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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ 
คือ ข้อมูล โดยบริษัทได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อเข้าถึงและตอบ
โจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเป็นทรัพย์สินสารสนเทศที่สำคัญประเภทหนึ่งที่สำนักงาน คปภ. 
มุ่งหวังให้บริษัทมีการกำกับดูแลการเข้าถึง การใช้งาน และการจัดเก็บ รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล ตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยครอบคลุมในเรื่องบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัท เช่น การจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ การจัดชั้นความลับของข้อมูล การกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สอดคล้องตามชั้นความลับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานหรือสื่อบันทึก
ข้อมูลต่างๆ และการทำลายข้อมูลที่เหมาะสมกับชั้นความลับ การควบคุมการเข้าถึงระบบ ข้อมูล และทรัพย์สิน
สารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) ที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความสำคัญของข้อมูล เป็นต้น  

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่า นอกจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ธุรกิจประกันภัยควร
มีการกำกับดูแลข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน มั่นคงปลอดภัย และมีความเป็นส่วนบุคคล 
สำนักงานจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline) ที่สามารถให้แนวทาง 
และเป็นแหล่งอ้างอิงในการนำไปปรับใช้ที่สอดคล้องตามหลักการที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังให้
บริษัทนำไปดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล จัดโครงสร้างองค์กรที่รองรับการกำกับดูแลข้อมูล กำหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลอย่าง
ชัดเจน กำหนดนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลที่
ครอบคลุมวรจรชีวิตข้อมูล การบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   เป็นต้น  

 

ขอบเขต 

 แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ฉบับนี ้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ประกันภัย ในการนำไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางอ้างอิงในการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างมี
คุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเป็นส่วนบุคคล และสามารถใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลในการดำเนินธุรกิจได ้  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญครอบคลุม 3 เรื่อง ได้แก่ การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)        
การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการข้อมูล      
(Data Governance Maturity Assessment)  ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. คาดหวังให้บริษัทประกันภัย สามารถ   
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการกำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างหมาะสม        
ตามขนาด ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ความซับซ้อน และความเสี่ยงของบริษัท 
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นิยามคำศัพท ์

การกำกับดูแลข้อมูล  
(Data Governance) 

หมายถึง กระบวนการในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และสอบทานการบริหารจัดการ
ข้อมูล เพื่อให้องค์กรดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กำหนดไว้ การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ และมีความคุ้มทุนต่อ
การดำเนินงาน 

การบริหารจัดการข้อมูล  
(Data Management) 

หมายถึง แนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทั้งหมด รวมทั้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการจัดการข้อมูลและป้องกันข้อมูล 
เพื่อให้องค์กรมั่นใจไดว้่าข้อมูลที่นำมาใช้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มั่นคงปลอดภัย 
เชื่อถือได้ และนำไปใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายชุดข้อมูล  
 (Metadata) 

หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
กระบวนการเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รายละเอียดถึงกฎ ข้อจำกัด
ของข้อมูล และโครงสร้างของข้อมูล ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจข้อมูล ระบบ และ
ขั้นตอนการทำงานได้ดีย่ิงขึ้น 

การบริหารจัดการคำอธิบายชุด
ข้อมูล (Metadata 
Management) 

หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือควบคุมคำอธิบายชุด
ข้อมูล เพื่อให้สามารถมั่นใจว่าคำอธิบายชุดข้อมูลสามารถมีการเข้าถึง แบ่งปัน 
เชื่อมโยง วิเคราะห์ และบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร 

การบริหารจัดการคุณภาพ
ข้อมูล (Data Quality 
Management) 

หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ 
สามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

คำอธิบายข้อมูลเชิงธุรกิจ  
(Business Metadata) 

หมายถึง คำอธิบายชุดข้อมูลที่ให้รายละเอียดของชุดข้อมูลในด้านธุรกิจ เหมาะ
สำหรับผู้ใช้งานข้อมูลในการประกอบการดำเนินงานธุรกิจในองค์กร เช่น ชื่อข้อมูล 
ชื่อเจ้าของข้อมูล คำอธิบายอย่างย่อ วันที่เริ่มต้นใช้งาน วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ภาษาที่ใช ้ชื่อฟิลด์ข้อมูล (ชื่อพนักงาน นามสกุล เพศ) เป็นต้น 

คำอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิค  
(Technical Metadata) 

หมายถึง คำอธิบายชุดข้อมูลที่ให้รายละเอียดของชุดข้อมูลในด้านเทคนิค เหมาะ
สำหรับผู้บริหารจัดการข้อมูลในการประกอบการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ
ข้อมูล เช่น ชื่อตารางข้อมูลในฐาน ข้อมูล ชื่อฟิลด์ข้อมูลในตารางข้อมูล ประเภท
ข้อมูล (เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือวันที่) ความกว้างของฟิลด์ข้อมูล (เช่น ๑๐ 
ตัวอักษร ๕๐ ตัวอักษร หรือ ๑๐๐ ตัวอักษร) คีย์ข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลสำหรับการ
สำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore) เป็นต้น 

คีย์ข้อมูล  
(Key) 

หมายถึง ฟิลดข์้อมูลที่ใชใ้นการอ้างอิง การค้นหา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตารางข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลในฐานข้อมูลมีความ
สอดคล้องกัน 

ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องมี
คุณภาพ (Critical Data 
Elements) 

หมายถึง ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อองค์กร และจำเป็นต้องมีการจัดการคุณภาพของ
ข้อมูล เช่น ข้อมูลในกลุ่ม Regulatory Reporting, Financial Reporting, 
Business Policy และ Business Strategy เป็นต้น  
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สสรปุภาพรวมของแนวปฏิบัติเรื่อง การกำกับดูแลข้อมลู (Data Governance Guideline)  

แล  

ภาพรวมของประกาศและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ.  
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สรุปภาพรวมของแนวปฏิบตัิเรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline)  

 

 
 

หลักการและแนวปฏิบัต ิ

หลักการกำกับดูแลข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

1. การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)  

2. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)  

3. แนวทางการประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Maturity Assessment) 
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ส่วนที่ 1 : การกำกับดูแลขอ้มูล 

1.1 การจัดโครงสรา้งองค์กรในการกำกับดูแลข้อมูล 

บริษัทควรกำหนดโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.1.1 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีใ่นการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
ข้อมูล ที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ความซับซ้อน และความเสี่ยงด้านข้อมูลของบริษทั 
รวมทั้งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูลอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องตามหลักการ 3 line of defense และให้ดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กำกับดูแลให้บริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

(2) กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล ทีผ่่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย มาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารจัดการ
ข้อมูล รวมถึงดูแลใหม้ีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  

(3) กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี ้

➢ การกำกบัดูแลข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล 
➢ การบรหิารความเสี่ยงด้านข้อมูล  
➢ การกำกบัการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกับข้อมลู 
➢ การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

(4) จัดให้มีโครงสร้าง และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยเป็นไป
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (Three Lines of Defense) เพื่อให้มีการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 

(5) กำกับดูแลให้มกีารสร้างความรู้และความตระหนักด้านการกำกับดูแลข้อมูลในองค์กรแก่ คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับขององค์กร เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้ารู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้
ข้อมูลอย่างปลอดภัย  

(6) จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อรองรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือใหเ้พียงพอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยที่มีอยูแ่ล้วในปัจจุบัน หรือ    
พิจารณาจัดตัง้คณะกรรมการกำกับดูแลขอ้มูล (Data Governance Committee) ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ       
เพื่อทำหน้าทีร่ับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูล โดยคณะกรรมการชุดย่อยหรือ
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมลู ควรประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่มีความเข้าใจในข้อมูลที่สำคญัของ
บริษัท รวมทั้ง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

 



 

แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline)                                                      ๗  
กลุ่มงานมาตรฐานธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
 

(1) ผู้บริหารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer)  
(2) ผู้บริหารดา้นบริหารจัดการข้อมูล (Chief Data Officer)  
(3) ผู้บริหารดา้นความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Security Officer)  
(4) ผู้บริหารระดับสูงด้านความเสี่ยง (Chief Risk Officer)  
(5) ผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่เป็นข้อมลูสำคัญของบรษิัท 

เช่น ผู้บริหารฝ่ายงานด้านการรับประกันภัย ผู้บริหารฝ่ายงานด้านการจัดการสินไหมทดแทน ผู้บริหารฝ่ายงาน
ทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารฝ่ายงานด้านการเงิน ผู้บริหารฝ่ายงานบริหารลูกค้า เป็นต้น 

