิจิทัล (Metadata)  
4.4.๒  เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด

กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการเปิดเผยข้อมูล 
4.4.๓  ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการมีการกำหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็น

และการร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล 
4.5  หน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูลให้ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ         

ที่เก่ียวข้องพิจารณาคัดเลือกชุดข้อมูลสำคัญ มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ข้อมูล 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5.  ให้ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้ 
5.1  ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล     

พร้อมทั้งระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและนำไปใช้ได้ง่าย ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

5.2  ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ         
การเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล 

 
12 ภาคผนวก จ หน้า 41 ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 5 
    ภาคผนวก จ หน้า 42 ภาพที่ 15-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 5 
    ภาคผนวก จ หน้า 53 ภาพที่ 15-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 5 



- 14 - 
 

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๔ 

5.3  จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผยผ่านช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล เช่น เจ้าของข้อมูล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วันที่
เผยแพร่ ความถี่ในการปรับปรุง ความถี่ในการเผยแพร่แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น  

6.  ให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงานจัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ
ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนด และห้ามนำ
ข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 

 
หมวด ๖  

ระยะเวลาการจัดเก็บและการทำลายข้อมูล  
(Data Archive and Destruction Domain) 

วัตถุประสงค์  

                       เพื่อกำหนดนโยบายการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและทำลายข้อมูล ให้สามารถควบคุมข้อมูล
ติดตามกระแสของข้อมูลที่ไหลผ่านหรือไหลวนอยู่ในองค์กรได้ เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลข้อมูล โดยระบุวิธีการ
เก็บรักษา ตลอดจนวิธีการหรือระยะเวลาในการลบหรือทำลายเมื่อข้อมูลนั้นไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป โดยแบ่งตาม
ประเภทและระดับชั้นความลับของข้อมูล 

นโยบาย  
หน่วยงานควรมีนโยบายการจัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม

ตามประเภทข้อมูล กำหนดเครื่องมือและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล กำหนดขั้นตอน อำนาจอนุมัติ สิทธิ์ การยืนยัน
ตัวบุคล และวิธีการทำลายข้อมูล มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บและทำลายข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในหน่วยงานและส่วนราชการ 

มาตรฐาน13 
1. ระยะการทำลายเอกสาร ยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

พ.ศ. ๒๕26 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
2. การทำลายสื่อ ยึดตามมาตรฐาน DIN 66399  
3. การทำลายข้อมูลภายสื่อ ยึดตามวิธีการลบข้อมูล เช่น DoD 5220.22-M, CSEC ITSG-06, 

RCMP TSSIT OPS-2, Secure Erase เป็นต้น 

แนวปฏิบัติ14  
๑.  หน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานผู้แทนส่วนราชการ หรือข้าราชการที่มีความชำนาญเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย           
หรือตามประเภทข้อข้อมูลกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท  

 
13 ภาคผนวก ฉ หน้า 51 ระยะเวลาการจัดเก็บ 
    ภาคผนวก ฉ หน้า 52 การทำลายข้อมูล 
14 ภาคผนวก ฉ หน้า 48 ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 6 
    ภาคผนวก ฉ หน้า 49 ภาพที่ 16-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามนโยบายฯ หมวดที่ 6 
    ภาคผนวก ฉ หน้า 50 ภาพที่ 16-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 6 



- 15 - 
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๒.  ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ศึกษาขนาด และชนิดของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ   
โดยเลือกเครื่องมือและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากลในการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน     
ได้ตลอดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล  

๓.  หน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติการทำลายข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้น               
ไม่มีการใช้งานหรือมีการเก็บข้อมูลไว้นานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด แต่ควรมีการเก็บรักษาคำอธิบาย                  
ชุดข้อมูลดิจิทัลของข้อมูลที่ทำลายไว้ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบภายหลัง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕26 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ขัดต่อข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2  ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ 
พร้อมจัดอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บ และทำลายข้อมูล ทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 

3.3  ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศกำหนดสิทธิการยืนยันและตรวจสอบ 
ตัวบุคคลของผู้ที่จะดำเนินการทำลายข้อมูล และดำเนินการบันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย
ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 

4.  หน่วยงานหรือส่วนราชการที ่ต ้องการย้ายข้อมูลหรือทำลายข้อมูลทั ่วไปต้องได้รับ          
การอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการก่อนดำเนินการสำหรับข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ ข้อมูล
ความมั่นคงต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมายก่อน
ดำเนินการเท่านั้น  

5.  ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการจัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ        
และบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการทำลายข้อมูล  

6.  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย 
มีการคัดค้านการจัดเก็บความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล   
ส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการจะดำเนินการ
บันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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เอกสารอ้างอิง 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ วรรค ๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทราบ    
     และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
5. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
7. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
8. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕6๒  
9. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
10. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
11. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
12. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙  
13. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕26 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
14. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
15. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
16. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
17. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate 

Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒  

18. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลง
เอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓  

19. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

20. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕  
21. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕  
22. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
23. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
24. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
25. คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1837 /2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
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ผู้ดำเนินการและทีมงาน 
1. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์  วัฒนะ) 
2. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางสุธาทิพย์  สนเอ่ียม) 
3. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายแสนยากร  อุ่นมีศรี) 
4. รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ สผม. (นายสุดใจ  ยี่สุ่นแสง) 
6. ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี สนป. (นายธีระเดช  เดชบุญ) 
7. ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. (นางสาวจรัสศรี  รัตตะมาน) 
8. ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สยป. (นางสาวอรพรรณ  ศรีเกตุ) 
9. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สยป. (นายนิจกาล  งามวงศ)์ 
10. ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สยป. (นายมนตรี  ส่งวุฒิวงศากร) 
11. หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณกลางและบริหารเอกสาร สก.สนป. (นายศุภฤกษ ์ หูไธสง) 

 
ทีมงานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒2 8854 ภายใน ๑๕๓2 

1. หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย (นางประภาพรรณ  ตันติจันทโสภณ) 
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (นายณัฐชานันท์  วิบูลเตโชกิตติ์) 
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (นายกิตติ  สิริโสภณวฒันา) 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (นายจิรายุทธ  ชุมภู) 
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (นายชยากร  พานทอง) 
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (นายจตุพร  อวนศรี) 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (นางสาวอมรรัตน์  สอนสา) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
  



- 1 - 
 

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑ 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพรวมการกำกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 
โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 

โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย  
๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (Data Governance Council)  
๒) คณะทำงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
๓) คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  (Data Steward Team)  
๔) คณะทำงานของหน่วยงาน  
๕) คณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงาน  (Data Steward Team)  
๖) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholders)  

 
 
 
 
 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ 

ของกรุงเทพมหานคร 

คณะทำงานยุทธศาสตร ์
และนโยบายข้อมลู (Data Policy) 

คณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยง 
และความมั่นคงปลอดภยัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

(Data Privacy and Data Security) 

