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Data Governance Regulation
ธรรมำภบิำลข้อมูลภำครัฐ
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Data Governance แท้จริงเพื่อก าจัดสิ่งนี้



การแก้ Silo คือต้องมีคนกลาง



ถาม...ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ท าไปเพื่ออะไร ?
ตอบ...(กล่าวไว้ใน มาตรา ๑๒) เพื่อให้การบริหารงานและบริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัลเป็นไปตามมาตรา ๔ และ เกิดการบูรณาการร่วมกัน

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://dixonsatit.github.io/2015/07/03/multiple-db-connection.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๒



พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

หน้าที่โดยพื้นฐาน

โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

สามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนและน าไปประมวลผล
ต่อไปได้

มาตรา ๑๒ (๑) ให้หน่วยงานรัฐจัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจทิัล 

https://www.internetgovernance.org/2017/08/21/igp-new-paper-digital-object-architecture-and-the-internet-of-things/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


หน้าที่โดยพื้นฐาน
มาตรา ๑๒ (๗) วรรค ๓ กรณีหน่วยงานของรัฐจะจัดท าข้อมูลดิจิทัลตาม (๑) แต่พบว่ามีหน่วยงาน
อื่นจัดท าอยู่แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงานดังกล่าวจัดให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 
โดยไม่ต้องจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

มาตรา ๑๐ (๕) 
สพร. มีหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยง
บริการดิจิทัลของหน่วยงาน

https://www.peoplematters.in/article/strategic-hr/the-human-capital-connect-2018-key-takeaways-17791
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔

Data Standards Data Security
Data Privacy Open Data

https://urbanempire.gamepedia.com/Information_security
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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• Efficient
• Lean
• Seamless

Data Governance Fram
ework (DGF)

Digital Government Track Data Sharing Track
• Personalized
• Adaptive
• Proactive

• Connected (Horizontal & Vertical)
• Transparent
• Realtime

Digitization

Digitalization

Government Data Exchange (GDX)

ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเป็นดิจทิัล

One Stop Service (OSS)

Optimized

กระบวนการท างานในรูปแบบดิจิทัล

แลกเปลี่ยน/ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและบูรณาการ

ปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Personalized Service)

• User/Citizen Centric
• Lean
• Agile

• Open Format/Standard
• Machine Readable
• Accurate and Precise

Strategic Data Integration
การบูรณาการข้อมูลเชิงกลยุทธ์

Public-Private 
Data Exchange
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างรัฐและเอกชน

Open Data
ข้อมูลเปิด

Data Oriented 
Public-Private 

Partnership (PPP)

DGA Data Governance Strategy
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อยากท า Data Governance 
ต้องตอบค าถาม หรือ เตรียมอะไรบ้าง



Data Governance Questions
• เรามีขอ้มลูอะไร อยูท่ี่ไหน ใครดแูล ?
• ขอ้มลูนัน้ มีสเป็คยงัไง ? เหมาะกบังานของเราหรอืไม่ ?
• ระบบไอทีสรา้งขอ้มลูขึน้มาอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่ ?
• เราก าลงัคยุภาษาเดียวกนั เราเขา้ใจ (ค าศพัท)์ ตรงกนั ?
• เราใชข้อ้มลูอา้งอิงชดุเดียวกนัอยูใ่ช่ไหม ?
• ขอ้มลูไหลอยา่งไร ใครเขา้มาเก่ียวขอ้งในแตล่ะขัน้ตอนบา้ง ?
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Data Governance Questions
• รปภ. เขา้ใจใช่ไหมวา่แลกบตัรไปท าไม ? ถา้เกิดเหตจุะตามยงัไง ?
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ธรรมำภบิำล
ข้อมูลภำครัฐ 

องค์ประกอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามมาตรา 8)

สิทธิ หนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบ

ในการบรหิาร
จดัการขอ้มลู

ของผู้ครอบครอง 
(data owner)

ของผู้ควบคุม 
(data controller)

ในทุกข้ันตอนของข้อมูล*

ระบบบรหิารและ 
กระบวนการ
จดัการและ 

คุม้ครองขอ้มลู

*create, collect, classify, 
process/use, store, 

publish/disclose, 
inspect, terminate 

มาตรการควบคมุ
และพฒันา

คณุภาพขอ้มลู

ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน 
สามารถบูรณาการ และ มีคุณสมบัติ
แลกเปลี่ยนกันได้  รวมทั้งวัดผลที่บ่งชี้
คุณภาพและการต่อยอดนวัตกรรม

