
 
 
 

ประกาศสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทํางานใหมี 

ความสอดคลองกันและเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดใหมี 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพ่ือเปนหลักการและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานใหสอดคลองกับธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐดวย สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

๑. คํานิยาม 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของสํานักงาน

สภาความม่ันคงแหงชาติ 

“หนวยงาน” หมายความวา สํานกังานเลขาธิการ กอง กลุม กลุมงาน สถาบัน และหนวยงานอ่ืน

ภายในสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเหมา

บริการ หรือบุคลากรอ่ืนใดของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

“เจาของขอมูล” หมายความวา เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการ

และควบคุมชุดขอมูล 

“บริกรขอมูล” หมายความวา เจาหนาท่ีซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการใหปฏิบัติ

หนาท่ีกําหนดขอบเขต ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานธรรมาภิบาลขอมูล 

“ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ” หมายความวา การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการขอมูลทุกข้ันตอน เพ่ือใหการไดมาและการนําขอมูลของหนวยงานไปใช 

อยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการ 

ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 

“บูรณาการขอมูล” หมายความวา การดําเนินการจัดทําและจัดเก็บขอมูลตั้งแตสองแหลง

ข้ึนไปดวยวิธีการเชื่อมโยมหรือแลกเปลี่ยนขอมูล โดยข้ึนกับลักษณะการใชงานเปนสําคัญ เพ่ือลดความซํ้าซอน

และใชประโยชนขอมูลรวมกัน ตามความพรอมของเจาของขอมูลและภารกิจขององคกร 

“ขอมูล”... 

สําเนาคูฉบบั 
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“ขอมูล” หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด  

ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไว 

ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ภาพถายดาวเทียม ฟลม  

การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือตรวจวัด การสํารวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใด 

ท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 

“ชุดขอมูล” หมายความวา การนําขอมูลจากหลายแหลงมารวบรวม เพ่ือจัดเปนชุด 

ใหตรงตามลักษณะโครงสรางของขอมูล หรือจากการใชประโยชนของขอมูล 

“ฐานขอมูล” หมายความวา ชุดขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันไดถูกรวบรวมเขาไวดวยกัน  

ซ่ึงสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของสํานักงาน  

“บัญชีขอมูล” หมายความวา เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูลท่ีจําแนกแยกแยะ 

โดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

“เมทาดาตา (Metadata)” หมายความวา คําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลท่ีใชอธิบายขอมูลหลัก

หรือกลุมขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังกระบวนการเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและขอจํากัดของขอมูล 

และโครงสรางของขอมูล ซ่ึงเมทาดาตาชวยใหหนวยงานสามารถเขาใจขอมูล ระบบ และข้ันตอนการทํางาน 

ไดดียิ่งข้ึน 

“การบริหารจัดการเมทาดาตา (Metadata Management)” หมายความวา ข้ันตอน วิธีการ

หรือกระบวนการ เริ่มตั้งแต การเก็บรวมรวม การจัดกลุม การดูแล และการควบคุมเมทาดาตา 

“การบริหารจัดการขอมูล” หมายความวา ข้ันตอน วิธีการหรือกระบวนการใด ๆ อันนําไปสู 

การสรางขอมูล รวบรวมขอมูล การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร การทําลายขอมูล การประมวลผลขอมูล การแลกเปลี่ยน 

การเชื่อมโยงขอมูล และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

“การสรางขอมูล (Create)” หมายความวา การสรางขอมูลข้ึนมาใหม โดยวิธีการบันทึก 

เขาไปดวยบุคคล หรือบันทึกอัตโนมัติดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

“การจัดเก็บขอมูล (Store)” หมายความวา การจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการสราง 

หรือขอมูลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหมีระเบียบ งายตอการใชงาน ไมสูญหาย หรือถูกทําลาย 

และใหผูใชงานสามารถประมวลผลขอมูลตาง ๆ ตามความตองการไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะจัดเก็บลงแฟมขอมูล 

(File) หรือระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System - DBMS) 

“การประมวลและการใชขอมูล (Processing and Use)” หมายความวา การนําขอมูล 

ท่ีจัดเก็บมาประมวลผล เชน การถายโอนขอมูล การเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล  