คณะทำงานบริกรข้อมูล 
ของกรุงเทพมหานคร 

คณะทำงานในแต่ละหน่วยงาน 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐของหน่วยงาน คณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงาน 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูล 

  

คณะทำงาน 

  

พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

 

ที่ปรึกษา 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรุงเทพมหานคร (MCIO) 

กรรมการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (DCIO) 

  

คณะทำงานยุทธศาสตร ์
และนโยบายข้อมูล 

(Data Policy) 

คณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยงและ 
ความมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลของกรุงเทพมหานคร 

(Data Privacy and Data Security) 
 

  

คณะทำงานชองหน่วยงาน 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน คณะทำงานบริกรข้อมูลของหนว่ยงาน 

  

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมจัดการข้อมลู เจ้าของข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล 

ข้อมูล 

ข้อมูล 

เชื่อมโยง 

เชื่อมโยง 

กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 

แลกเปลี่ยน/ 
เชื่อมโยง/เปิดเผย 

มั่นคงปลอดภัย/ 
รักษาความเป็นสว่นตัว คุณภาพ 

กฎ กติกา 
นโยบาย มาตรฐาน 

ผู้ว่าราชการ กทม. 

รองผู้ว่าราชการ กทม. 

คณะทำงานบริกรข้อมูล 
ของกรุงเทพมหานคร 
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การดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล 
กำกับดูแลการดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูล กระบวนการกำกับดูแลข้อมูลเร ิ ่มตั ้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปร ุงอย่างต ่อเน ื ่อง                  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การวางแผน (Plan) 
การวางแผนเริ่มตั้งแต่กำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้น

ที่จะกำหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพ่ือใช้ในการกำกับดูแลและการบริหาร
จัดการข้อมูล หลังจากท่ีได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนด
ขอบเขตการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน หลังจากนั้น 
นำแผนงาน กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

๒) การปฏิบัติ (Do) 
การปฏิบัติในที่นี้อ้างถึงการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและ       

ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์
ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล  เจ้าของข้อมูล ผู้สร้างข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล  ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้อง   
กับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และสนับสนุน
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น ทั้งนี้รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน    
และประเด็นปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล 

๓) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure, and Report) 
ในการตรวจสอบ บริกรข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างกฎระเบียบ นโยบาย 

และมาตรฐานที่กำหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งทำการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้นรายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความมั่นคง
ปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาที่พบ 

๔) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
การกำกับดูแลข้อมูลเป็นสิ ่งที ่ต ้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่องตลอดวงจรชีว ิตของข้อมูล ทั ้งนี้

สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไป
ถึงผลการตรวจสอบ เช่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล 
รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล จะถูกใช้สำหรับการปรับปรุง
กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เกณฑ์การประเมินความ
พร้อมของการกำกับดูแลข้อมูล เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพข้อมูล และโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล 
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1) การวางแผน (Plan) 
 
ตัวอย่างเช่น วางแผนการร่างนโยบายด้านข้อมูล 

 
ภาพที่ 4-ก ร่างนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร และลำดับการร่างนโยบาย 

 

 
ภาพที่ 4-ข แสดงความสัมพันธ์ของร่างนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
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2) การปฏิบัติ (Do) 
 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพการดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล 

 
การดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล บริกรข้อมูล (Data Stewards) ทั ้งด้านธุรกิจและด้านเทคนิค                   

เป็นผู้ร่างนโยบายข้อมูล (Data Policies) ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และ
นำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย CEO CIO CDO 
พิจารณากำหนดนโยบายเพื่อควบคุมให้เจ้าของข้อมูล (Data Owners) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลอื่น ๆ 
(Data Stakeholders) มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่กำหนดไว้ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้กำหนดสิทธิ
การเข้าถึงและดำเนินงานใด ๆ กับข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของ ทั้งข้อมูลที่มี โครงสร้าง (ฐานข้อมูล) ข้อมูลกึ่ง
โครงสร้าง (Extensible Markup Language-XML) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว) ขณะที่
ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล เช่น ผู ้ด ูแลระบบสารสนเทศ ผู ้ด ูแลข้อมูล และผู ้ใช้ข้อมูล (Data Users)                      
ต้องดำเนินการกับข้อมูลให้สอดคล้องกับสิทธิที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข ประมวลผล 
นำไปใช้ แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูล โดยมีบริกรข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องกันของการดำเนินงาน
ตามนโยบายข้อมูล ทั้งจากเจ้าของข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบการ
ดำเนินงานให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลต้องทบทวนนโยบาย
ข้อมูล และผลการดำเนินงานจากรายงานการตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุง และกำหนดแนวทางในการกำกับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

หมวดที่ 1 ทั่วไป (General Domain) 
 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

2. ประกาศนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

1. แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล (Data Policy) 
2. แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยงและความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security) 
3. แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
4. พิจารณานโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล       

ของกรุงเทพมหานคร 
5. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

คณะทำงานยุทธศาสตร์และ
นโยบายข้อมูล (Data Policy) 

1. จัดทำนโยบายข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เสนอต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

2. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

1. จัดอบรม ชี้แจง นโยบายและแนวปฏิบัติที่ประกาศให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ 

2. ร่วมกับหน่วยงาน จัดประชุมติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงาน 1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน 
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงาน 
3. สื่อสารข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแนวทาง

ปฏิบัติที่ประกาศ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยชื่อโดเมน 
ของกรุงเทพมหานคร 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงาน 

1. ดำเนินการตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

2. จัดทำรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติ ที่สอดคล้องตามนโยบาย 
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

3. กำหนดกลุ่มบุคคล หรือส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูล ในการ
บริหารจัดการข้อมูล 

4. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนปฏิบัติตามข้อคิดเห็นหรือ
ข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ 

5. นำเสนอข้อมูลการดำเนินการจากข้อ 1 2 3 และ 4 ต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๗ 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
หน่วยงาน 

1. กำหนดแผน แนวปฏิบัติ การตรวจสอบ การรายงานผลการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูล ให้สอดคล้องตามนโยบาย 
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

2. จัดประชุมติดตามผลการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลที่กำหนดไว้ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๘ 

 
ภาพที่ 6-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เก่ียวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย หมวดที่ 1 

 

หมวดท่ี 1 ท่ัวไป
(General Domain)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร

1. จัดทํานโยบายข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เสนอต่อคณะกรรมการธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

2. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง

1. จัดอบรม ชี้แจง นโยบายและแนวปฏิบัติที่ประกาศให้ทุกหน่วยงาน

2. ร่วมกับหน่วยงาน จัดประชุมติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

             

1. แต่งตั้งคณะทํางานยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล
    (Data Policy)

2. แต่งตั้งคณะทํางานการบูรณาการเชื่อมโยงและความม่ันคงปลอดภัย
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security)

5. จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

4. พิจารณานโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูล
ของกรุงเทพมหานคร เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3. แต่งตั้งคณะทํางานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