นโยบาย/กฎเกณฑ์
การเขา้ถึงและใช้
ประโยชนจ์ากขอ้มลู

จัดให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อการดังกล่าว รวมทั้งให้
มีมาตรการและหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัย
และ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าอธิบายขอ้มลู
โครงสร้างข้อมูล เนื้อหาสาระ 
รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล 
และสิทธิในการเข้าถึง

ภาพรวมฐาน
กฎหมาย

จ าเพาะและ
แยกบทบาท

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และ กระบวนการจัดการ

การใช้ประโยชน์ การดูแล
ข้อมูล และ ดูแลคุณภาพ
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1. เลือกบรกิาร หรอื กิจกรรมท่ีตอ้งการท าก่อน (ตามภารกิจหลกั หรอื 
สิ่งส  าคญั)

2. แตกขัน้ตอน หรอื Flow ของกิจกรรม/บรกิาร 
3. ระบรุายการขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของแตล่ะขัน้ตอน
4. ระบแุหลง่ท่ีเก็บขอ้มลู (ช่ือตาราง ช่ือฐานขอ้มลู) 
5. สะสางขอ้มลู (มีขอ้มลูอะไรซ า้ซอ้นหรอืไม ่รวบไดห้รอืไม่ มีมาตรฐาน

การกรอกขอ้มลู นิยามค าตา่ง ๆ ชดัเจนครบถว้นหรอืไม่)

ขั้นตอนการท า Data Governance
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6. ด าเนินการตามหลกั Data Governance (5 อย่าง ตามมาตรา 8) ส าหรบั
แตล่ะขอ้มลูในขอ้ 4 

6.1 สทิธิ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ (ตาม data life cycle)
6.2 ระบบบรหิาร และ กระบวนการจดัการ และ คุม้ครองขอ้มลู
• เชิงเทคนิค IT (เขา้รหสั ส ารองขอ้มลู ก าหนดสิทธิ) และ 
• เชิงการจดัการ (ขอ้ก าหนด วิธีปฎิบตัิ)

6.3 ค าอธิบายขอ้มลู
• ท ามาอย่างไร วิธีไดม้า เลา่ท่ีมาที่ไป ใหค้นอื่นเขา้ใจ
• มาตรฐานขอ้มลู 14 รายการ

6.4 มาตรการควบคมุและพฒันาคณุภาพขอ้มลู (ก าหนดคน QC และเสนอแนะ)
6.5 นโยบาย/กฎเกณฑก์ารเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู (data sharing 
policy)
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Data Entry

Design Implement Deployment

Effectiveness

New Project

TORDevelopment

Operation

Monitoring

Analytics

Processing Backup

Reliability Correctness

New Rules New Policy

Security

ต้องใส่หลักการ Data Governance เข้าไปในทุกข้ันตอนโครงการ
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ประเดน็หลกั ๆ ท่ีควรมีใน TOR ซ้ือจ้าง / ขัน้ตอนส าคญั ๆ
การจดัการท่ีเก่ียวกับข้อมลู ใหเ้ป็นไปตามหลกั data governance เช่น

- ใหจ้ดัท า Metadata และ data catalog (บญัชีรายการข้อมลู) ดว้ยไปพรอ้มกับการ
พัฒนาระบบเลย

- ตกลงและจดัท า Master data
- ตกลงค าจดัความตา่ง ๆ ท้ังนิยาม และวิธีการไดม้า วิธีการบนัทึกข้อมูล
- ใหจ้ดัท าแหลง่เก็บ metadata และ data catalog ท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกพรอ้มประกาศ 

(อาจจะเก็บเป็น Share Document หรือ Excel วางไวท่ี้ folder กลางก็ได)้
- ถา้มี data catalog service อยู่แลว้ ใหใ้สร่ายการขอ้มลูเพ่ิมเขา้ในระบบ data 

catalog
- หรือ กรณีเป็น Open Data จะมาใชบ้ริการ data catalog service ท่ีมีอยู่แลว้ก็ได้
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ประเดน็หลกั ๆ ท่ีควรมีใน TOR ซ้ือจ้าง
การจดัการท่ีเก่ียวกับข้อมลู ใหเ้ป็นไปตามหลกั data governance เช่น