การจัดทํารายงาน เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค รวมถึงการสํารอง (Backup) 

ขอมูลโดยการคัดลอกขอมูลท่ีใชงานอยูในปจจุบัน เพ่ือทําสําเนา เปนการหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน

หากขอมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ซ่ึงสามารถนําขอมูลท่ีสํารองไวในสื่อบันทึกขอมูลกลับมาใชงานไดทันที 

โดยการกูคืน (Restore) 

“การเผยแพรขอมูล... 
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“การเผยแพรขอมูล (Publish)” หมายความวา การนําขอมูลท่ีอยูในความครอบครอง 

ของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ กระทําการเปดเผยขอมูล แชรขอมูล (Sharing) การกระจายขอมูล 

(Dissemination) ตลอดจนการควบคุมการเขาถึง (Access Control) การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 

(Exchange) และการกําหนดเง่ือนไขในการนําขอมูลไปใช (Condition) 

“การจัดเก็บขอมูลถาวร (Archive)” หมายความวา เปนการคัดลอกเอาขอมูลท่ีมีชวงอายุ

เกินชวงใชงาน หรือไมไดใชงานแลว เพ่ือทําสําเนาสําหรับการเก็บรักษา โดยท่ีขอมูลนั้นไมมีการลบ ปรับปรุง 

หรือแกไขอีก และสามารถนํากลับไปใชงานไดใหมเม่ือตองการ 

“การทําลายขอมูล (Destroy)” หมายความวา การทําลายขอมูลที่มีการจัดเก็บถาวร 

เปนระยะเวลานานหรือเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด 

๒. ขอกําหนดท่ัวไป 

๒.๑ การบริหารจัดการขอมูลของสํานักงานจะตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก 

๑) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒) พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕) พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๙) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.๒ จัดใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของสํานักงาน เพ่ือกําหนดใหมี

โครงสรางการกํากับดูแลขอมูล และกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล 

๒.๓ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติราชการ 

สั่ง และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ และงานในความรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัด มีอํานาจกําหนดบทบาท

หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางธรรมาภิบาลขอมูล 

๒.๔ ใหผูอํานวยการของหนวยงานภายในสํานักงาน หรือเทียบเทา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

เปนผูดําเนินการแทนเจาของขอมูล เปนผูกําหนดสิทธิการบริหารจัดการขอมูลท่ีอยูในขอบเขตความรับผิดชอบ

ของตนใหกับเจาหนาท่ีตามความจําเปน และคํานึงถึงชั้นความลับของขอมูลโดยใหเปนไปตามบทบัญญัต ิ

ของกฎหมาย 

๒.๕ กําหนดให... 
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๒.๕ กําหนดใหมีนโยบาย มาตรการการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพ่ือปองกัน 

การเขาถึง การสูญหาย การทําลาย หรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับการอนุญาต โดยตรวจสอบ 

ความสอดคลองกันระหวางนโยบายขอมูลกับการดําเนินการใด ๆ ของผูมีสวนไดเสีย หากพบวานโยบาย 

ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ใหทบทวนนโยบายขอมูล และดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

๒.๖ กําหนดใหมีแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามนโยบายขอมูล 

และทบทวนแนวปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๒.๗ กําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายขอมูลใหกับผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในหนวยงานและ

ภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจตอการปฏิบัติตามนโยบายขอมูล 

๒.๘ คณะกรรมการตองจัดใหมีบริกรขอมูล โดยใหเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

บริกรขอมูลดวยอีกหนาท่ีหนึ่ง 

๓. การสรางและการรวบรวมขอมูล 

๓.๑ ตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนบุคคลของขอมูล และปฏิบัติ

ตามแนวปฏิบัติในการปกปองขอมูลท่ีระบุตัวบุคคล และแนวปฏิบัติในดานความม่ันคงปลอดภัยและ 

ความเปนสวนบุคคลของขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๓.๒ การสรางและการรวบรวมขอมูลท่ีมีแหลงขอมูลจากภายนอกสํานักงาน สํานักงาน

จะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เวนแตโดยสภาพเปนขอมูลท่ีมีการเปดเผยตอสาธารณะ  

หรือเปนขอมูลท่ีตองเปดเผยตามกฎหมายหรือการดําเนินคดี 

๓.๓ บริกรขอมูลและเจาของขอมูลตองรวมกันจัดใหมีเมทาดาตา และบัญชีขอมูล 

ท่ีมีความถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยใหเปนไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการเมทาดาตาของสํานักงาน 

๓.๔ เจาของขอมูลตองจัดชั้นความลับของขอมูล โดยให เปนไปตามมาตรฐาน 

การจัดชั้นความลับของขอมูลของสํานักงาน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๔. การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการทําลายขอมูล 

๔.๑ กําหนดสภาพแวดลอมของการจัดเก็บขอมูลท่ีเอ้ือตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

และคุณภาพของขอมูล 

๔.๒ การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการทําลายขอมูล ตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ี 

ซ่ึงมีสิทธิเหนือขอมูล หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการแทนเจาของขอมูล 

๔.๓ การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการทําลายขอมูล ตองมีการรักษาความม่ันคง 

ปลอดภัยและความเปนสวนบุคคลของขอมูล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปกปองขอมูลท่ีระบุตัวบุคคล 

และแนวปฏิบัติในดานความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนบุคคลของขอมูล ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการ โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๔.๔ การจัดเก็บขอมูล ตองจัดเก็บใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานการจัดชั้นความลับ

ของขอมูลท่ีกําหนดไว เพ่ือใหขอมูลมีความม่ันคงปลอดภัย และรักษาคุณภาพของขอมูล 

๔.๕ การจัดเก็บขอมูล... 
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๔.๕ การจัดเก็บขอมูล ตองจัดเก็บลงในสื่อบันทึกขอมูล ตามมาตรฐานสถาปตยกรรมขอมูล 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล และตองกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล และเครื่องมือท่ีใชในการเขาถึงขอมูล 

๔.๖ การจัดเก็บขอมูล ตองจัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับความตองการ และวัตถุประสงค

ในการดําเนินงาน โดยขอมูลนั้นจะตองมีความถูกตอง สมบูรณ พรอมท้ังจัดทําเมทาดาตาสําหรับชุดขอมูล 

ท่ีมีการจัดเก็บ 

๔.๗ การจัดเก็บถาวร ตองเปนการดําเนินการกับขอมูลท่ีไมมีการลบ ปรับปรุง หรือแกไข

อีกตอไป และสามารถนํากลับมาใชงานได โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๔.๘ การสํารองขอมูล ตองดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน ม่ันคงปลอดภัย และเปนปจจุบัน 

โดยตองมีมาตรฐานการสํารองขอมูลท่ีทําใหม่ันใจไดวาขอมูลจะไมสูญหาย เวนแตเกิดเหตุสุดวิสัย 

๔.๙ การทําลายขอมูล ตองเปนการดําเนินการกับขอมูลท่ีไมตองการนํากลับมาใชงาน 

อีกตอไป โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๔.๑๐ ในกรณีท่ีมีการรองขอใหทําลายขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีจัดเก็บตองดําเนินการทําลายใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ตองไมขัดตอขอตกลง

ระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือไมขัดตอขอกฎหมายใด ๆ 

๔.๑๑ เจาหนาท่ีผูดําเนินการจัดเก็บ จัดเก็บถาวร และทําลายขอมูล ตองปรับปรุง

คําอธิบายชุดขอมูลและบัญชีขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน โดยใหเปนไปตามมาตรฐาน 

การบริหารจัดการเมทาดาตาของสํานักงาน 

๕. การประมวลผลและการใชขอมูล 

๕.๑ กําหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการประมวลผลขอมูล และทําการสื่อสาร 

ใหแกผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

๕.๒ สิทธิการประมวลผลและการใชขอมูลของเจาหนาท่ีซ่ึงมีสิทธิเหนือขอมูล ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการใชงานและคํานึงถึงชั้นความลับของขอมูล โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

