
 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ของกรมสรรพสามิต (Excise Data Governance)  

 

ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่ส ำคัญของกรมสรรพสำมิต กำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์เพ่ือใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลตั้งแต่ ข้อมูลทั่วไปจนถึงข้อมูลกำรจัดเก็บภำษีสินค้ำสรรพสำมิต ซึ่งเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรในปัจจุบันของกรมสรรพสำมิต โดยกรมสรรพสำมิตน ำเอำข้อมูลเหล่ำนั้นมำพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำรก ำกับดูแล ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่มำรับบริกำรกับกรมสรรพสำมิต 
อีกท้ังมีกำรให้บริกำรข้อมูลกับหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน และประชำชน ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมี
กำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐและกำรก ำกับดูแลที่ดีเพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภำพ พร้อมใช้งำน มีควำมเชื่อมโยง
กัน มีควำมปลอดภัยและน่ำเชื่อถืออันเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่ำงยั่งยืน 

กรมสรรพสำมิต สนับสนุนกำรน ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพ่ือพัฒนำกำร
ให้บริกำรของกรมสรรพสำมิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรใช้ข้อมูลให้มีควำม
เหมำะสม และสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ดังนั้น กรมสรรพสำมิตจึงออกนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนธรรมำภิบำล
ข้อมูลภำครัฐของกรมสรรพสำมิต (Excise Data Governance) เพ่ือให้หน่วยงำนภำยในสังกัดกรมสรรพสำมิต
น ำไปใช้อ้ำงอิงเป็นมำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนในกำรก ำกับดูแลข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักกำรที่ดีที่ได้รับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล 

 
 

 
รูปที่ 1 กรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของกรมสรรพสำมิต 

 

โดยมีกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance Processes) มำก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำร
หรือกิจกรรมตลอดจนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ จะถูกแต่งตั้งโดย
กรมสรรพสำมิต เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย ตรวจสอบสภำพแวดล้อมของธรรมำภิบำล
ข้อมูลภำครัฐ นิยำมควำมหมำยและขอบเขตของข้อมูล ก ำหนดกฎเกณฑ์และนโยบำยกำรก ำกับดูแลและข้อมูล 
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(Definition and Rules) และด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และนโยบำยข้อมูล มีกำรรำยงำน
ไปยังผู้บริหำรเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป ดังรูปที่ 1 
 
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมสรรพสามิต  

เพื่อให้มีกำรดูแลคุณภำพข้อมูล กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และกำรรักษำควำมเป็น
ส่วนบุคคลของข้อมูล ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1. กำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ครอบคลุม กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและกำรก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ของผู้ที ่เกี่ยวข้องให้รองรับกำรก ำกับดูแลข้อมูล สอดคล้องตำมหลัก 3 lines of defense 
กำรสร้ำงควำมรู้ และควำมตระหนักแก่บุคลำกรของกรมสรรพสำมิต และกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูล 

2. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Management) ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) 
ได้แก่ กำรสร้ำงหรือกำรได้มำซึ่งข้อมูล กำรประมวลผล กำรจัดเก็บ กำรใช้งำน และกำรท ำลำยข้อมูล  
ซึ่งครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรค ำอธิบำยชุดข้อมูล (Metadata 
Management) กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของข้อมูล (Data Quality Management) กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และกำรรักษำควำมเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) 
 

1. การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลข้อมูล 

  กรมสรรพสำมิต ได้น ำแนวทำงตำมกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนของนิยำมและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคคล และกระบวนกำร ซึ่งองค์ประกอบเหล่ำนี้
มีควำมส ำคัญที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุ เป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้ ซึ่งโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) ของ
กรมสรรพสำมิต ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของกรมสรรพสำมิต 
2) คณะท ำงำนบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของกรมสรรพสำมิต 
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของกรมสรรพสำมิต 
 

โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล คณะท างานบริกรข้อมูล 



เอกสารเผยแพร่ 2565 V 1.0 

 

EXCISE DATA GOVERNANCE 3 
 

1.2 กำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลข้อมูลในองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรมี
ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงให้บุคลำกรทุกระดับและบุคคลภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง
มีควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลข้อมูล 

1) จัดให้มีกระบวนกำรดูแลให้บุคลำกรขององค์กรและบุคคลภำยนอกที่ว่ำจ้ำง เข้ำใจ 
รับทรำบ และลงนำมยอมรับเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำงที่ครอบคลุมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนข้อมูล และ
ข้อตกลงกำรไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ก่อนเริ่มปฏิบัติงำน 

2) ก ำหนดโปรแกรมกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรก ำกับดูแลข้อมูล 
(Training Program) ให้แก่บุคลำกรที่เก่ียวข้อง โดยมีกำรวัดประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น 

3) ก ำหนดโปรแกรมในกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก (Awareness program) ด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูลแก่บุคลำกรทุกระดับและบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนที่ชัดเจนต่อเนื่องและวัดผลได้ รวมถึง
มีกำรทบทวนและปรับปรุงเนื้อหำอย่ำงเหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.3 นโยบำยกำรก ำกับดูแลข้อมูล เพ่ือให้มีแนวทำงกำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำง
เหมำะสมเพียงพอสอดคล้องต่อระดับควำมเสี่ยงขององค์กร 

1) ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูลทั้งองค์กร (Enterprise Wide) อำจเป็นนโยบำยที่จัดท ำขึ้นเฉพำะหรือเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมจำก
นโยบำยที่มีได้โดยควรครอบคลุม 

1.1) ขอบเขตกำรก ำกับดูแลข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลส ำคัญของกรมสรรพสำมิต รวมถึง
กำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก 

1.2) โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลข้อมูล บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยงำนและบคุลำกรที่เก่ียวข้อง 

1.3) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Management) ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data 
Life Cycle) ได้แก่ กำรสร้ำงหรือกำรได้มำซึ่งข้อมูล กำรประมวลผล กำรจัดเก็บ กำรใช้งำน และกำรท ำลำย
ข้อมูลซึ่งครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขั้นพื้นฐำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรค ำอธิบำยชุดข้อมูล (Metadata 
Management) กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของข้อมูล (Data Quality Management) กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และกำรรักษำควำมเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) 

2) นโยบำยดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย และได้รับกำร
ทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3) จัดให้มีกำรชี้แจงและสื่อสำรนโยบำยให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง โดยประกำศใช้
อย่ำงเป็นทำงกำร และมีผลให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 

 
2. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)  

2.1 กำรบริหำรจัดกำรค ำอธิบำยชุดข้อมูล (Metadata Management) เพ่ือให้มีค ำอธิบำยชุดข้อมูล
สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้วิเครำะห์เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของระบบที่เก่ียวข้องได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง 

1) ก ำหนดมำตรฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรค ำอธิบำยชุดข้อมูล ครอบคลุม
บทบำท หน้ำที่ของผู้รับผิดชอบ กระบวนกำรจัดท ำค ำอธิบำยชุดข้อมูล กำรควบคุมดูแลและสอบทำน 
ค ำอธิบำยชุดข้อมูล 

2) จัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ ปรับปรุงแก้ไข และสอบทำนค ำอธิบำย
ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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3) กำรจัดท ำค ำอธิบำยชุดข้อมูลทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคกับทุกชุดข้อมูลส ำคัญอย่ำง
ครบถ้วน รวมถึงก ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.1) ค ำอธิบำยข้อมูลเชิงธุรกิจ  (Business Metadata)  ครอบคลุม ชื่อชุดข้อมูล 
ค ำอธิบำยอย่ำงย่อ ผู้ท ำหน้ำที่อนุมัติและควบคุมดูแลข้อมูล วันที่เริ่มต้นใช้งำน วันที่ท ำกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ล่ำสุด แหล่งที่มำของข้อมูล 

3.2) ค ำอธิบำยข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ครอบคลุม ชื่อตำรำงข้อมูลใน
ฐำนข้อมูล ชื่อฟิลด์ข้อมูลในตำรำงข้อมูลประเภทข้อมูล ควำมกว้ำงของฟิลด์ข้อมูล คีย์ข้อมูล (Primary Key) 
หรือ (Foreign Key) รวมถึงกำรส ำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)  

4) ก ำหนดให้มีกระบวนกำรควบคุม กำรเข้ำถึง กำรก ำหนดสิทธิ์ กำรปรับปรุงแก้ไขค ำอธิบำย
ชุดข้อมูล เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงหรือข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน  

5) มีกำรปรับปรุงทะเบียนรำยกำรค ำอธิบำยชุดข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
ตรวจทำนอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

2.2  กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพข้อมูล (Data Quality Management) เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภำพ
น่ำเชื่อถือ สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม อีกทั้งสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริกำร 

1) ก ำหนดมำตรฐำนและระเบียบวิธีกำรปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพข้อมูล  ครอบคลุม 
บทบำท หน้ำที่ผู้รับผิดชอบ คุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภำพ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพข้อมูล ได้แก่ 

1.1) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์คุณภำพข้อมูล (Data Quality Requirement) 
1.2) กำรประเมินคุณภำพข้อมูล (Data Quality Assessment) 
1.3) กำรปรับปรุงคุณภำพข้อมูล (Resolved Data Quality lssues) 
1.4) กำรควบคุมและติดตำมให้ข้อมูลมีคุณภำพ (Monitoring and Control) 

2) จัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพข้อมูล 
3) จัดให้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภำพที่ชัดเจน  เช่น ด้ำนควำมถูกต้อง 