- ส ารวจและจดัท า Data Classification
- โดยใหล้งลกึในระดบัแตล่ะ field ขอ้มลู คือ field ไหน ใครเขา้ถึงไดบ้า้ง
- ก าหนดวิธีการท าขอ้มลูใหห้ยาบลง ส  าหรบักรณี แชร ์ออกใหห้น่วยงานภายนอก 

หรือ เปิดเป็น Open Data
- เช่น วนั เดือน ปี เกิด ใหบ้อกแค่ปีเกิด

- จดัท าโปรแกรมส าหรบัสกัดข้อมลูอตัโนมติั เพ่ือใหฝ่้าย แผนก ตา่ง ๆ สามารถเขา้ถึง
ได ้ตาม field หรือ สิทธิท่ีก าหนด

- จดัท าโปรแกรมส าหรบัสกัดข้อมลู Open Data และอพัเดทอตัโนมติั พรอ้มเช่ือมตอ่
กับศนูยข์อ้มลูเปิด (data.go.th)



กรอบการด าเนินการ Big Data ภาครัฐ 
ป้องกันความซ้ าซ้อนและสร้างเอกภาพ

1. Data Catalog คือ จัดท าบัญชีรายการข้อมูล
• Discovery คือ สามารถให้ภาครัฐอื่นทั้งหมด เข้าถึง data catalog ได้ทางอินเทอร์เน็ต เช่น สืบค้นได้ผ่านเว็บ
• Open ก าหนดให้เป็นข้อมูลเปิดส าหรับภาครัฐโดยปริยาย เขียนนโยบายการอนุญาตให้น าข้อมูลไปใช้ที่ชัดเจน ทั้งวิธีการเข้าถึง 

เงื่อนไข ช่องทางการสอบถามติดต่อ
• Timeline คือ ช่วงเวลาที่จะให้บริการ Big Data ได้
• Metadata คือ ค าอธิบายคุณลักษณะข้อมูลที่หน่วยงานจะท า (เช่น วิธีได้มา การอัพเดท รายการฟิลด์และความหมาย ชื่อกอง

งานที่รับผิดชอบโดยตรง)
2. Accessibility คือ มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดิบเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยน 

• Flexible Size คือ ให้เข้าถึงได้ทั้งแบบเป็นรายการ (record/transaction based) และข้อมูลทั้งไฟล์ หรือ ทั้งชุดข้อมูล
• Ease of Access คือ ไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือ หรือ MoU
• Bulk Support คือ มีช่องทางการรับข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผล แล้วตอบผลลัพธ์กลับ เช่น หน่วยงาน ก. สามารถส่งรายชื่อ

ผู้พิการ (เช่น 3 แสนราย) มาจับคู่เพื่อให้ได้ภูมิล าเนาจากทะเบียนราษฎ์ และการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน
• Up-to-date คือ ต้องมีกระบวนการที่ท าให้สามารถท าให้ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา
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วิเคราะห์ตัวอย่างจริง
ที่หน่วยงานรัฐ

น า Data Governance ไปใช้
ในระบบงานไอที
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แก้ได้ตลอด

ตวัอย่างการแก้ปัญหาข้อมลูไม่ทนัสมยั
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ตวัอย่างการแก้ปัญหาข้อมลูไม่ทนัสมยั



ตัวอย่ำงกำรแก้ปัญหำข้อมูลไม่ทันสมัย 26
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แก้ได้ตลอด

ตวัอย่างการแก้ปัญหาข้อมลูไม่ทนัสมยั



28

กำรแก้ข้อมูล ควรมีเหตุผล  ควรท ำใหผู้้ใช้เข้ำใจเหตุผล

จุดประสงคก์ำรแก้ 
หรือ เพิม่ข้อมูล คอื ?
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โดยทฤษฎแีล้ว ไม่นิยมใหม้ี 0 กับ 
O ปนกัน เมือ่กรอกข้อมูล

มำตรฐำนกำรรับและกรอกข้อมูล 
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ข้อมูลของเรา 
มีความส าคัญกับคนอื่น

