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Plan Handbook)
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การก ากบัดแูล

และบรหิารจดัการความเสีย่ง
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แนวปฏบิตั ิเร ือ่ง หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลการใชบ้รกิาร
จากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ
พ.ศ. 2564

แนวปฏบิตั ิ
เร ือ่ง การก ากบัดแูลขอ้มูล
(Data Governance 

Guideline)
พ.ศ. 2565

1. การก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

IT Governance

2. การบรหิารโครงการ                           
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
IT Project Management

4. การบรหิารจดัการ
ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ
IT Risk Management

5. การปฏบิตัติามกฎหมาย
และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ
IT Compliance

6. การตรวจสอบ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

IT Audit

7. การก ากบัดแูลและบรหิาร
จดัการความเสีย่งดา้นความ
ม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

Cybersecurity

8. การรายงานเหตกุารณภ์ยั
คกุคามทางไซเบอรห์รอืภยั

คกุคามทีม่ตีอ่ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

Reporting

3. การรกัษาความม ัน่คง
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ
IT Security

ประกาศ คปภ. เร ือ่ง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลและบรหิารจดัการความเสีย่ง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัประกนัชวีติ / ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2563

(ประกาศ IT Risk Management)
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DATA GOVERNANCE FRAMEWORK

1. การก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance)

2. การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management)

3.แนวทางการประเมนิระดบัการก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance Maturity Assessment)

1.1 การจดัโครงสรา้งองคก์รในการก ากบัดแูลขอ้มลู 1.2 นโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลู

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

การปฏบิตัหินา้ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มลูของฝ่าย
หรอืบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง

Data Life Cycle Metadata Management Data Quality Management

Data Risk Management Data Security Data Privacy

ก าหนด และจดัท านโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลู เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีเ่หมาะสม

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ ปรมิาณธุรกรรม ความซบัซอ้นของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้ง และการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก

การด าเนนิงาน เครือ่งมอื มาตรฐาน และระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ บคุลากร
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1. การก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance)

1.1 การจดัโครงสรา้งองคก์รใหร้องรบั
การก ากบัดแูลขอ้มลู

ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในกระบวนการก ากบัดแูลขอ้มลู

❑ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล 
❑ การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง
❑ การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก ำกับดูแลให้บริษัทด ำเนินกำรใน
ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลข้อมูล ที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ
การด าเนินธุรกิจ ความซับซ้อน และความเสี่ยงของบริษัท และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างองค์กร รวมถึงก าหนดให้มี
การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก ากับดูแลข้อมูลอย่างชัดเจน 
สอดคล้องตามหลักการ 3 line of defense

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือ พิจำรณำจัดตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Committee) 
ขึ้นมำเป็นกำรเฉพำะเพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรก ำกับดูแล
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

ก าหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกับการก ากับดูแลข้อมูลและ
การบริหารจัดการข้อมูล

Data Governance 
Committee

Data Stewards

Data Owners

Data 
Management 

Team

Risk 
Management
Compliance

Audit

สนับสนุนการด าเนนิการ เรื่องการก ากับดูแลข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูล
ภายในองค์กร รวมทั้งช่วยสนับสนนุคณะกรรมการชุดย่อยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล

บุคลากรหรือหน่วยงานที่เปน็เจ้าของข้อมูล โดยท าหนา้ที่รับผิดชอบดูแล  
ชุดข้อมูล ทั้งนี้ ควรเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลนั้น
ภายในองค์กร

ปฏิบัติหน้าที่สนบัสนนุการด าเนนิการบริหารจัดการข้อมูลในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั การปฏบิตัหินา้ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มลู 
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Q&A ค าถามเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้งองคก์รใหร้องรบัการก ากบัดแูลขอ้มลู

1. การมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ย (Sub-Committee) ด าเนนิการในเรือ่ง Data Governance 

และ การก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance Committee) 

2. ความเชือ่มโยงเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการก ากบัดแูลขอ้มลู กบั คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

3. กรณีทีบ่รษิทัฯ มคีณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA Steering Committee) หรอื DPO อยูแ่ลว้ในปจัจบุนั 

บรษิทัควรก าหนดหนา้ทีใ่นเร ือ่งการรกัษาความเป็นสว่นบคุคลของขอ้มลูใหก้บับคุลากรสองชุดดงักลา่วขา้งตน้ หรอื ควรมอบหมายให้

คณะกรรมการก ากบัดแูลขอ้มลู ก ากบัดแูลในเร ือ่งนีด้ว้ย

4. การก าหนดบคุลากรเพือ่ท าหนา้ที ่Business Data Steward และ Data Owner

❑ Business Data Steward ควรเป็นคนเดยีวกนั หรอื ควรรวมความรบัผดิชอบเป็น role เดยีวกนักบั Data Owner เพือ่ไมใ่หเ้กดิความซบัซอ้น    

และขาดประสทิธภิาพในทางปฏบิตั ิ

❑ Data Steward ควรไดร้บัการแตง่ต ัง้จาก Data Owner เพราะ Data owner โดยหนา้ทีม่กัจะเป็นหวัหนา้หนว่ยงานหรอืแผนก และ data 

owner สามารถ assign บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่ก ีย่วกบั business หรอืการใช ้Data ของหนว่ยงานตนตวัเอง
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1. การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) (ต่อ)

1.2 นโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลู

❑ นโยบายการก ากบัดแูลขอ้มูล ควรครอบคลมุการก ากับดแูลขอ้มลูทกุประเภท
ของบรษัิท รวมถงึการใชบ้รกิารจากบคุคลภายนอก โดยสามารถพจิารณาจัดท า
นโยบายขึน้เป็นการเฉพาะ หรอืเพิม่เตมิใหค้รอบคลมุจากนโยบายทีม่อียู่แลว้
ของบรษัิทได ้  

