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เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

หลักพื้นฐานชองการกำหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ตามลำดับขั้นตอนของข้อมูลหรือ 
ระบบ บริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล เริ่มตั้งแต่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลถาวร จนถึงการทำลายข้อมูลนั้น ประกอบด้วย การเลือกข้อมูล 
เพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล การระบุเป้าหมาย การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการ 
คน การกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อแสดงลำดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล 
ข้อมูล และแสดงถึงสิทธี้ในการสั่งการตามลำดับขั้นโครงสร้างและกระบวนการธรรมาภิบาลนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบโปรดลงนามตามหนังสือคำสั่งที่แนบท้ายหนังสือ 
ฉบับน้ีต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายวัฒนา ภูแก้ว)
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงสร้างของบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูล 
โรงพยาบาลจิตเวขสระแก้วราชนครินทร์

การกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เพ่ือแสดงลำดับ 
ขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวชสรแก้วราชนครินทร์ และแสดงถึง 
สิทธ้ีในการส่ังการตามลำดับข้ัน โครงสร้างธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)
(๒) ทีมบริการข้อมูล (Data Steward Team)
(๓) ผู้มีส่'วน'โต้เสียกับ'ข้อมูล (Data Stakeholders)
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กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes)
หลักพื้นฐานของการกำหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ตามลำดับขั้นตอนของข้อมูลหรือระบบ 

บริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล(วงจรชีวิตของข้อมูล) เริ่มต้ังแต่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การ 
ใช้ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลถาวร จนถึงการทำลายข้อมูลนั้น บ่ระกอบด้วย การเลือก ข้อมูล 
เพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล การระบุเป้าหมาย การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหาร 
จัดการคน

๑) การเลือกข้อมูลเพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูล 
ความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยกระบวนการซึ่งได้มาด้วยข้อมูลนั้นสามารถใฃ้ วิธีการ เข่น 
กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การสำรวจ 
ข้อมูล (Survey)



๒) การระบุเป้าหมาย ต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ คุณภาพข้อมูล 
การเข้าถึงและการจัดการ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล การปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมาย 
ต้นทุนและประสิทธิภาพ

๓) การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เป็นการกำหนดมาตรฐานโดยทั่วไป แนวทางท่ีใช้ เซ่น การ 
ต้ังซ่ือ คุณภาพของข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Create Read Update 
Delete -  CRUD) การเก็บข้อมูลถาวร (Archive)

๔) การบริหารจัดการคน เซ่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการแรงต้าน การสื่อสารที่ 
ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย การใข้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ การ 
ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ดี

กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) กระบวนการ ธรรมาภิบาล 
ข้อมูลภาครัฐ เป็นขั้นตอนที่ใข้สำหรับกำกับดูแลการดำเนินการใด  ๆ ต่อข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เริ่มต้ังแต่การวางแผนไป 
จนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑) การวางแผน (Plan) การวางแผนเริ่มตั้งแต่กำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นป้ญหา ซ่ึงเป็น 
ส่วนท่ีสำคัญเนื่องจาก เป็นจุดเริ่มต้นที่จะกำหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ
เพ่ือ'ใข้ใ'น ธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล หลังจากที่ใด้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็น 
ป้ญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ บุคคลที่ 
เก่ียวข้อง และต้นทุนท่ีใข้ในการดำเนินงาน หลังจากนั้นนำแผนงาน กฎระเบียบ และ นโยบายท่ีเก่ียวข้องไป 
ประกาศใข้อย่างเป็นทางการ

๒) การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติในท่ีน้ีอ้างถึงการดำเนินการใด  ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารจัดการ ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ เซ่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล 
วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล เจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สร้างข้อมูล 
ผู้บริหาร ผู้ใช้'ข้อมูล ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้ 
กำหนดไว้ ขณะที่บริการข้อมูลจะให้ความรู้และสนับสนุนให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เหล่านั้น ทั้งนี้รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน และประเด็นป้ญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงานจะถูก 
รายงานไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมล



๓) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report) ในการตรวจสอบ 
บริการข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด 
กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ พร้อมทั้งทำการ 
วัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้น รายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และ 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ ข้อมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการ 
ดำเนินงาน และประเด็นปีญหาที่พบ

๔) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเปีน 
สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระบบบริหารและ กระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล 
ทั้งนี้สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่ เปล่ียนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไป 
ถึงผลการตรวจสอบ เข่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล 
รายงาน คุณภาพข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล จะถูกใช้สำหรับการ 
ปรับปรุงกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล เกณฑ์ 
การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ ข้อมูล และโครงสร้าง 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