มากกว่าที่เราคิด



คณะกรรมมาธิการรถแท็กซี่และรถลีมูซีนของนิวยอร์ค (New York City Taxi 
& Limousine Commission) ได้ก าหนดให้รถแท็กซี่ในนิวยอร์คต้องส่งข้อมูล
เหล่านี้มาให้กับคณะกรรมมาธิการฯ
1. พิกัด GPS ของรถ 
2. สถานที่และเวลาที่รับ-ส่งผู้โดยสาร จ านวนผู้โดยสาร
3. ค่าโดยสาร ระยะทาง และ
4. วิธีการที่ผู้โดยสารช าระเงิน (เงินสด/บัตรเครดิต/ถูกเบี้ยว/ฟรี/โมฆะ) 

31

นอกจากจะน าไปใชต้ามภารกิจของคณะกรรมมาธิการฯ แล้ว ยังมีการน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ --> https://goo.gl/vGR8Cc



62-28 = 34 35-19 = 16

แปรผันสูง/ ต ่ำ
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ความรู้นี้จะเอามาใช้ประโยชน์กับเมืองได้อย่างไร ?
How this discovery benefit the city ?

Low/ High variation

แปรผันสูง/ ต ่ำLow/ High variation

ตัวอย่างการค้นพบสิ่งใหม่จากข้อมูล



แผนที่แสดงความถี่ในการส่งผูโ้ดยสาร
Heat map of taxi drop offs

ความรู้นี้จะเอามาใช้ประโยชน์กับเมืองได้อย่างไร ?
How this discovery benefit the city ?
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ตัวอย่างการค้นพบสิ่งใหม่จากข้อมูล
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The introduction of the green boro-taxi program in August 2013 dramatically 
increased the amount of taxi activity in the outer boroughs.

การใช้ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน



ยอดการเรียกแท็กซี่ในย่าน Northside Williamsburg เพิ่มรวดเร็วอย่าง
ไม่น่าเชื่อ
500 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2009  → 10,000 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2013 
→ 25,000 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2015

ย่านที่คึกคักในเวลากลางคืน (มีการเรียกแท็กซี่ถี่มากระหว่างสี่ทุ่มถึงตีห้า) 
คือ Williamsburg, Greenpoint และ Bushwick ใน Brooklyn ส่วน
ย่านที่เงียบสงบยามค่ าคืนคือ บริเวณที่อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันออกและ
ตะวันตก

ย่านที่คึกคักและย่านที่เงียบสงบควำมนิยมในกำรใช้แทก็ซี่
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พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒
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https://40uu5c99f3a2ja7s7miveqgqu-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/01/GDPR-lawfulness-processing-personal-data-6-legal-grounds-for-processing-
GDPR-Article-6.jpg

วิจัย ประวัติศาสตร์ และ สถิติ

ฐานความยินยอม
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PDPA 
กับการท างานด้านบูรณาการข้อมูล 



ถ้าเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น (ไม่ได้จาก data subject โดยตรง) ท าได้หรือไม่ ? 

แจ้งเจ้าตัวทราบภายใน 30 วัน Lawful basis ต่าง ๆ

กรณียกเว้นส าหรับ sensitive information เปลี่ยนวัตถุประสงค์

41



กรณี “ไม่ได้เก็บข้อมูลจาก data subject โดยตรง” 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้ง data subject ทราบใน 4 กรณ.ี..

1. Data subject ทราบอยู่แล้ว
• ทราบ หรือ คาดหมายได้โดยสามัญส านึก

2. ไม่สามารถแจ้งได้ หรือ ถ้าแจ้งจะท าให้ท างานไม่ได้
• หาตัว data subject ไม่เจอ ติดต่อยาก
• ท างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ วิเคราะห์สถิติ ไม่ได้

3. จ าเป็นเร่งด่วน
4. ได้ข้อมูลมาตามอ านาจหน้าที่หรือวิชาชีพ
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กรณี “ไม่ได้เก็บ” ข้อมูลจาก data subject “โดยตรง” ไม่จ าเป็นไม่ต้องแจ้งในกรณี...