❑ ก าหนดโครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มูล บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ยทีไ่ดรั้บมอบหมาย ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู หน่วยงาน และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

❑ มรีายละเอยีดครอบคลุมกระบวนการบรหิารจัดการขอ้มลู (Data 
Management)

❑ สือ่สารนโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิัตเิกีย่วกับการบรหิารจัดการขอ้มูลใหก้บัผู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้บคุลากรทกุระดับในองคก์ร เพือ่รับทราบ
และถอืปฏบิตั ิ

ก าหนด และจดัท านโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การด าเนนิธุรกจิ ปรมิาณธุรกรรม ความซบัซอ้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้ง       
และการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก
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Q&A ค าถามเกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลู

นโยบายควรครอบคลมุ ขอ้มลูทกุประเภท ซึง่รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคล และไมว่า่จะมกีารจดัเก็บในรปูแบบใด เชน่ กระดาษ อเิล็กทรอนกิส ์เสยีง 

ใชห่รอืไม่
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จดัใหม้กีารบรหิารจดัการขอ้มลูตลอดท ัง้วงจรชวีติของขอ้มลู โดยครอบคลมุในเรือ่ง การบรหิารจดัการค าอธบิายชุดขอ้มลู (Metadata Management) 
การบรหิารจดัการคณุภาพขอ้มลู (Data Quality Management) การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) และการรกัษาความเป็นสว่นบคุคล
ของขอ้มลู (Data Privacy)
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2. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

Data Management 
Processes

Data Life Cycle Create Store Use Publish Destroy

Metadata 
Management

❑ Business Metadata
❑ Technical Metadata

Data Quality 
Management

❑ ก าหนดหลกัเกณฑ์
คณุภาพของขอ้มลู
❑ ประเมนิคณุภาพของ
ขอ้มลู
❑ ปรบัปรงุคณุภาพขอ้มลู
❑ การควบคมุและตดิตาม

Data
Security

❑ ประกาศ คปภ. และ   
แนวปฏบิตั ิเกีย่วกบั IT 
Risk Managementส าหรบั
บรษิทัประกนัชวีติ/ประกนั
วนิาศภยั

Data 
Privacy

❑ กฎหมายหรอืหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง

Data Risk 
Management

❑ บรูณาการใหก้ารบรหิาร
ความเสีย่งดา้นขอ้มลู เป็น
สว่นหนึง่ของ ERM
❑ ก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมนิและการควบคมุความ
เสีย่งดา้นขอ้มลู

People & 
Organization Bodies Data Stewards

Data Owners /
Data Stewards

Risk Management / 
Data Owners & Users

IT Security Team Data Users



Data Quality Management

1) ก าหนดหลกัเกณฑค์ณุภาพของขอ้มลู

❑ ก าหนดขอ้มลูส าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งมคีณุภาพ (Critical Data Element)

❑ ก าหนดระดบัคณุภาพขอ้มลู ในแตล่ะชุดขอ้มลู เพือ่ใชใ้นการประเมนิ

2) การประเมนิคณุภาพของขอ้มลู

3) การปรบัปรงุคณุภาพขอ้มลู

4) การควบคมุและตดิตามใหข้อ้มลูมคีณุภาพ



DATA GOVERNANCE FRAMEWORK

1. การก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance)

2. การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management)

3.แนวทางการประเมนิระดบัการก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance Maturity Assessment)

1.1 การจดัโครงสรา้งองคก์รในการก ากบัดแูลขอ้มลู 1.2 นโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลู

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

การปฏบิตัหินา้ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มลูของฝ่าย
หรอืบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง

Data Life Cycle Metadata Management Data Quality Management

Data Risk Management Data Security Data Privacy

ก าหนด และจดัท านโยบายการก ากบัดแูลขอ้มลู เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีเ่หมาะสม

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ ปรมิาณธุรกรรม ความซบัซอ้นของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้ง และการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก

การด าเนนิงาน เครือ่งมอื มาตรฐาน และระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ บคุลากร



กำรประเมินระดับกำรก ำกับดูแลข้อมูล เพื่อวัดประสิทธิภำพ และทรำบถึงสถำนะของระดับกำรก ำกับดูแลข้อมูลของบริษัทที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนั เพื่อน ำผลกำรประเมิน              
มำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำพฒันำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้มีประสทิธภิำพย่ิงขึ้น

DATA GOVERNANCE FRAMEWORK

3. แนวทางการประเมินระดับการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Maturity Assessment)

ตัวอยา่ง การก าหนดแนวทางการประเมนิระดับการก ากบัดแูลขอ้มลู



DATA GOVERNANCE FRAMEWORK

Q&A ค าถามเกีย่วกบัแนวทางการประเมนิระดบัการก ากบัดแูลขอ้มลู 

1. ระดบั Maturity ในการก ากบัดแูลขอ้มลูของบรษิทัทีส่ านกังาน คปภ. คาดหวงั 

2. การระบคุณุสมบตัขิองเครือ่งมอื และความรูข้องบคุคลากรในการก ากบัดแูลและบรหิารจดัการขอ้มลูใหช้ดัเจน เนือ่งจากเป็นปจัจยัทีม่ผีลตอ่

เกณฑใ์นการประเมนิระดบัการก ากบัดแูลขอ้มลูของบรษิทั

3. การประเมนิระดบั Maturity สามารถด าเนนิการเองได ้หรอื require third party/vendor เขา้มาท า Maturity assessment

4. การประเมนิประสทิธผิลในการบรหิารจดัการขอ้มลู บรษิทัตอ้งน าสง่ส านกังาน คปภ. หรอืไม ่และความถีใ่นการจดัสง่เป็นอยา่งไร



ขอบคณุคะ่
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