1.1.2 การปฏิบัติหน้าทีเ่กีย่วข้องกับการบริหารจดัการข้อมูล  
1.1.2.1 การกำกับดูแลข้อมูล และการบริหารจัดการขอ้มูล  
บริษัทควรจัดให้มคีณะกรรมการชุดย่อย (Data Governance Committee) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ

กำกับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล โดยควรดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังตอ่ไปนี ้

(1) กำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมลูและการบริหารจัดการ
ข้อมูล รวมทั้งทบทวนหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ โดยควรทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคญั 

(2) จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมลู 
และการบริหารจัดการข้อมูล ครอบคลุมทุกกระบวนการของการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
เกิดความตระหนักในการใชข้้อมูลและสามารถนำไปปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม  

(3) ติดตามสถานะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล รายงานผล 
ประเด็นปัญหา หรือความเสี่ยงที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะกรรมการกำกับ
ดูแลข้อมูล ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ 

(4) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการนำนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล 
และการบริหารจัดการข้อมูลไปปฏิบัตใินทุกระดับขององค์กร รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบใน
การอนุมัติหรือควบคุมดูแลการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การอนุมัตกิารเข้าถึง การใช ้และ
การเผยแพร่ขอ้มูล เป็นต้น  

(5) กำกับดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) เพื่อทำ
หน้าทีใ่นการจดัทำ ปรับปรุงแก้ไข และสอบทานคำอธิบายชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
บริษัทสามารถพิจารณากำหนดให้มีคณะทำงานหรือบคุลากรเพื่อดำเนนิการในเรื่องดังต่อไปนี้   

❖ คณะทำงานทีป่ฏิบัติหน้าที่ดา้นการบริกรขอ้มูล (Data Steward) เพื่อดำเนินการอยา่งน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) สนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยรับคำสั่งโดยตรง
จากคณะกรรมการชุดย่อยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร 

(2) กำหนดให้มีหัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) โดยควรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุด
ย่อย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล 
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(3) กำหนดให้มีบุคลากรที่บรกิรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Steward) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
ในการนิยามคณุลักษณะข้อมลูที่มีคุณภาพ รวมถึงนิยามของคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สำคญัภายใน
องค์กร ทั้งนี้ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจควรประกอบด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงานที่มีชุดข้อมูลที่สำคัญของ
บริษัท เพื่อสามารถนิยามข้อมูลที่มคีุณภาพ และคำอธิบายชุดข้อมูลได้อย่างชัดเจนที่สุด 

(4) กำหนดให้มีบุคลากรที่บรกิรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Steward) ปฏิบัติหน้าที่ให้การ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ เช่น การนิยาม
คำอธิบายชุดข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ทั้งนี้ บริกรข้อมูลด้านเทคนิคควรมาจากฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

❖ บริษัทควรกำหนดบุคลากรหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owners) เพื่อ
ดำเนนิการอยา่งน้อยในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) กำหนดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลชุดข้อมูล
โดยตรงในแต่ละชุดข้อมูลที่สำคัญ โดยทั่วไปควรเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลที่สำคัญ
ภายในองค์กร 

(2) ปฏิบัติหนา้ที่ทบทวนและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับผิดชอบดูแลอยู่ 
รวมถึงให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจัดช้ันความลับของข้อมูล 

❖ บริษัทควรจัดให้มีคณะทำงานที่ปฏบิัติหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล (Data Management 
Team) เพื่อดำเนินการอยา่งน้อยในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) ปฏิบัติหนา้ที่สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
จัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล รวมถึงการ
ดำเนินการอ่ืนที่สนับสนุนให้กิจกรรมทีใ่ช้ขอ้มูลภายในองค์กรมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง แผนผังระบบงานเพื่อประกอบการพิจารณาจดัทำ data management diagram 
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1.1.2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านข้อมลู  

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ควรดำเนินการอย่างน้อย ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) จัดทำกรอบและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัทให้ครอบคลุมการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทำการประเมินความเสี่ยงด้าน
ข้อมูลตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