1. Data subject 
ทราบอยู่แล้ว

2. ไม่สามารถแจ้งได้ หรือ จะท าให้ท างานไม่ได้

3. จ าเป็นเร่งด่วน

4. ได้ข้อมูลมาตามอ านาจหน้าที่หรือวิชาชีพ43



ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปิดเผยแก่บุคคลอื่นได้ ตามเงื่อนไข (มาตรา 80)
44



การแชร์ข้อมูลจะสะดวกคล่องตัวหากมีการ
เขียนแนวปฏิบัติไว้ล่วงหน้า



ตัวอย่าง 
การจัดท าแนวปฏิบัติ

การเชื่อมโยงแบ่งปันข้อมูล

Data Sharing Guideline

https://data.go.th/dataset/rtddi
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https://data.go.th/dataset/rtddi

Data Sharing Guideline



แนวทางด าเนินการ  
จัดท าข้อปฎิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฎิบัติสามารถปฎิบัติได้เลย โดยไม่

ต้องขออนุญาตเป็นครั้ง 

อธิบายว่าข้อมูล field ใด สามารถเผยแพร่ให้ได้ในระดับใด (จ าแนกระดับการเข้าถึง
ข้อมูล) เช่น

1. ใช้งานภายใน 2. แชร์ให้หน่วยงานอื่น 3. เปิดสาธารณะ

48

Data Sharing Guideline
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ตัวอย่าง 

การจัดท าข้อปฎิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล
กรณีศึกษา 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

กองควบคุมการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

Data Sharing Guideline



ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
50



ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
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ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
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ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
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ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
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ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
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ตัวอย่าง การจ าแนกระดับการเข้าถึงข้อมูล
56



เรียนรู้กรณีตัวอย่างเชิงปฎิบัติ

กรณีที่ 1 ระหว่าง กรม ขอข้อมูลกัน หน่วยงานเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้เขาได้
หรือไม่อย่างไร

กรณีที่ 2 กรม ก. ท าหนังสือผ่านปลัดกระทรวงฯ มาขอข้อมูลเพื่อจัดท า Big Data 
ของกระทรวงฯ จะตอบอย่างไร ให้ได้หรือไม่ ทั้งหมด หรือ บางส่วน พิจารณาอย่างไร
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กรณีที่ 1 กรม ก. ท าหนังสือมาขอข้อมูล จาก กรม ข.

แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติ

1. กรม ก. ท าหนังสือแจ้ง พร้อม ช้ีแจงฐานกฎหมายที่ใช้มาด้วย (เลือกจาก
มาตรา 24 25 และ 26)

2. กรม ข. พิจารณาว่า ตรงภารกิจหรือไม่

3. กรม ข. ส่งมอบ หรือ เชื่อมโยงข้อมูลให้เทา่ที่จ าเป็น 
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กรณีที่ 2 ได้รับหนังสือขอข้อมูลเพื่อจัดท า Big Data ของกระทรวงฯ 

ค าถามที่มักเกิดขึ้น

1. วัตถุประสงค์ ไม่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าต้องการข้อมูลไปท าอะไร ทราบเพียง
ว่าจัดท า Big Data และจุดประสงค์คร่าว ๆ

2. ตัดสินยาก ว่าให้ข้อมูลแค่ไหนที่เรยีกว่าจ าเป็น

3. ถ้าเกิดการละเมิดขึ้น ใครรับผิดชอบ
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กรณีที่ 2 ได้รับหนังสือขอข้อมูลเพื่อจัดท า Big Data ของกระทรวงฯ 

แนวทางด าเนินการ ให้ตอบหนังสือกลับว่า 

1. ยินดีให้ข้อมูล  หากขอทั้งหมด ก็จะให้ทั้งหมด

2. แจ้งให้ทางปลายทาง ดูแลข้อมูลในฐานะ Data Controller ของข้อมูลที่
รวมเป็น Big Data นั้นด้วย 
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การท าข้อมูลส่วนบุคคล

ให้เป็นข้อมูลนิรนาม และ

การท าข้อมูลให้หยาบลง







พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒
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สนง. ไซเบอร์

หน่วยงำน
โครงสร้ำง

พืน้ฐำนส ำคัญ
ทำงสำรสนเทศ
(รัฐ/เอกชน)

คณะกรรมกำร
ไซเบอร ์

(กมช. กกม. 
กบส.)

แนะน า สนับสนุน

แนวปฏิบัติ

มาตรฐาน

ติดตาม ตรวจสอบ

ก ากับ ดูแล

ศูนย์กลางประสานความร่วมมือ วิเคราะห์ 
เฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์

ภาพสรุปความสัมพันธ์ และ หน้าที่ด้านไซเบอร์
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Thank you

https://www.facebook.com/monsaks
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