
 
 

 

 
 

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
การจัดท าแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ  

(Government Information Classification Guideline) 
.................................................................... 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่เตรียมการด้านการพัฒนา
ดิจิทัลของประเทศและก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ได้มีมติแต่งตั้งคณะท างานศูนย์
ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน
คณะท างานฯ และต่อมาคณะท างานศูนย์ข้อมูลในประเทศได้เสนอแนวทางการจัดการและแผนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการจ าแนกประเภทของระบบข้อมูลและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล 
ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ระบบข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ ๒) ระบบข้อมูลส าคัญ และ ๓) ระบบข้อมูลทั่วไป 

อนึ่ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง เพ่ือร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์
ในการแบ่งประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม คณะท างานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัด
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดท าแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information 
Classification Guideline)”  

 
๒.  วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าในเก่ียวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๒.๒  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันก าหนดกฎเกณฑ์การจ าแนกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและ

สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันในอนาคต 
๒.๓  เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าเกณฑ์การจ าแนกข้อมูลไปใช้ในการประเมินประเภทข้อมูลและระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับรูปแบบของศูนย์ข้อมูลในแต่ละประเภท 
 

๓.  รายละเอียดกิจกรรม 
 ๓.๑ เสวนา เรื่อง “แนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification 
Guideline)” 
  ๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government 
Information Classification Guideline) 
 
๔.  ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 
 วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
 
 



 
 

 

๕.  กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้แทนกระทรวง กระทรวงละ ๕ ท่าน ซึ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบข้อมูล

สารสนเทศ และนักกฎหมาย  
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline) 
โดย กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (EGA) 
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องจูปิเตอร์ ช้ัน ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดรีังสิต กรงุเทพฯ 
 

เวลา หัวข้องาน วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๐๙:๐๐ - ๐๙:๓๐ น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกยีรติ ลงทะเบียน  
๐๙:๓๐  - ๐๙:๔๕ น. กล่าวรายงาน ดร.ศักด์ิ เสกขุนทด  

ผู้อ านวยการ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
๐๙:๔๕ – ๑๐:๐๐ น. กล่าวเปิดงาน  นายพรชัย รุจิประภา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐:๐๐ – ๑๐:๒๐ น. บรรยาย เรื่อง Government Information 

Classification Practice  
ดร.ศักด์ิ เสกขุนทด  
ผู้อ านวยการ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑๐:๒๐ – ๑๐:๓๕ น. รับประทานอาหารว่าง  
๑๐:๓๕ – ๑๒:๐๐ น. เสวนา เรื่อง “แนวทางการแบ่งประเภทข้อมลู

ภาครัฐ (Government Information Classification 
Guideline)” 
 

ผู้ร่วมเสวนา  
๑. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 
๒. ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๓. ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
๔. นายไชยเจริญ อติแพทย ์

President ACIOA (ASEAN CIO ASSOCIATION) 
ด าเนินการเสวนา โดย 
     ดร.ศักด์ิ เสกขุนทด  
     ผู้อ านวยการ 
     ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น การแบ่งกลุ่มระดมสมองการจ าแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับศูนย์ข้อมลูภาครัฐ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ 
ประเภทข้อมูลดา้นความมั่นคงของ
ประเทศ 

ประเภทข้อมูลส าคัญ ประเภทข้อมูลทั่วไป 

๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. น าเสนอสรุปผลการระดมสมอง ผู้แทนท้ัง ๓ กลุ่ม 
๑๕:๐๐ – ๑๕:๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๕:๑๕ – ๑๕:๔๕ น. กล่าวสรุปแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ 

และก้าวต่อไปของการด าเนินงาน 
นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏบิัติการ  
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑๕:๔๕ – ๑๖:๐๐ น ช่วง ถาม – ตอบ / กิจกรรม Lucky Draw 
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