1. แต่งตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลของ

2. แต่งตั้งคณะทํางานบริกรข้อมูลของ

3. สื่อสารข้อราชการที่เก่ียวข้องด้วยชื่อโดเมนของกรุงเทพมหานคร

             

1. ดําเนินการตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

2. จัดทํารายละเอียด ขั้นตอนปฏิบ ัติ ที่สอดคล้องตามนโยบาย 
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบ ัติเก่ียวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

3. กําหนดกลุ่มบุคคล หรือส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูล

5. นําเสนอข้อมูลการดําเนินการจากข้อ 1 2 3 และ 4 
ต่อคณะกรรมาธิการข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

4. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนปฏิบัติ ตามข้อคิดเห็นหรือ
ข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ

             

1. กําหนดแผน แนวปฏิบัติ การตรวจสอบ การรายงานผล
การดําเนินงานการบริหารจัดการข้อมูล ให้สอดคล้องตามนโยบาย 
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบ ัติเก่ียวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

2. จัดประชุมติดตามผลการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูล
ที่กําหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ประกาศนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๙ 

 
ภาพที ่6-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 1 

ตัวอย่างเช่น คณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร คือ คณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งจากคณะทำงานบริกร
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพ่ือช่วยดำเนินการสนับสนุน แนะนำ ดำเนินการจัดอบรม ชี้แจง นโยบาย มาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติที่ประกาศ ให้ทุกหน่วยงาน และส่วนราชการรับทราบ ร่วมกับหน่วยงาน และส่วนราชการ จัด
ประชุมติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๐ 

หน่วยงานหรือส่วนราชการ เช่น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร 
เป็นต้น ดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ แต่งตั้งคณะทำงานบ
ริกรข้อมูลของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ สื่อสารข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแนวทาง
ปฏิบัติที่ประกาศ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยชื่อโดเมนของกรุงเทพมหานคร 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ คือ คณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งจากหน่วยงาน      
ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายสำนักนั้น ๆ ดำเนินการตามนโยบาย 
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร จัดทำรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กำหนดกลุ่มบุคคล หรือส่วนราชการ
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนปฏิบัติ ตามข้อคิดเห็นหรือ
ข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอข้อมูลการดำเนินการต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

คณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ คือ ทีมงานที่ถูกแต่งตั้งจากคณะทำงานธรรมาภิบาล
ข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ของหน่วยงานที่มีความสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล แผนงาน ได้อย่างดี  
ซึ่งอาจการทำงานของแบ่งออกเป็นด้านๆ เช่น หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) บริกรข้อมูลด้าน
ธุรกิจ (Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกรข้อมูลด้าน
คุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) เป็นต้น ดำเนินการ กำหนดแผน แนวปฏิบัติ การตรวจสอบ           
การรายงาน ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูล ให้สอดคล้องตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ
เกี ่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร จัดประชุมติดตามผลการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลที่กำหนดไว้                
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
3) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure, and Report) 

การประเมินความพร้อมของการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment)  
จะทำให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ดำเนินการแล้ว และสิ่งใดบ้างที่ควรจะดำเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับความพร้อมของการกำกับดูแลข้อมูลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพร้อมของการกำกับดูแลข้อมูล 
 
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร สำหรับ

หน่วยงาน 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๑ 

 
ภาพที่ 7-ก แบบสำรวจการประเมินความพร้อม ด้าน Data policy 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๒ 

 
ภาพที่ 7-ข แบบสำรวจการประเมินความพร้อม ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๓ 

4) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
ขั้นตอนการทบทวนนโยบาย  

 

 
ภาพที่ 8-ก ขั้นตอนการทบทวนนโยบายของคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล (Data Policy) 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๔ 

 
 

 
ภาพที่ 8-ข ขั้นตอนการทบทวนนโยบายของคณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยงและความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security)  
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

  



- 16 - 
 

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๖ 

ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

หมวดที่ 2 การสร้าง การจัดเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Creating Storage and  
             Quality Control) 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
กรุงเทพมหานร 

1. ร่วมกับ หน่วยงาน ส่วนราชการ คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้ดูแลข้อมูล ออกแบบ              
และกำหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

2. นำเสนอแนวทางการกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร 
ต่อ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3. จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติ ให้กับหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน 1. ประเมินคุณภาพของข้อมูล 
2. ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
3. กำหนดและออกแบบสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูล 

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
ผู้ดูแลข้อมูล 

1. ออกแบบและกำหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน   
2. กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบโปรแกรม 
3. กำหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล              

ในระบบโปรแกรม 
4. กำหนดวิธีและข้ันตอนการสำรองข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ ตามข้ันตอน การรักษาความ
ปลอดภัย จัดทำบัญชีข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

เจ้าของข้อมูล 1. กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูล 
2. จัดประชุมหารือ ทบทวนการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล                

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๗ 

 

ภาพที่ 9-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เก่ียวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย หมวดที่ 2 
 

 

หมวดท่ี 2 การสร้าง 

ผู้ดูแลข้อมูล

1. ร่วมกับ หน่วยงาน ส่วนราชการ คณะทํางานบริกรข้อมูลของ
หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้ด ูแลข้อมูล ออกแบบ
และกําหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

3. จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติ ให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

1. ประเมินคุณภาพข้อมูล

2. ประเมินความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล

3. กําหนดและออกแบบสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูล

1. ออกแบบและกําหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  

2. กําหนดสิทธิการเข้าถ ึงระบบโปรแกรม

3. กําหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิและวิธ ีการเข้าถึงข้อมูล ใน
ระบบโปรแกรม

4. กําหนดวิธีและขั้นตอนการสํารองข้อมูล

             

ดําเนินการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ถ ูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ ตามขั้นตอน การรักษาความ
ปลอดภัย จัดทําบัญชีข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

2. นําเสนอแนวทางการกําหนดชุดข้อมูลสําคัญของกรุงเทพมหานคร 
ต่อ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร

             

1. กําหนดระดับชั้นความลับของข้อมูล

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

2. จัดประชุมหารือ ทบทวนการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล
สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

             

จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๘ 

 

ภาพที่ 9-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 2 
 
ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ประเมินคุณภาพของ
ข้อมูล ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล กำหนดและออกแบบสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูล 
กำหนดชั้นความลับของข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบบพ้ืนที่สีเขียว ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ คือ ฝ่ายระบบเครือข่าย 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และบริหารจัดการฐานข้อมูล กองยุทธศาสตร์-
สาธารณสุข สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้ดูแลข้อมูล คือ ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ดำเนินการออกแบบและกำหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบโปรแกรม 
กำหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบโปรแกรม  กำหนดวิธีและขั ้นตอน                 
การสำรองข้อมูล  
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑๙ 

ผู้ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ในระบบพื้นท่ีสีเขียว คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม 