๕.๓ การประมวลผลและการใชขอมูล ตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและ 

ความเปนสวนบุคคลของขอมูล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปกปองขอมูลท่ีระบุตัวบุคคล และแนวปฏิบัติ

ในดานความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนบุคคลของขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๕.๔ การดําเนินการประมวลผลขอมูลท่ีเปนความลับ เชน ขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไปตาม 

ขอบเขต เง่ือนไข หรือวัตถุประสงคในการยินยอมใหดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลนั้น  

๕.๕ การประมวลผลและการใชขอมูล ตองจัดใหมีการบันทึกประวัติการประมวลผลและ

การใชขอมูล (Log File) เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๕.๖ จัดทําเมทาดาตาสําหรับขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในฐานขอมูลของหนวยงาน 

 

 

๖. การแลกเปล่ียน... 
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๖. การแลกเปล่ียนและการเช่ือมโยงขอมูล 

๖.๑ การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงขอมูลของสํานักงานกับหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ  

ตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีสิทธิเหนือขอมูลและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยเปนไปตามขอตกลง

ระหวางหนวยงานและชอบดวยกฎหมาย 

๖.๒ กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องความม่ันคงปลอดภัย ความเปนสวนบุคคล 

ของขอมูล คุณภาพขอมูล สําหรับการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงขอมูล โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๖.๓ กําหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนขอมูลใหชัดเจน เริ่มตั้งแตข้ันตอนการเตรียมการ 

ข้ันตอนเริ่มดําเนินการ ข้ันตอนระหวางดําเนินการ ข้ันตอนสิ้นสุดการดําเนินการ และผูประสานงานการแลกเปลี่ยน

และการเชื่อมโยงขอมูล รวมถึงกําหนดเมทาดาตาของชุดขอมูลท่ีตองการแลกเปลี่ยนท่ีจําเปนใหครบถวน และ

สามารถตรวจสอบไดวาการแลกเปลี่ยนขอมูลไดดําเนินการอยางเหมาะสมหรือเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ 

กระบวนการแลกเปลีย่น และมาตรฐาน ตามขอตกลงระหวางหนวยงานและชอบดวยกฎหมาย 

๖.๔ เทคโนโลยีและวิธีการทางเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 

ใหดําเนินการตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสากล โดยใหระบุไวในขอตกลงระหวางหนวยงาน

และชอบดวยกฎหมาย 

๖.๕ บันทึกรายละเอียดและจัดเ ก็บขอมูลการดําเนินงานท่ีเ กิด ข้ึนในแตละครั้ ง 

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนขอมูล (Log File) ระหวางหนวยงาน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได โดยใหเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย  

๗. การเปดเผยขอมูล 

๗.๑ การเผยแพรขอมูล หรือการเปดเผยขอมูลในรูปแบบดิจิทัล ตองปฏิบัติตามแนวทาง 

การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยใหเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย 

๗.๒ หามเปดเผยขอมูลท่ีขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ  

ไมวาขอมูลจะอยูในรูปแบบใดหรือสถานท่ีใดก็ตาม 

๗.๓ การเปดเผยขอมูลตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือเลขาธิการ 

สภาความม่ันคงแหงชาติ หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติราชการ สั่ง และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ 

และงานในความรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัดท่ีเปนเจาของขอมูลกอนการเปดเผยขอมูล 

๗.๔ การเปดเผยขอมูล เปนการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือกฎเกณฑของทางราชการ 

หรือคําสั่งของหนวยงานท่ีมีอํานาจดูแล หรือหนวยงานทางการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เปนความจําเปน 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 

๗.๕ การเปดเผยขอมูล ควรมีการเปดเผยเมทาดาตาควบคูไปกับขอมูลท่ีเปดเผย พรอมท้ัง

ระบุชองทางการเปดเผยขอมูลท่ีเขาถึงและนําไปใชไดงาย 

๗.๖ สามารถตรวจสอบไดวาการเปดเผยขอมูลได ถูกดําเนินการอยางเหมาะสม 

หรือเปนไปตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และเปนการรักษาคุณภาพของขอมูล 

๘. การตรวจสอบ... 
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