(2) ให้คำแนะนำ ติดตาม และทบทวนความเสี่ยงด้านข้อมูลให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได ้(Risk 
Appetite) ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท รวมถึงนำเสนอ    
ผลการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลต่อคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทสามารถจดัให้มีบุคลากรหรือหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่บรหิารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับดำเนินการตามที่กลา่วข้างต้น 

1.1.2.3 การกำกับการปฏิบัตติามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับขอ้มูล  

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยควร  
มีหน้าที่ในการติดตามดูแล ให้คำแนะนำ สอบทาน และรายงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติใน   
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับธุรกิจประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 เป็นต้น  

1.1.2.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยควรมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อติดตามและสอบทานให้มั่นใจว่า  
มีการดำเนินการเป็นไปตามที่นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด 

1.2 นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล 

บริษัทควรกำหนดและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
และการใช้บรกิารจากผู้ให้บริการภายนอก โดยครอบคลมุอย่างน้อย ดังนี ้

(1) นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล ควรครอบคลุมการกำกบัดูแลข้อมูลทกุประเภทของบริษัท รวมถึง
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก โดยสามารถพิจารณาจัดทำนโยบายขึ้นเป็นการเฉพาะ หรือเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมจากนโยบายที่มีอยู่แล้วของบริษัทได้    

(2) โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงาน และบุคลากรที่เกีย่วข้อง  

(3) การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
➢ การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)  
➢ การบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata Management)  
➢ การบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Management) 
➢ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล (Data Risk Management) 
➢ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)  
➢ การรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy)  

(4) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับในองค์กรเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) 

2.1 วงจรชีวติของข้อมูล (Data Life Cycle) 
บริษัทควรมีการบรหิารจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล โดยครอบคลุมในเรื่อง การบริหาร

จัดการคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata Management) การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality 
Management) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และการรักษาความเป็นส่วน
บุคคลของข้อมูล (Data Privacy) 

ทั้งนี้ วงจรชีวติของข้อมูล หมายถึง ลำดับขั้นตอนของข้อมูลตั้งแตก่ารเริ่มสร้างข้อมูลไปจนถึงการทำลาย
ข้อมูล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

๑) การสรา้งขอ้มูล (Create) คือ การสร้างขอ้มูลขึ้นมาใหม่ โดยวิธีการบันทึกด้วยบุคคลหรือบันทึกอัตโนมัติ
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้ กระบวนการสร้างข้อมูลใหร้วมถึงการซื้อ หรือการรับข้อมูลจากภายนอกด้วย 

๒) การจัดเก็บข้อมูล (Store) คือ การจัดเกบ็ข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการสร้างหรือจัดเก็บข้อมูลใหม้ีระเบียบ 
ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สูญหายหรือถูกทำลาย และใหผู้้ใช้งานสามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบการลงแฟ้มขอ้มูล (File) หรอืระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System - DBMS) 

๓) การใช้ข้อมลู (Use) คือ การกระทำใดๆ ที่นำข้อมูลที่ไดจ้ากกระบวนการจัดเก็บมาประมวลผล หรือ
ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การนำข้อมูลมา เช่น การโอนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน 
การเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการใช้ข้อมูล ใหร้วมถึงการสำรอง (Back up) หรือสำเนา
ข้อมูลด้วย 

๔) การเผยแพร่ข้อมูล (Publish) คือ การแบ่งปัน การกระจาย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการกำหนดเงื่อนไขของการนำข้อมูลไปใช้ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 
(Access Control) ก่อนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล 

5) การทำลายข้อมูล (Destroy) คือ การดำเนินการทำลายข้อมูลที่เกินกวา่ระยะเวลาจัดเก็บที่กำหนด 

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพความเช่ือมโยงของข้อมูลทั่วทั้งองค์กรที่ครอบคลุมตามวงจรชีวิตของข้อมูล รวมทั้ง  
การจัดเก็บข้อมูลสำคญั และการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร โดยบริษทัสามารถพิจารณาจัดทำ
แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ภายในบริษัท เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลให้
เหมาะสมกับความเสี่ยงและลำดับช้ันความสำคัญของข้อมูล   

2.2 การบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมลู (Metadata Management) 

บริษทัควรจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล โดยควรดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) กำหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูล โดยใหค้รอบคลุมถึง 