เจ้าของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในระบบพื้นที่สีเขียว คือ ฝ่ายบริหารจัดการด้านข้อมูล สำนักงานสวนสาธารณะ 
สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูล จัดประชุมหารือ ทบทวนการจัดระดับชั้น
ความลับของข้อมูล สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บ
เรียบร้อยแล้ว 
 
มาตรฐาน 
      คุณภาพข้อมูล จากประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ หน้าที่ 50 และ 51 
      เกณฑ์การวัดคุณภาพของข้อมูล โดยทำการยึดแนวคะแนนการประเมินคุณภาพของข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการนำข้อมูลไปสู่การเปิดเผยข้อมูล 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๒๐ 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๒๑ 

การจำแนกหมวดหมู่ ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Classification) เพื่อกําหนดสิทธิการเข้าถึงและ
การนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม หมวดหมู่และชั้นความลับของข้อมูลมักถูกกําหนดให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบต่อหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการอนุญาตให้สามารถทําการแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลได้โดยมีเกณฑ์และแนว
ทางการจัดหมวดหมู่ เป็นไปตามเอกสารมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA 
Community Standard มสพร. 1-2564 DGA 1-2564 ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
GOVERNMENT DATA CATALOG GUIDELINE เวอร์ชัน 1.0 ได้ระบุแนวทางการการจัดหมวดหมู่ตามธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Classification) ในหน้าที่ 16 ดังนี้ 
การเปิดเผยรายการบัญชีข้อมูล ตามหมวดหมู่ของข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้จําแนกข้อมูลออกเป็น 
4 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data) (2) ข้อมูลความมั่นคง(National Security Data) (3) 
ข้อมูลความลับทางราชการ (Confidenstial Government Data) และ (4) ข้อมูลสาธารณะ (Public Data) 
เพ่ือการจัดการข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคุ้มครองข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยในแต่ละหมวดหมู่นั้น จะต้องมีการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งสามารถ
ใช้ขั้นตอนในการพิจารณาตามรูปที่ 10 ก และเม่ือหน่วยงานระบุหมวดหมู่ของชุดข้อมูลแล้ว ให้พิจารณา
เปิดเผยรายการบัญชีข้อมูลได้ดังนี้ 

(1) บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได้ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ คือ “ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนําไปใช้ได้
อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น” ตามมาตรา 7 และ
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ไม่
ขัดต่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูล
ความมั่นคง และ ข้อมูลความลับทางราชการ สามารถเปิดเผยชื่อบัญชีได้ตามสิทธิ์ หรือ เฉพาะผู้ที่ถูกกําหนด
สิทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถดูรายการบัญชีข้อมูลความมั่นคง และ บัญชีข้อมูลความลับทางราชการ ได้ 

(2) บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลความลับทางราชการ ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 รวมทั้ง ข้อมูลความมั่นคง 
ตามมาตรา 15 (1) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯและเป็นไปตามบทบัญญัติข้อกฏหมายเฉพาะของหน่วยงาน 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๒๒ 

 
 

ภาพที่ 10-ก แผนภาพแสดงการเปิดเผยข้อมูลบัญชีข้อมูลตามหมวดหมู่ของข้อมูล 
 
หมายเหตุ 
1) บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได้ ประกอบด้วย ชื่อชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูลพร้อมหัวตาราง และชื่อชุดข้อมูลพร้อม

ข้อมูลเฉพาะในส่วนข้อมูลสาธารณะ ทั้งนี้ การกำหนดบัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได้ให้หน่วยงานพิจารณาจาก 
พ.ร.บ.เฉพาะ/กฎกระทรวง ระเบียบของหน่วยงานเป็นหลัก และการพิจารณาของคณะทำงานด้านข้อมูล
ที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้นดังนั้นในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน จำเป็นต้องพิจารณากำหนดสิทธิ์การ
เข้าถึง (Access control)ใน 2 ระดับ คือ ระดับบัญชีรายชื่อชุดข้อมูล และระดับข้อมูล 

2) ทั้งนี้ ระบบ Government Data Catalog (GD Catalog) จะต้องดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของ 
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และการรักษาความปลอดภัยของระบบ GD 
Catalogต้องไม่น้อยกว่าของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

เกณฑ์สำหรับการระบุหมวดหมู่และระบุชั้นความลับของข้อมูลเพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ควรพิจารณาจาก
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ทั้ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
และบทบัญญัติข้อกฏหมายเฉพาะของหน่วยงาน และสร้างชุดคำถามจำแนกหมวดหมู่และชั้นความลับข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบของแผนผังการตัดสินใจ (DecisionTree) เพ่ือให้ทุกส่วนงานในหน่วยงานสามารถใช้แผนผัง
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือระบุหมวดหมู่และชั้นความลับได้อย่างสอดคล้องกันภายในหน่วยงาน ดังตัวอย่างในรูปที่ 
10 ข 
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ภาพที่ 10-ข แผนภาพแสดงแผนผังการตัดสินใจจำแนกหมวดหมู่ข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
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ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

หมวดที่ 3 การประมวลผล และการใช้ข้อมูล 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
หน่วยงาน     กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูลให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
ผู้ดูแลข้อมูล 

1. ตรวจสอบและควบคุมการประมวลผลตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด 
2. ตรวจสอบและควบคุมการประมวลผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์

การนำข้อมูลไปใช้ที่กำหนด 
3. จัดทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files)  
4. จัดทำวิธีป้องกันมิให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับมอบหมาย

เข้าไปแก้ไขได้ 
เจ้าของข้อมูล 1. กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ 

2. เผยแพร่ขอบเขตและวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ให้ทุกหน่วยงาน
และส่วนราชการทราบ 

ผู้ใช้ข้อมูล     ประมวลผลและใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูล 
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ภาพที่ 11-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย หมวดที่ 3 

 

หมวดท่ี 3 การประมวลผล และการใช้ข้อมูล

1. กําหนดขอบเขตและวัตถ ุประสงค์การนําข้อมูลไปใช้

2. เผยแพร่ขอบเขตและวัตถุประสงค์การนําข้อมูลไปใช้ให้ทุกหน่วยงาน
และส่วนราชการทราบ

ประมวลผลและใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว ้กับเจ้าของข้อมูล

             

กําหนดขั้นตอนปฏิบัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

1. ตรวจสอบและควบคุมการประมวลผลตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก ําหนด

2. ตรวจสอบและควบคุมการประมวลผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์
การนําข้อมูลไปใช้ที่ก ําหนด

4. จัดทําวิธีป้องกันมิให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมาย
เข้าไปแก้ไขได้

3. จัดทําการบันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files)
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ภาพที่ 11-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 3 
 

