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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 

เรื่อง นโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy) 

    

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดนโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy) ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒5๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากจึงก าหนดนโยบายข้อมูลองค์กร (Data 
Policy) ดังนี้  

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เรื่อง นโยบายข้อมูล
องค์กร (Data Policy)”  

  ข้อ ๒ ในประกาศนี้  

  “ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพ ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ทั้งการจัดเก็บในรูป
ของ เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ
เสียง หรือจัดเก็บการบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส ารวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่
บันทึกไว้ปรากฏได้  

  “ชุดข้อมูล” หมายความว่า การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพ่ือจัดเป็นชุดให้ตรงตาม
ลักษณะโครงสร้างของข้อมลู  

  “บัญชีข้อมูล” หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูลที่จ าแนกแยกแยะโดยการ
จัดกลุ่มหรือจัดประเภทชุดข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  

  “การบริหารจัดการข้อมูล” หมายความว่า ขั้นตอน วิธีการหรือกระบวนการใด ๆ อันน าไปสู่การ
สร้างข้อมูล รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร การท าลายข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  การแลกเปลี่ยน 
การเชื่อมโยงข้อมลู และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

“องค์กร” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance  
Council) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 

/“เจ้าหน้าที่”…



 

-๒- 

          “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากที่มีหน้าที่บริหาร
จัดการข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งใดหรือท้ังหมดของขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูล  

  “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการบริหารจัดการและ
ควบคุมชุดข้อมูล  

  “บริกรข้อมูล” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เอ้ือ
ให้เกิดการก ากับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี  

  ข้อ ๓ ข้อก าหนดทั่วไป  

  ๓.๑ การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยดังนี้  

   ๓.๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๓.๑.๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๓.๑.๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

   ๓.๑.๔ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๓.๑.๕ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๓.๑.๖ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

  ๓.๒ การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
สิทธิที่ก าหนดไว้ในนโยบายข้อมูลองค์กร  

  ๓.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากเป็นเจ้าของข้อมูลประเภทที่เกิดจากการด าเนินงานตาม
ภารกิจ โครงสร้าง และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีกฎหมายก าหนดความเป็นเจ้าของข้อมูลเอาไว้โดยเฉพาะ  

  ๓.๔ ให้พนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าของข้อมูล ในการก าหนด
สิทธิการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดขอบของตน ให้กับเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น และค านึงถึง
ชั้นความลับของข้อมูล โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

  ๓.๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีบริกรข้อมูล โดยให้เลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บริกร
ข้อมูลด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง  

  ข้อ ๔ การสร้างและการรวบรวมข้อมูล  

  ๔.๑ การสร้างและการรวบรวมข้อมูล ต้องมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความเป็นส่วน 

/บุคคลของข้อมูล…
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บุคคลของข้อมูล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และแนวปฏิบัติในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย  

  ๔.๒ การสร้างและการรวบรวมข้อมูลที่มีแหล่งก าเนิดข้อมูลจากภายนอกองค์กร องค์กรจ าเป็น
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่โดยสภาพเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเป็นข้อมูล
ที่ต้องเปดิเผยตามกฎหมายหรือการด าเนินคดี  

  ๔.๓ บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูลต้องร่วมกันจัดให้มีค าอธิบายชุดข้อมูล และบัญชีข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการเมตาดาตาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหมาก  

  ๔.๔ เจ้าของข้อมูลต้องจัดชั้นความลับของข้อมูล โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดชั้นความลับ
ของข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  ข้อ ๕ การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการท าลายข้อมูล  

  ๕.๑ การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการท าลายข้อมูล ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีสิทธิ
เหนือข้อมลู 

  ๕.๒ การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการท าลายข้อมูล ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล  และแนวปฏิบัติใน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

  ๕.๓ การจัดเก็บข้อมูล ต้องจัดเกบ็ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ตามมาตรฐานสถาปัตยกรรมข้อมูล ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล  

  ๕.๔ การจัดเก็บถาวร ต้องเป็นการด าเนินการกับข้อมูลที่ไม่มีการลบ ปรับปรุง หรือแก้ ไขอีกต่อไป 
และสามารถน ากลับมาใช้งานได้ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

  ๕.๕ การส ารองข้อมูล ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน มั่นคงปลอดภัย และเป็นปัจจุบันโดย
ต้องมีมาตรฐานการส ารองข้อมูลที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย  

  ๕.๖ การท าลายข้อมูล ต้องเป็นการด าเนินการกับข้อมูลที่ไม่ต้องการน ากลับมาใช้งานอีกต่อไป โดย
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

  ๕.๗ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดเก็บ จัดเก็บถาวร และท าลายข้อมูล ต้องปรับปรุงค าอธิบาย  ชุด
ข้อมูลและบัญชีข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการ   
เมตาดาตาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 

/ข้อ ๖ การประมวลผล…
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  ข้อ ๖ การประมวลผลและการใช้ข้อมูล 

  ๖.๑ การประมวลผลและการใช้ข้อมูล ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิเหนือข้อมูล 

          ๖.๒ การประมวลผลและการใช้ข้อมูล ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วน
บุคคลของข้อมูล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และแนวปฏิบัติในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย  

  ๖.๓ การประมวลผลและการใช้ข้อมูล ต้องจัดให้มีการบันทึกประวัติการประมวลผลข้อมูลและการ
ใช้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

  ๖.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการประมวลผลหรือใช้ข้อมูล ต้องปรับปรุงค าอธิบายชุดข้อมูลและบัญชี
ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการเมตาดาตาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  

  ข้อ ๗ การเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

  ๗.๑ การเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิเหนือข้อมูล  

  ๗.๒ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐใน
รูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากก าหนด และเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

  ข้อ ๘ การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล  

  ๘.๑ การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรกับหน่วยงานอ่ืนๆ ต้องด าเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิเหนือข้อมูล และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และ
ชอบด้วยกฎหมาย  

  ๘.๒ การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความเป็น
ส่วนบุคคลของข้อมูล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และแนวปฏิบัติในด้านความ
มั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย  

  ๘.๓ เทคโนโลยีและวิธีการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูลให้
เปน็ไปตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสากล โดยให้ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน  

  ๘.๔ การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องจัดให้มีการบันทึกประวัติการแลกเปลี่ยน  และ
การเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญตัิของกฎหมาย  

  ข้อ ๙ การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูล  

/๙.๑ บริกรข้อมูล...



 

-๕- 

  ๙.๑ บริกรข้อมูลต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ โดยจะต้องน าเสนอผลการตรวจสอบและประเมินผลต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

         ๙.๒ ผู้ใดพบเห็นการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ให้แจ้งมายังเลขานุการ
คณะกรรมการ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป  

  ๙.๓ คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
สอดคล้องกับนโยบายนี้  

  ข้อ ๑๐ การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไขนโยบายข้อมูลองค์กร  

  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบทานและทบทวนนโยบายข้อมูลองค์กรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก
มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลองค์กร ให้น าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นขอบ  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    ประกาศ ณ วันที่      สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

            (นายภัคเอ้ืออิชณน์  สอนสังข์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก   