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระบวนการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล การควบคุมดูแล 
และสอบทานคำอธิบายชุดข้อมูล  

(2) จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลที่สำคัญของบริษัท โดยการจดัทำคำอธิบายชุดข้อมูล ควรประกอบด้วย
คำอธิบายชุดข้อมูล 2 ประเภทอย่างน้อยดังต่อไปนี ้  

➢ คำอธิบายข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ครอบคลุมอย่างน้อย ชื่อชุดข้อมูล คำอธิบายอย่างย่อ 
ผู้ทำหน้าที่อนมุัติ และควบคมุดแูลข้อมูล วันที่เริ่มต้นใช้งาน วนัที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด แหล่งทีม่าของข้อมูล 

➢ คำอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ครอบคลุมอย่างน้อย ชื่อตารางข้อมูลในฐานข้อมูล 
ชื่อฟิลด์ข้อมูลในตารางข้อมูล ประเภทข้อมูล ความกว้างของฟิลด์ข้อมูล คีย์ข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูล และกู้คืน
ข้อมูล 
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ทั้งนี้ การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ควรพิจารณาให้ครอบคลุมชุดข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นต้องมี
คุณภาพ (Critical Data Element) ในการดำเนินธุรกิจ โดยอย่างน้อยควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
ด้านการรับประกันภัย (Underwriting) และงานด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Claims Management) 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญในการให้บริการผู้เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย  

(3) กำหนดใหม้ีกระบวนการควบคมุการเข้าถึง การกำหนดสิทธิ์ และการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายชุดข้อมูล  
(4) กำหนดให้มีการปรับปรุงรายการคำอธิบายชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และควรทำการทบทวนและ

ตรวจสอบคำอธิบายชุดข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยบริษัทสามารถพิจารณาให้คณะทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริกรข้อมูล (Data Steward) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการดำเนินการบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 
 

ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง 3 
เลขที่เมทาดาตา(Metadata_ID) เลขที่ (ห้ามซ้ำ) M001 M002 M003 
1. ประเภทข้อมูล (data_type) ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูล  

ประเภทใด 
ข้อมูลทะเบียน อื่นๆ ข้อมูลทะเบียน 

2. ชื่อชุดข้อมูล (title) ชื่อของชุดข้อมูลที่กำหนดโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
เป็นเจ้าของข้อมูล 

ข้อมูลประวัติ
บุคลากร 

ข้อมูลการ
รักษาพยาบาลของ

บุคลากร 

ข้อมูลกรมธรรม์ 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเป็น
เจ้าของข้อมูล(data_owner) 

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
เป็นเจ้าของข้อมูล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายรับประกันภัย 

4. ชื่อผู้ติดต่อ (contact_person) ชื่อนามสกุลบุคลากร หรือ
กลุ่มที่ได้รับการมอบหมายให้
เป็นผู้ประสานงานหลักของชุด
ข้อมูล 

นาย สงบ สันติ นางสาว ดี เด่น นาย อิง ฟ้า 

5. อีเมลผู้ติดต่อ (contact_email) อีเมลบุคลากร หรือกลุ่มที่
ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้
ประสานงานหลักของชุด
ข้อมูล 

sagobs@ins.co.th deed@ins.co.th underwrite@ins.co.th 

6. คำสำคัญ (tag_string) หัวข้อหรือแท็ก (tag) ที่ใช้ระบุ
คำสำคัญในชุดข้อมูล 

บุคลากร พนักงาน 
ลูกจ้าง ประวัติ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
บุคลากร 

กรมธรรม์ความคุ้มครอง 
การรับประกันภัย 

เบี้ยกรมธรรม์ 
7.รายละเอียด (notes) คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญ

ของชุดข้อมูลอย่างสั้น  
เป็นข้อมูลประวัติ

ส่วนตัวที่พนักงานให้
ไว้เมื่อบรรจุเป็น

พนักงาน 

เป็นข้อมูลในการ
รักษาพยาบาลและ

การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลของ

บุคลากร 

เป็นข้อมูลกรมธรรม์ของ 
ผู้เอาประกันภัยที่ได้จาก

การรับประกันภัย 

8.วัตถุประสงค์ (objective) อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์
ของการจัดทำชุดข้อมูล  