ตัวอย่างเช่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ เช่น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์     
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นต้น ร่วมกันกำหนดวิธีปฏิบัติการประมวลผล
และการใช้ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศผู้ดูแลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบบพ้ืนที่สีเขียว ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ คือ ฝ่ายระบบเครือข่าย 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และบริหารจัดการฐานข้อมูล กองยุทธศาสตร์
สาธารณสุข สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้ดูแลข้อมูล คือ ฝ่ายระบบเครือข่ายกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการประมวลผลตามขั้นตอนปฏิบัติที ่กำหนดตรวจสอบและควบคุมการ
ประมวลผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ที่กำหนด จัดทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log Files) จัดทำวิธีป้องกันมิให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าไปแก้ไขได้ 
เจ้าของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในระบบพื้นที่สีเขียว คือ ฝ่ายบริหารจัดการด้านข้อมูล สำนักงานสวนสาธารณะ 
สำนักสิ ่งแวดล้อม ดำเนินการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้  เผยแพร่ขอบเขตและ
วัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการทราบ 
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ผู้ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำนักงานเขตพระนคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ใช้ข้อมูล Shape file
จากระบบพ้ืนที่สีเขียว ดำเนินการประมวลผลและใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูล 

มาตรฐาน 
อ้างอิงตาม กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ  เวอร์ชั ่น 1.1 รูปแบบการจัดเก็บและ
นำเสนอข้อมูล ครอบคลุมมาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้สารสนเทศสามารถถูกนำมาแสดงผลได้ในรูปแบบที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้องมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างระบบที่ต่างกัน โดยมีรายละเอียดมาตรฐาน 42 รายการ ในหน้าที ่132 – 146  
 

 
ภาพที่ 12-ก ตัวอย่างมาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล 
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ภาพที่ 12-ข ตัวอย่างมาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๓๑ 

ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

หมวดที่ 4 การร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Request Exchange and  
             Integration Domain) 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 

กรุงเทพมหานคร 
 

    กรณีท่ีบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน 
มีหนังสือร้องขอ แจ้งถึงผู้ว่าราชการหรือปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ให้หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานคร ส่งเรื่องดังกล่าวให้
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานกฎหมายและคดี  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

    พิจารณาตรวจร่างสัญญาอนุญาตบันทึกข้อตกลง (Memorandum 
of Understanding : MOU) สัญญารักษาความลับ หรือข้อตกลง
อ่ืนใดว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หรือข้อตกลง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้จากหน่วยงาน                
หรือส่วนราชการ 

หน่วยงาน 1. ให้ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ 
2. กรณีผู้ร้องขอ เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 

และเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ให้พิจารณาหนังสือจากผู้ร้องขอ 
3. กรณีผู้ร้องขอ เป็นหน่วยงาน หรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 

แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง 
- ให้พิจารณาหนังสือจากผู้ร้องขอข้อมูล 
- ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูล 

4. กรณีผู้ร้องขอ ไม่เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของ
กรุงเทพมหานคร 
- ให้มอบหมายคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน                
  เป็นผู้พิจารณา 
- พิจารณาการทำสัญญาอนุญาตบันทึกข้อตกลง (Memorandum  
  of Understanding : MOU) สัญญารักษาความลับ หรือ   
  ข้อตกลงอ่ืนใดว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของกรุงเทพมหานคร   
  หรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้  
 และให้สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร    
ตรวจสอบก่อนลงนาม 

5. ตรวจชั้นความลับของข้อมูล 
6. มอบหมายให้ผู้ดูแลข้อมูลจัดทำข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล                  

หรือการเชื่อมโยงข้อมูล 
7. ให้ทำหนังสือตอบกลับผู้ร้องขอ 



- 32 - 
 

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๓๒ 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงาน 

1. กรณีผู้ร้องขอเป็นบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ                
หรือองค์กรภาคเอกชน  
- ให้พิจารณาหนังสือจากผู้ร้องขอ 
- ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูล 

2. ตรวจชั้นความลับของข้อมูล 
3. มอบหมายให้ผู้ดูแลข้อมูลจัดทำข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล                 

หรือการเชื่อมโยงข้อมูล 
ผู้ดูแลข้อมูล จัดทำข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล 
เจ้าของข้อมูล 1. พิจารณาหนังสือแจ้งร้องขอจากหน่วยงาน 

2. ให้ทำหนังสือตอบกลับหน่วยงาน 
ผู้ร้องขอ  
 - ข้อมูล 
 - แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 - เชื่อมโยงข้อมูล 

1. กรณีผู้ร้องขอเป็นบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ                  
หรือองค์กรภาคเอกชน ให้มีหนังสือร้องขอแจ้งถึงผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร 

2. กรณีผู้ร้องขอเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีหนังสือร้องขอแจ้งถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล 
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นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หน้า ๓๓ 

 
ภาพที่ 13-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย หมวดที่ 4 

หมวดท่ี 4 การร้องขอ 

1. กรณีผู้ร้องขอเป็นบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรภาคเอกชน 

     - ให้พิจารณาหนังสือจากผู้ร้องขอ
     - ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูล

2. ตรวจชั้นความลับของข้อมูล

จัดทําข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล

             

พิจารณาตรวจร่างสัญญาอนุญาตบันทึกข้อตกลง
(Memorandum of Understanding : MOU) 
สัญญารักษาความลับ หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หรือข้อตกลงในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้ จากหน่วยงาน

  ขอข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเชื่อมโยงข้อมูล

2. กรณีผู้ร้องขอเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีหนังสือร้องขอแจ้งถึงหน่วยงานที่เป ็นเจ้าของข้อมูล

1. กรณีผู้ร้องขอเป็นบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชน ให้มีหนังสือร้องขอแจ้งถึง
ผู้ว่าราชการหรือปลัดกรุงเทพมหานคร

             

ส่งเรื่องเรื่องที่ผู้ร้องขอให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

             

1. ให้ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ

7. ให้ทําหนังสือตอบกลับผู้ร้องขอ

2. กรณีผู้ร้องขอ เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและ
เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ให้พิจารณาหนังสือจากผู้ร้องขอ

6. มอบหมายให้ผู้ด ูแลข้อมูลจัดทําข้อมูล                     
                      

3. กรณีผู้ร้องขอ เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง

    - ให้พิจารณาหนังสือจากผู้ร้องขอ
    - ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูล

4. กรณีผู้ร้องขอ ไม่เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
    - ให้มอบหมายคณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน

 เป็นผู้พิจารณา
    - พิจารณาการทําสัญญาอนุญาตบันทึกข้อตกลง
    (Memorandum of Understanding : MOU) 
    สัญญารักษาความลับ หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
    ของกรุงเทพมหานคร หรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนํา

ข้อมูลไปใช้ และให้สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบก่อนลงนาม

5. ตรวจชั้นความลับของข้อมูล

1. พิจารณาหนังสือแจ้งร้องขอจากหน่วยงาน

2. ให้ทําหนังสือตอบกลับหน่วยงาน

3. มอบหมายให้ผู้ด ูแลข้อมูลจัดทําข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ
การเชื่อมโยงข้อมูล
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ภาพที่ 13-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 4 
 

     

                                         Memorandum of Understanding : MOU) 
                                                                                 
                                                           

