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หลักการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ 
ทางปกครอง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการ 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยค านึง 
ถึงประโยชน์ของประชาชนและภาครัฐเป็นส าคัญ เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม         
พ.ศ. 2545 และเพ่ือให้ด าเนินงานสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบริหารงานและ การให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ขอบเขต (SCOPE) 

ขอบเขตของนโยบายนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) และกระบวนธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance Process) การด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
และมีผลบังคับใช้ไปถึงบุคลากรและ/หรือหน่วยงานภายในทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานประจ า  
ลูกจ้าง ประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
วัตถุประสงค ์

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพ่ือให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ
สอดคล้องกับภารกิจของ ทส. ครอบคลุม โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารระดับสูง ส านัก กอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
ค านิยาม (DEFINITIONS) 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูล สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือ สิ่งใด ๆ ไม่ว่า

การสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่าน
วิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้มรายงาน 
หนังสือแผนผังแผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

/ ชุดข้อมูล... 
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ชุดข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่ง โดยจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูล 
 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การก าหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการจัดท า การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึง
กระบวนการที่ก าหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุน
ให้การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

คณะกรรมธรรมาภิบาลข้อมูล กลุ่มบุคคลที่มีอ านาจในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมาย ก ากับดูแลและติดตาม 
การด าเนินงาน รวมถึงให้ค าปรึกษาและตัดสินประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูลและการสื่อสาร
ให้บุคลากรในกระทรวงตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูล การใช้ข้อมูล
อย่างปลอดภัย 

คณะท างานทีมบริกรข้อมูล กลุ่มบุคคลที่มุ่งเน้นการด าเนินงานและนิยามค าอธิบายชุดข้อมูล ทั้งเชิงธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างนโยบาย ก าหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ ในการบริหารจัดการตาม
องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและบันทึกในรูปแบบของกระดาษ 
ข้อมูลที่ไม่เป็นเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าของข้อมูล บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล ที่สามารถบริหารจัดการ

และควบคุมชุดข้อมูล สร้าง แก้ไข ลบ ก าหนดสิทธิการเข้าถึง อนุญาต 
หรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูล และเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง 
ทันสมัย ความสมบูรณ์ และการท าลาย รวมถึงก าหนดระดับชั้นความลับ 
สิทธิ์การใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็น  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ดูแลข้อมูล ผู้ที่ท างานร่วมกับเจ้าของข้อมูลโดยตรง ท าหน้าที่จัดเก็บรักษาข้อมูล
รวมถึงป้องกันภัยคุกคาม ท าการส ารองข้อมูล ด าเนินการตามขั้นตอน 

/ ผู้ใช้... 

/ ที่ระบุ... 
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ที่ระบุไว้ในนโยบายและแผนงานความม่ันคงปลอดภัย ทั้งทางด้านระบบ
สารสนเทศ และที่มิใช่สารสนเทศ 

ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายให้ใช้
ข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือ 
ท าผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน 

ระดับชั้นความลับ การก าหนดการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อ่ืนให้เหมาะสมกับสถานะ การใช้งาน 
ได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด และเปิดเผยสู่ภายนอกได้ 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การธ ารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และการรักษาสภาพ
พร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง 
ความรับผิด การห้าม ปฏิเสธความรับผิด และความน่าเชื่อถือ 

เมทาดาตา ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิ 
ในการเข้าถึงข้อมูล 

  
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) นโยบาย 
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) 2) นโยบายคุณภาพข้อมูล (Data Quality Policy) 3) นโยบาย
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration and Exchange Policy) 4) มาตรฐานการจัดชั้นความลับ
ข้อมูล (Data Classification Standard) 5) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล 
(Data Security and Privacy Policy) และ 6) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy) รายละเอียด ดังนี้ 

1. นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำลข้อมูลเนื่องจำกกำรก ำหนดนโยบำยข้อมูลจัดเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบตำมกรอบกำรธรรมำภิบำลข้อมูล และให้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลมีประสิทธิภำพ จึงต้องมีกำรก ำหนด
นโยบำยที่ระบุอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้นโยบำยข้อมูลได้ถูกน ำมำปฏิบัติอย่ำง มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง  