ภายในองค์กร ภายในขอบเขตความ
ร่วมมือ 

ภายในองค์กร 
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ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง 3 

9.1. หน่วยความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล 
(update_frequency_unit) 

ความถี่ที่ข้อมูลในระบบ
คลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพิ่ม 
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถิติ : 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่
ผู้ใช้ข้อมูล 

Real Time ทุกวัน Real Time 

9.2. ค่าความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูลในรอบช่วงเวลา
(update_frequency_interval) 

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล  - 1 ป ี - 

10. แหล่งที่มา (data_source) แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมา
จัดทำชุดข้อมูล พร้อม
หน่วยงานที่จัดทำ  

ระบบ Enterprise 
Resource Planning 

ระบบ Enterprise 
Resource Planning 

ระบบ Underwriting 

11. รูปแบบการเก็บข้อมูล 
(data_format) 

รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล Database Database Database 

12. หมวดหมู่ข้อมูล 
(data_category) 

หมวดหมู่ข้อมูลแบ่งตามการ
เปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลความลับของ
บริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความลับของ
บริษัท/ข้อมูลส่วนบุคคล 

13. ระดับชั้นความลับ
(data_classification) 

ระดับชั้นความลับของข้อมูล
ตามนโยบายขององค์กร 

ลับที่สุด ลับ ลับที่สุด 

14. ข้อมูลส่วนบุคคล
(personal_data) 

ความเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เป็น เป็น เป็น 

 
ตัวอย่าง การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

ชื่อตารางข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

ชื่อฟิลด์ข้อมูลใน
ตารางข้อมูล 

ประเภทข้อมูล  
(Data Types) 

ความกว้างของ
ฟิลด์ข้อมูล 

คีย์ข้อมูล  ตัวอย่าง 

พนักงาน รหัสพนักงาน int 0-99999 Primary key 5505 
พนักงาน ชื่อ nvarchar 50 - สงบ 
พนักงาน นามสกุล nvarchar 100 - สันติ 
กรมธรรม์ รหัสกรมธรรม์ nvarchar 100 Primary key P00001 
ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ ์ nvarchar 100 - ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย์ 
ผลิตภัณฑ์ รหัสหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ int 0-9999 Foreign key 

(หมวดหมู่
ผลิตภัณฑ)์ 

012 
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ตัวอย่าง  การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 

client_no. first_name last_name policy_no. nin policy_start_date policy_end_date … data_source 
0023 Simon Mars 10230 HD 45 65 77 A 11082558 10082567 … Underwriting/ClientSetup 
0024 Anderson Park 10965 EE 66 78 91 D 12092561 Null … Underwriting/ClientSetup 
0025 Aran Dusit 11500 770 6659 6666 000  25122562 24122581 … Underwriting/ClientSetup 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ ตัวอย่างข้างต้นเป็นการให้ตัวอย่างและแนวคิด เพื่อให้บริษัททำความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับประเภทข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของขอ้มูล ขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ 

Column Description Data Types 
client_no. Primary key of a table int 
first_name Client first name nvarchar(50) 
last_name Client last name nvarchar(50) 
policy_no. Client’s policy number nvarchar(50) 
nin National Identification number nvarchar(50) 
policy_start_date Start date of policy. date 
policy_end_date Policy end date. Null if policy still active. date 
… … … 

Metadata 

Data 

Business Metadata Technical Metadata 
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2.3 การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) 
 บริษัทควรมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล และกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการคุณภาพข้อมูล บริษัทอาจพิจารณาให้เจ้าของข้อมูล (Data Owners) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดำเนินการดังกล่าว โดยมีคณะทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริกรข้อมูล (Data Steward) เป็นผู้ให้คำปรึกษาและ
แนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภาพที่
ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านความถูกต้อง (Accuracy) ครบถ้วน (Completeness) สอดคล้องกัน (Consistency) 
เป็นปัจจุบัน (Timeliness) ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และพร้อมใชง้าน (Availability)  โดยควร
พิจารณาดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี 

2.3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล โดยควรครอบคลุมอยา่งน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี  
(1) กำหนดข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องมีคุณภาพ (Critical Data Element) ในแต่ละชุดข้อมูล รวมทั้ง

กำหนดระดับคุณภาพข้อมูล ในแต่ละชุดข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมิน โดยอาจพิจารณาจากคุณลักษณะข้อมูล
ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 