หมวด      การร      การแ ก      น แ  การ     ม      มู   Data Request Exchange and Integration Domain)
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มาตรฐาน 
อ้างอิงตามรายการมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ได้นำเสนอไว้ใน กรอบแนวทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น 1.1 เวอร์ชั่น 1.1 ใน หน้าที ่122 – 131 และ 223 – 243 
มีทั้งหมด 125 มาตรฐานโดยถูกจัดให้ เป็นหมวดหมู่ทั้งสิ้น 5 หมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจ
ง่ายพร้อมนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมาตรฐานทางเทคนิคในส่วนกระบวนการ
การตั้งชื ่อหรือเรียกชื่อข้อมูล (Naming) ให้ตรงกันมีความสอดคล้องกับตัวข้อมูลได้ถูกบรรจุไว้ในเอกสาร 
“กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ” เล่มหลักในบทที่ 5 การกำหนดชื่อรายการข้อมูล 
และ แบบจำลองข้อมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกแบ่งไว้ มีรายการดังต่อไปนี้ 

1.  หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) จำนวน 22 รายการ  
2.  หมวดการเชื่อมโยง (Interconnection) จำนวน 29 รายการ 
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ภาพที่ 14-ก หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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ภาพที่ 14-ข หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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ภาพที่ 14-ค หมวดการเชื่อมโยง 
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ภาพที่ 14-ง กรอบการเชื่อมโยงและมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (TH e-GIF 

Version 2.0) 
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ภาคผนวก จ 
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ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

หมวดที่ 5 การเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล (Data Disclosure and  
             Confidentiality Domain) 
 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
หน่วยงาน 1. ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิด

ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
2. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัว                 

บุคคลได้ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล                   
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. พิจารณาและกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานที่จะเปิดเผย 
4. จัดทำหนังสือขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล 
5. เผยแพร่ชุดข้อมูลสำคัญ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. เผยแพร่ชุดข้อมูลสำคัญ ผ่านศูนย์กลางเปิดภาครัฐ หรือผ่าน

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร 
7. กำหนดช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
8. จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความ

เข้าใจวิธีปฏิบัติการเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล 
คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงาน 

1. คัดเลือกชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานที่จะนำไปเปิดเผตามชั้น
ความลับ เสนอหน่วยงาน 

2. กำหนดรูปแบบข้อมูลที่จะเปิดเผย ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3. กำหนดวิธีปฏิบัติ การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล 

คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
หน่วยงาน 

    จัดทำข้อมูลที่จะเปิดเผยตามท่ีหน่วยงานกำหนด ให้อยู่ในรูปแบบ           
ที่ง่ายต่อการนำไปใช้งาน 

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
ผู้ดูแลข้อมูล 

     จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของข้อมูลที่หน่วยงานกำหนด                   
ให้เปิดเผย 

เจ้าของข้อมูล 1. พิจารณาหนังสือขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล จากหน่วยงาน 

2. จัดทำหนังสือให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ตอบกลับหน่วยงาน 
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ภาพที่ 15-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย หมวดที่ 5 

หมวดท่ี   การเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล 

1. พิจารณาหนังสือขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล จากหน่วยงาน

             

1. คัดเลือกชุดข้อมูลสําคัญของหน่วยงานที่จะนําไปเปิดเผย
ตามชั้นความลับ เสนอหน่วยงาน

             

1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

2. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562

8. จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เก ี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจวิธีปฏิบ ัติการเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล

2. จัดทําหนังสือให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตอบกลับหน่วยงาน

จัดทําคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของข้อมูลที่หน่วยงานกําหนดให้เปิดเผย

2. กําหนดรูปแบบข้อมูลที่จะเปิดเผย ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

3. กําหนดวิธีปฏิบัติ การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล

6. เผยแพร่ชุดข้อมูลสําคัญ ผ่านศูนย์กลางเปิดภาครัฐ หรือผ่านศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร

5. เผยแพร่ชุดข้อมูลสําคัญ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. จัดทําหนังสือขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล

3. พิจารณาและกําหนดชุดข้อมูลสําคัญของหน่วยงานที่จะเปิดเผย

7. กําหนดช่องทางการแสดงความคิดเห็น

จัดทําข้อมูลที่จะเปิดเผยตามที่หน่วยงานกําหนด ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการนําไปใช้งาน
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ภาพที่ 15-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 5 
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มาตรฐานแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา 

ตารางท่ี 1 มาตรฐานแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา 
ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

1) เลขท่ีเมทาดาตา กำหนดเลขที่ให้เป็น Unique  
2) ชื่อข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

3) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล และ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

 

4) คำสำคัญ หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการ
ค้นเรื่องที่ต้องการได้ 

 

5) คำอธิบายอย่างย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ 
Abstract ที่บ่งบอกถึงเนื้อความ
ในข้อมูลอย่างสั้น 

 

6) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูล เช่น เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Owner), 
ส่วนควบคุมคุณภาพ 

 

7) วันที่เริ่มต้นสร้าง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใข้ข้อมูล 
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 
2015-02-25) 

 

8) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD เช่น 2015-02-25) 

 

9) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการ
สำรวจ 

 

10) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อย
ที่สุดที่มีข้อมูล เช่น หมู่บ้าน 
จังหวัด ภาค ประเทศ 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 แขวง/ตำบล 
 เขต/อำเภอ 
 จังหวัด 
 ภาค 
 ประเทศ 
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 อ่ืน ๆ ..................................... 
11) รูปแบบการเก็บข้อมูล รูปแบบที่บันทึกข้อมูล เช่น 

Database CSV/XLS VDO 
 Database 
 CSV/XLS 
 XML/JSON 
 Image/Diagram 
 VDO 
 Text/Document 
 เอกสารกระดาษ 
 อ่ืน ๆ ..................................... 

12) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจัน 
ภาษาญี่ปุ่น 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 จีน 
 ญี่ปุ่น 
 อ่ืน ๆ ..................................... 

13) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

14) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ
ข้อมูล เช่น ภายในหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงาน 

 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขตความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

15) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบาย
ระดับการเข้าถึงข้อมูล เช่น View 
Modify 

 View 
 Modify 

16) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการ
ใช้ชุดข้อมูล เช่น ใช้โดยอิสระให้
เมื่อร้องขอ สัญญาอนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ ..................................... 