(Accuracy) ควำมครบถ้วน (Completeness) ควำมสอดคล้องกัน (Consistency) ควำมเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) ควำมพร้อมใช้ (Availability) ควำมไม่ซ้ ำซ้อน (Uniqueness) เป็นต้น 

4) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์คุณภำพข้อมูล ((Data Quality Requirement) 
4.1) ก ำหนดองค์ประกอบที่ส ำคัญ (Critical Data Elements : CDE) ในแต่ละชุดข้อมูล

โดยประเมินตำมคุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภำพ 
4.2) ก ำหนดระดับคุณภำพข้อมูล (Data Quality Threshold) ในแต่ละชุดข้อมูล เพ่ือใช้

ในกำรประเมินคุณภำพของชุดข้อมูล 
4.3) ก ำหนดให้มีกระบวนกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คุณภำพข้อมูล กำร

ก ำหนดคุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภำพ กำรก ำหนด CDE และกำรก ำหนดระดับคุณภำพข้อมูล เพ่ือป้องกันควำม
เสี่ยงหรือข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

5) กำรประเมินคุณภำพข้อมูล (Data Quality Assessment) อย่ำงน้อยครอบคลุม 
5.1) ประเมินคุณภำพข้อมูลตำมหลักเกณฑ์คุณภำพข้อมูล โดยท ำกำรศึกษำข้อมูล (Data 

Profiling) กับชุดข้อมูลที่เป็น CDE และเปรียบเทียบกับระดับคุณภำพข้อมูล 
5.2) จัดท ำผลกำรประเมินคุณภำพข้อมูล (Data Quality Scorecard) เพ่ือใช้ติดตำม

คุณภำพข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
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5.3) ระบุชุดข้อมูลที่ไม่เป็นไปตำมระดับคุณภำพข้อมูล รวมทั้งแจ้งผู้ท ำหน้ำที่อนุมัติและ
ควบคุมดูแลข้อมูล เพ่ือหำแนวทำงด ำเนินกำรแก้ไขให้ข้อมูลมีคุณภำพต่อไป 

6) กำรปรับปรุงคุณภำพข้อมูล (Resolved Data Quality Issues) อย่ำงน้อยครอบคลุม 
6.1) มีกระบวนกำรน ำชุดข้อมูลที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำปรับปรุง 
6.2) วิเครำะห์หำสำเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดชุด

ข้อมูลที่ไม่มีคุณภำพขึ้นอีกในอนำคต 
6.3) ก ำหนดให้มีกระบวนกำรควบคุมกำรปรับปรุงคุณภำพข้อมูลที่รัดกุ ม เช่น 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กระบวนกำรขออนุมัติจำกผู้ท ำหน้ำที่อนุมัติและควบคุมดูแลข้อมูล 
เป็นต้น รวมทั้งจัดเก็บหลักฐำนแสดงข้อมูลก่อน หลังกำรแก้ไขข้อมูล เพ่ือป้องกันกำรแก้ไขข้อมูล โดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

7) กำรควบคุมและติดตำมให้ข้อมูลมีคุณภำพ (Monitoring and Control) อย่ำงน้อย
ครอบคลุม 

7.1) ติดตำมและปรับปรุงผลกำรประเมินคุณภำพข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ
ติดตำมคุณภำพของชุดข้อมูลได้อย่ำงทันกำรณ์ 

7.2) มีกระบวนกำรหรือเครื่องมือแจ้งเตือนไปยังผู้ท ำหน้ำที่อนุมัติและควบคุมดูแลข้อมูล
เมื่อพบว่ำชุดข้อมูลมีคุณภำพต่ ำกว่ำระดับคุณภำพข้อมูลที่ก ำหนด 

7.3) สอบทำนคุณภำพข้อมูลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
7.4) จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมคุณภำพข้อมูล สรุปควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปรับปรุงชุด

ข้อมูลที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ รวมทั้ง รำยงำนประเด็นปัญหำหรือควำมเสี่ยงที่พบ ภำพรวมปัญหำ
และสำเหตุที่ท ำให้ชุดข้อมูลไม่มีคุณภำพ น ำเสนอคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับมอบหมำยเป็น
ประจ ำ 

2.3 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) เพ่ือให้มีกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ครอบคลุมกำรรับส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสื่อสำร กำรจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลบน
ระบบงำนและสื่อบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ กำรเก็บรักษำและกำรท ำลำยข้อมูล ให้อ้ำงอิงประกำศและแนวปฏิบัติใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง กำรรักษำควำมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ( Information 
Security) 

2.4 กำรรักษำควำมเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) เพ่ือให้กรมสรรพสำมิตมีกำรรักษำ
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลตำมที่กฎหมำยก ำหนด ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกรม
สรรพสำมิตต้องมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็น ภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด
ไว้เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ในรู ปแบบ
กระดำษและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 