นโยบาย 
1. ก าหนดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล และก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ในการบริหารจัดการข้อมูล 
2. ก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูล  
3. ก าหนดมาตรฐาน (Data Standard) และระเบียบปฏิบัติมาตรฐานและการบริหารจัดการค าอธิบาย 

ชุดข้อมูล (Metadata) ครอบคลุม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลการควบคุม 
ดูแลและสอบทานค าอธิบายชุดข้อมูล 

4. ก าหนดค านิยามข้อมูล (Data Definition) ขอบเขตและลักษณะข้อมูล (Scope of Data) และลักษณะ
ข้อมูล (Format of Data) ที่ครอบคลุมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และชุดข้อมูล 

/ 5. จัดท า... 
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5. จัดท านโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลที่ประกอบไปด้วย นโยบายคุณภาพข้อมูล (Data Quality Policy) 
นโยบายการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล (Data Exchange and Integration Policy) การจัดชั้นความลับข้อมูล 
(Data Classification Standard) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security 
and Privacy Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy) 

6. ธรรมาภิบาลข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) ตั้งแต่กระบวน 1) การสร้าง (Data 
Create) 2) การจัดเก็บ (Data Store) 3) การใช้ (Data Usage) ซึ่งประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยง
ข้อมูล และเปิดเผย (Data Exchange Integration & Disclosure) 4) การรักษา (Data Achieve) 5) การท าลาย 
(Data Destruction) 

7. ก าหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 
8. จัดให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล และสอดคล้องตามการบริหาร        

ความเสี่ยงของกระทรวง เพ่ือให้มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี สอดคล้องกับชั้นความลับและความพร้อมใช้ 
9. ก าหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก 
10. ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงธรรมาภิบาลข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล  โดยให้

ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกกระบวนการและวงจรชีวิตของข้อมูล 
11. ให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 
 
2. นโยบายคุณภาพข้อมูล (Data Quality Policy)  
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กำรควบคุมคุณภำพข้อมูล ส ำหรับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ประชำชนของ ทส. โดยให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของ ทส. ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยข้อมูลที่ได้ท ำกำรจัดเก็บนั้น ทส.จะค ำนึงถึงคุณภำพข้อมูล (Data Quality) ในทกุชุดข้อมูล (Dataset) 
ของ ทส.  

นโยบาย 
1. ก าหนดมาตรฐานข้อมูลให้เป็นแบบเดียวกัน และมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิตข้อมูล 

(Data Lifecycle) ของข้อมูลที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบนั้น 
2. ก าหนดให้มีข้อก าหนดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) 

รวมถึงแนวทางการควบคุมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. ชุดข้อมูลทุกชุดต้องมีการวัดคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ดังต่อไปนี้ ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วน 

(Completeness) ความต้องกัน (Consistency) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(Relevancy) ความน่าเชื่อถือ (Data Integrity) และพร้อมใช้งาน (Availability) โดยทุกเกณฑ์เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(Quantitative measurement) 

4. การก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความต้องกัน ความเป็นปัจจุบัน 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และพร้อมใช้งาน 

/ 5. รายงาน... 
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5. รายงานคุณภาพข้อมูล ประกอบด้วยการก าหนดระดับมิติตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการประเมิน
คุณภาพข้อมูล จะต้องแนบไปกับการใช้ชุดข้อมูล (Dataset) และชุดค าอธิบายข้อมูล  

6. การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณภาพของข้อมูล 
3. นโยบายการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration and Exchange Policy) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภำยในและระหว่ำงหน่วยงำนมีควำมมั่นคงปลอดภัย และข้อมูลมีคุณภำพ 
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีวิธีและแนวทำงกำรน ำข้อมูลไปเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงำนภำยนอก ให้สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่ก ำหนด บนพื้นฐำนของประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส ำคัญ  
 
นโยบาย 

1. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และผู้ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ 
(Contact Center)  

2. ก าหนดกระบวนการในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมการ 
ขั้นตอนเริ่มด าเนินการ ขั้นตอนระหว่างด าเนินการ และข้ันตอนสิ้นสุด การด าเนินการ 

3. ก าหนดเมทาดาตาของชุดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนที่จ าเป็นให้ ครบถ้วน 
4. ท าสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและการน าข้อมูล ไปใช้  
5. ก าหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
6. บันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการ  เชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูล (Log File) ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้  
7. สามารถตรวจสอบได้ว่าการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ด าเนินการอย่าง เหมาะสมหรือเป็นไป

ตามแนวทางปฏิบัติ กระบวนการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และมาตรฐานตามที่ก าหนด 
8. ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการด าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น  บุคคลที่ท าหน้าที่

ออกแบบกระบวนการและเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูล (Data Integration Architect) บุคคล
ที่ท าหน้าที่ด าเนินการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ได้ออกแบบไว้ (Data Integration 
Specialist) 
 
4. มาตรฐานการจัดชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กำรประมวลผลข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ         
กำรใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ รวมถึงวิธีกำรและแนวทำงในกำรขอข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ในกำรประมวลผลและน ำมำใช้ ทั้งนี้  กำรน ำข้อมูลมำใช้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมที่แจ้ง 
หำกนอกเหนือจำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงตัน จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลก่อน  

 
/ นโยบาย... 
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นโยบาย 
1. ชุดข้อมูลต้องมีการจัดล าดับชั้นความลับของข้อมูล การก าหนดชั้นความลับของข้อมูล และการก าหนด

สิทธิ์การเข้าถึง เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดชั้นความลับของข้อมูล  
2. ก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการประมวลผลข้อมูล และท าการสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
3. ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติของ     

ทส.ฯ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม 
4. การด าเนินการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามขอบเขต เงื่ อนไข

หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
5. ต้องมีการเก็บบันทึกประวัติการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล (Log Files) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
6. บริกรข้อมูล เจ้าของข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน  จัดท าเมทาดาตา

พร้อมค าอธิบาย (Metadata) ส าหรับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล (Database) ในทุกชุดข้อมูล 
7. ต้องมีการทบทวนระดับชั้นความลับข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ด าเนินการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 

 
5. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy Policy) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและควำมเป็นส่วนบุคคล 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล 

นโยบาย 
1. การจัดท าสถาปัตยกรรมความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Architecture) 
2. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Control) 
3. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Audit) 
4. การประเมินความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment) 
5 . การก าหนดเครื่องมือและเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  (Data Security Tool / 
Technology) 

 
6. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือก ำหนดนโยบำยข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ได้โดยอิสระ สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่และแจกจ่ำยได้       
โดยใครก็ตำม แต่ต้องระบุแหล่งที่มำหรือเจ้ำของงำนและต้องใช้สัญญำอนุญำต หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มำหรือ
ตำมเจ้ำของข้อมูลก ำหนด 

นโยบาย 
1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์

ตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูล ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการด าเนินการและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล และ
ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าถึงข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ 

/ 2. ห้ามเปิดเผย... 
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2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม 

3. ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ก่อนการเปิดเผยข้อมูล 
4. ให้มีการจัดเตรียมข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ได้จัดท าไว้เป็นมาตรฐานตามก าหนด และง่ายต่อการน าไปใช้ 
5. มีการจัดท าเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย 
6. ให้มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
7. สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่ได้

ก าหนดไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล 
8. ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

           4. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
7. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ คณะผู้จัดท า... 
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ที่ปรึกษา  

1. นายจตุพร  บุรุษพัฒน์    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (อดีต) 
3. นายเฉลิมชัย  ปาปะทา  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (ปัจจุบัน) 
4. นายพิชิต  สมบัติมาก    ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (สป.ทส.) 
5. นายเฉลิมพันธ์  ยินเจริญ  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
คณะผู้จัดท าโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. นายอุดม  จันทรสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางธนินนิจ  ธนัญชยานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวอนุสรา  หิรัญวงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
4. นางสาววเรวรรณ  รอดราวี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวณัฐติญา  รอดสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางสาวทัศนีย์  เดชปรารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางสาวเหมวรรณ  ไกรนุกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางปพิชญา  ญานุชิตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นางสาวอมรรัตน์  ปิต ิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10. นางสาวนพภัสสร  วงศ์ชู  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวรัตนพร  กิจโป้  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
12. นายวุฒิธรณ์  บานเเบ่ง  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
13. นายประกฤษฎิ์  จองศิริกุล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

คณะผู้จัดท า 