*** ที่มา หนังสือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน้า 67-68 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
1. ในข้อ 1) เลขที่เมทาดาตา ในช่องโปรดระบุ ให้กรอกตัวเลขที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ซ้ำกับเลขที่

เมทาดาตาก่อนหน้า เช่น “1, 2, 3, 4” หรือ “2564001, 2564002, 2564003” เป็นต้น 
2. ในข้อ 7) -8) ในช่องโปรดระบุ ให้กรอกเป็นวัน เดือน ปี ตามรูปแบบ “YYYY-MM-DD” โดย YYYY 

ให้เป็นปีคริสต์ศักราช เช่น 2015-02-25, 2021-06-28 เป็นต้น เพื่อสอดคล้องตามชนิดข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล (DBMS) 
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3. ในข้อ 11) รูปแบบการเก็บข้อมูล หากหน่วยงานใช้ระบบฐานข้อมูล (DBMS) ในการจัดเก็บข้อมูล 
เช่น MySQL Microsoft SQL Server หรือ Oracle เป็นต้น ให้เลือกที่ตัวเลือก Database หากหน่วยงานใช้ 
Excel ในการเก็บข้อมูลให้เลือกตัวเลือก CSV/Excel หรือข้อมูลที่จัดเก็บเป็น PDF หรือ Word ให้เลือกที่
ตัวเลือก Text/Document 
 
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ เช่น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์      
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูล ที่ระบุตัวบุคคล
ไดใ้ห้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการเปิดเผย และการรักษาความลับข้อมูล 

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศและผู้ดูแลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบบพ้ืนที่สีเขียว ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ คือ ฝ่ายระบบเครือข่าย 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และ บริหารจัดการฐานข้อมูล กองยุทธศาสตร์-
สาธารณสุข สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้ดูแลข้อมูล คือ ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดเผยตามที่หน่วยงานกำหนด จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของข้อมูลที่กำหนดให้
เปิดเผยข้อมูลตามช่องทางที่กำหนด  

เจ้าของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในระบบพื้นที่สีเขียว คือ ฝ่ายบริหารจัดการด้านข้อมูล สำนักงานสวนสาธารณะ 
สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพิจารณาหนังสือขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
จากผู้ขอใช้ข้อมูล จัดทำหนังสือให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตอบกลับผู้ขอ
ใช้ข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำนักงานเขตพระนคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ใช้ข้อมูล Shape file
จากระบบพ้ืนที่สีเขียว ดำเนินการห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ 
นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน จัดทำหนังสือขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล เมื่อต้องการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
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ภาคผนวก ฉ 
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ตารางสรุปภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

หมวดที่ 6 ระยะเวลาการจัดเก็บและการทำลายข้อมูล (Data Archive and Destruction Domain) 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาการขอดำเนินการย้ายหรือทำลาย ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ 

ข้อมูลความมั่นคงจากหน่วยงาน 
หน่วยงาน 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและทำลายข้อมูล 

2. จัดอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ            
ในการจัดเก็บและทำลายข้อมูล 

3. ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ก่อนดำเนินการย้ายหรือทำลาย ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ 
ข้อมูลความมั่นคง ตามท่ีคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของ
หน่วยงานเสนอ 

4. พิจารณาข้อมูลที่จะดำเนินการจัดเก็บ ย้าย หรือทำลาย                     
ตามท่ีคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานเสนอ 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงาน 

1. กำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและทำลายข้อมูล 
2. กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท 
3. กำหนดข้อมูลที่จะดำเนินการจัดเก็บ ย้าย หรือทำลาย                      

เสนอหน่วยงาน 
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
ผู้ดูแลข้อมูล 

1. ตรวจสอบและกำหนดสิทธิให้รับผิดชอบในการจัดเก็บหรือทำลาย
ข้อมูล 

2. บันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 
เจ้าของข้อมูล     สามารถคัดค้านการดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
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ภาพที่ 16-ก แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามร่างนโยบาย หมวดที่ 6 

หมวดท่ี   ระยะเวลาการจัดเก็บและการท าลายข้อมูล 

คัดค้านการดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้

             

1. กําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและทําลายข้อมูล

             

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและทําลายข้อมูล

3. ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ก่อนดําเนินการย้ายหรือทําลาย ข้อมูลสําคัญ ข้อมูลความลับ 
ข้อมูลความม่ันคง ตามที่คณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงานเสนอ

2. จัดอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบ ัติและผู้ที่เก ี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดเก็บและทําลายข้อมูล

2. จัดเก็บหรือทําลายข้อมูลตามที่หน่วยงานกําหนด

พิจารณาการขอดําเนินการย้ายหรือทําลาย ข้อมูลสําคัญ 
ข้อมูลความลับ ข้อมูลความมั่นคง จากหน่วยงาน

1. ตรวจสอบและกําหนดสิทธิให้รับผิดชอบในการจัดเก็บ
หรือทําลายข้อมูล

2. บันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการดําเนินการ

4. พิจารณาข้อมูลที่จะดําเนินการจัดเก็บ ย้าย หรือทําลาย 
ตามที่คณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานเสนอ

3. เก็บรักษาคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของข้อมูลที่ทําลายไว้

2. กําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท

3. กําหนดข้อมูลที่จะดําเนินการจัดเก็บ ย้าย หรือทําลาย เสนอหน่วยงาน

1. ศึกษาขนาด และชนิดของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
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ภาพที่ 16-ข แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 6 
 

ตัวอย่างเช่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ เช่น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์    
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์สาธารณะสุข ดำเนินการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ และทำลาย
ข้อมูล         จัดอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บ และทำลายข้อมูลเก็บ
รักษาคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของข้อมูล ที่ทำลายไว้ ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ก่อนดำเนินการย้ายหรือทำลาย ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ ข้อมูลความมั่นคง ขอ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการก่อนดำเนินการย้ายหรือทำลายข้อมูลทั่วไป 

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศและผู้ดูแลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบบพ้ืนที่สีเขียว ผู้ดูแลระบบสารสนเทศคือ ฝ่ายระบบเครือข่าย 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และบริหารจัดการฐานข้อมูล กองยุทธศาสตร์-
สาธารณสุข สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้ดูแลข้อมูล คือ ฝ่ายระบบเครือข่ายกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ดำเนินการศึกษาขนาดและชนิดของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ กำหนดสิทธิการยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลของผู้ที่
จะดำเนินการทำลายข้อมูล บันทึกไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 

เจ้าของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในระบบพื้นที่สีเขียว คือ ฝ่ายบริหารจัดการด้านข้อมูล สำนักงานสวนสาธารณะ 
สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ  คัดค้านการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
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ระยะเวลาการจัดเก็บ ยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. 2526             

แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) 2546  
 

 
ภาพที่ 17 การกำหนดอายุการเก็บเอกสาร  
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การทำลายข้อมูล            ำ               ็                                ็           
        ำ                                                                                                 
                                                                                    ำซ                        
                                                                                             ำ     
                          “       ำ     Media Sanitization NIST SP 800-88 REV-1”            
                                                          ำ                        ็  ซ     
               ฟ     

 
แหล่งทีมาของรูป https://www.datadestroyers.eu/technology/data_carrier_sanitize.html 

ภาพที่ 18 กระบวนการตัดสินใจเลือกการทำลายข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.datadestroyers.nl/documenten/info/nist800-88r1.pdf
https://uit.stanford.edu/security/data-sanitization
https://uit.stanford.edu/guide/riskclassifications
https://uit.stanford.edu/
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1.) กรณี การทำลายสื่อที่จัดเก็บข้อมูล โดยแบ่งสื่อที่เก็บข้อมูลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่  
 

 
แหล่งทีมาของรูป https://www.the-shredder-warehouse.com/security-level 

ภาพที่ 19 ประเภทของสื่อ 
P) กระดาษ 

 O) สื่อที่อ่านข้อมูลด้วยแสง เช่น CD, DVD  
 T) สื่อแถบแม่เหล็ก เช่น ID Card, floppy disk 
 E) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น usb stick, flash dive, SD Card, Chip Card, SSD 
 F) สื่อประเภท ฟิล์ม 
 H) สื่อที่จัดเก็บข้อมูลด้วยจานแม่เหล็ก  

การพิจารณาเลือกระดับชั้นความลับมาปรับใช้มานโยบายข้อมูล ตามมาตรฐานการทำลายสื่อ DIN 
66399 เพ่ือความปลอดภัยตามระดับ 1 – 7  

ขั้นความลับ ระดับความปลอดภัย 
ทั่วไป (Official) ลับ 1, 2, 3 
ลับมาก (Secret) 3, 4, 5 
ลับที่สุด (Top secret) 5, 6, 7 

   มาตรฐาน DIN 66399 แบ่งประเภทสื่อข้อมูลออกเป็น 7 ระดับความปลอดภัย ยิ่งระดับความ
ปลอดภัยสูง อนุภาคก็จะยิ่งเล็กลง  
ระดับความปลอดภัยที่ต้องการ เมื่อดำเนินการทำลายสื่อที่ต้องการ 

ระดับ ส่ือ 
ระดับความปลอดภัย 1  เอกสารทั่วไปที่ต้องทำให้อ่านไม่ออกหรือทำให้เป็นโมฆะ 
ระดับความปลอดภัย 2  เอกสารภายในที่จะถูกทำให้อ่านไม่ออกหรือทำให้เป็นโมฆะ 
ระดับความปลอดภัย 3  สื่อข้อมูลที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่

อยู่ภายใต้ระดับสูง ข้อกำหนดด้านการป้องกัน 
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ระดับความปลอดภัย 4  สื่อข้อมูลที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับสูง ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ภายใต้ความต้องการการป้องกันที่สูง 

ระดับความปลอดภัย 5  สื่อข้อมูลที่มีข้อมูลลับที่มีความสำคัญขั้นพ้ืนฐานสำหรับบุคคล บริษัท หรือสถาบัน 
ระดับความปลอดภัย 6  สื่อข้อมูลพร้อมเอกสารที่เป็นความลับในกรณีที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

เป็นพิเศษ 
ระดับความปลอดภัย 7  สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับอยา่งเคร่งครัดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด 
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แหล่งทีมาของรูป https://www.the-shredder-warehouse.com/security-level 

ภาพที่ 20 แสดงการทำลายสื่อตามประเภท ตามระดับความปลอดภัย 
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2.) กรณีการลบข้อมูลภายสื่อที่จัดเก็บจำพวกฮ            ฟ์ (HDD),  ซ          ฟ์ (SSD), flash 
dive,              , เทป 

 ั                             ็                                                     HDD ซ        
                            ฮ            ฟ์ (HDD)                      SSD, flash dive,              , 
   ศ           ฯ ฯ              ๆ ซ    ำ    ำ                                                                 
                ๆ                                   

-        ฮ            ฟ์ (HDD)                       ศ                  ฮ               ำ          
                            ฟ      ฮ       ฟ์                                                  
                                 ำ            DoD 5220.22-M, CSEC ITSG-06, RCMP TSSIT 
OPS-2, Secure Erase                                                                                 
                   DoD Erase                          ำ                   5220.22M  ำ       
                                                      5220.22M  ำ               ฮ         
                                                                             )                    
                                                                                           

 
แหล่งทีมาของรูป https://www.datadestroyers.eu/technology/data_carrier_sanitize.html 

ภาพที่ 21 การล้างข้อมูลตามข้อกำหนดความปลอดภัย 5220.22M  

7x Erase              ำ                   5220.22M        ็     ำ                    
                  ฯ                   7                                                       RCMP 
TSSIT OPS-II 

Secure Erase                 NIST 800-88 (REV1)               Sanitization       
 ำ    ำฮ                    ฮ                                                            HPA / DOS 
          ซ               ๆ                                                     U-Reach Multi-Core 
Transfer Technology  ำ                    ฟ์             ฟ์         

-          ซ          ฟ์ ( SSD )       SSD                 ซ  ซ                             
                              ำ ฟ             ็                               ำ               LBA 
(         ็            )      ฟ                  FTL (Flash Translation Layer)                   ฟ     
                         ำ                     ำ                                                 
                        ฟ                                        "               Flash-Based  ซ    

https://www.datadestroyers.eu/technology/dod_5220.22-m_data_wipe_method.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/csec_itsg-06_data_wipe_method.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/rcmp_tssit_ops-2.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/rcmp_tssit_ops-2.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/secure_erase.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/dod_5220.22-m_data_wipe_method.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/data_carrier_sanitize.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/dod_5220.22-m_data_wipe_method.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/rcmp_tssit_ops-2.html
https://www.datadestroyers.eu/technology/rcmp_tssit_ops-2.html
https://www.datadestroyers.nl/documenten/info/nist800-88r1.pdf
file:///C:/Users/kitti/Documents/ป3/14062564_ไทย/%22การลบข้อมูลจาก%20Flash-Based%20โซลิดสเตทไดรฟ์%20%20https:/www.datadestroyers.nl/documenten/info/reliably_erasing_data_from_flash-based_solid_state_drives.pdf%22
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      ฟ์  https://www.datadestroyers.nl/documenten/info/reliably_erasing_data_from_flash-
based_solid_state_drives.pdf"  
         ั                   SSD      ำ    ATA Secure Erase                                        
    ำ                                                                                       ซ      
                                    SSD           ฉ                                               ำ
                                                   ๆ            “ https://www.datadestroyers.nl/ 
documenten/info/safe_fast_verifiable_sanitization_for_ssds.pdf” 

-             flash dive            ฟ        flash dive,                ำ)  ำ        ำ
                                         ำ              ฉ                                      ำ 
                ฟ                                           ฟ   ำ                           
              ฟ                                                     

-                                                                      /               
            ็                                      ำ          ซ                              ็      
                               degausser                       
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/kitti/Documents/ป3/14062564_ไทย/%22การลบข้อมูลจาก%20Flash-Based%20โซลิดสเตทไดรฟ์%20%20https:/www.datadestroyers.nl/documenten/info/reliably_erasing_data_from_flash-based_solid_state_drives.pdf%22
file:///C:/Users/kitti/Documents/ป3/14062564_ไทย/%22การลบข้อมูลจาก%20Flash-Based%20โซลิดสเตทไดรฟ์%20%20https:/www.datadestroyers.nl/documenten/info/reliably_erasing_data_from_flash-based_solid_state_drives.pdf%22
https://www.datadestroyers.eu/technology/secure_erase.html
https://www.datadestroyers.eu/category/tape_degauss.html
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