(2) กำหนดให้มีกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑค์ุณภาพข้อมูล รวมถงึกำหนดบุคลากร
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

2.3.2 การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data 
Quality Assessment) โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) กำหนดแนวทางในการประเมนิคุณภาพข้อมูล 
เพื่อติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลที่บนัทึก
หรือจัดเก็บมีความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบที่กำหนด ข้อมูล
เป็นค่าว่าง ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และ
ข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี ้ในการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อมูล ควรพิจารณาจากคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 
และ ข้อมลูสำคัญที่จำเป็นตอ้งมีคุณภาพ (Critical Data 
Element) โดยสามารถเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพข้อมูล
ที่กำหนดไว้ รวมถึงควรกำหนดบุคลากรหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

(2) จัดทำผลการประเมนิคุณภาพข้อมูล เพื่อใช้ติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมชุด
ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด โดยควรรายงานไปยังบุคคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด 

2.3.3 การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล (Data Quality Improvement) โดยครอบคลุมอย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) มีกระบวนการปรับปรุงข้อมูล สำหรับชดุข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนด  
(2) วิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดชุดข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพในลักษณะ

เดียวกันอีกในอนาคต 
(3) มีกระบวนการควบคุมการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลที่รัดกุม เช่น กระบวนการบริหารจัดการ      

การเปลี่ยนแปลง การจัดเก็บหลักฐานสำหรบัก่อนและหลังการแก้ไขข้อมลู เป็นต้น รวมถึงกำหนดบุคลากร  
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

2.3.4 การควบคุมและติดตามให้ข้อมูลมคีุณภาพ (Measure and Monitor Data Quality) 
โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพข้อมูล  
ที่มา :ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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(1) มีกระบวนการควบคุมและติดตามผลการประเมินคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเน่ือง รวมถึงควรมีการ
สอบทานคุณภาพข้อมูลให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

(2) กำหนดให้มีขั้นตอนในการรายงานไปยังบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจพบชุดข้อมูล
ที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่เกณฑก์ำหนดไว้ 

(3) จัดทำรายงานผลการติดตามคุณภาพข้อมูล สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงชุดข้อมูล รวมทั้ง 
รายงานประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบ ภาพรวมปัญหาและสาเหตุทีท่ำให้ชุดข้อมูลไม่มีคุณภาพ นำเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ทำหน้าทีก่ำกับดูแลข้อมูล หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 
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2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล (Data Risk Management) 
บริษัทควรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล โดยควรครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง

ดังต่อไปนี้  
(1) กำหนดเกณฑใ์นการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูล 

ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วน (Completeness) ความสอดคล้องกัน (Consistency) ความเป็น
ปัจจุบัน (Timeliness) ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ที่อาจเกิดขึ้น
ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล 

(2) แนวทางและมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล 
(3) การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงข้อมูลใหค้ณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลข้อมูล 

หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาให้เจ้าของข้อมูล (Data Owners) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการดังกล่าว 

โดยมีหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงจากปัจจัยหรอืเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อข้อมูล 

สถานการณ์ความเสี่ยง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 
การบรหิารจัดการทีข่าดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลข้อมูล รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรให้รองรับ / 

นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล 
การถูกล่วงละเมิดการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล / การรกัษาความเป็น
ส่วนบุคคลของข้อมูล 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data security) / 
การรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) 

คุณภาพของข้อมูลลดลงตามระยะเวลา    
การใช้งาน 

การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle 
Management)  

ข้อผิดพลาดของความเชื่อมโยงของข้อมูล การบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata 
Management) 

ไม่สามารถส่งรายงานไดต้ามระยะเวลาที่
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 

การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลในเรื่องความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล (Timeliness) 

ข้อมูลไม่มคีุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality 
Assessment) / การปรับปรงุคุณภาพข้อมูล (Data Quality 
Improvement) 

ผู้ให้บริการจากภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล
สำคัญ หรือนำข้อมูลออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต 

การบริหารจัดการผู้ให้บริการจากภายนอก (Third Party 
Management) 

 
2.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data security)  

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ให้บริษัทดำเนินการตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 และแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 256๔ กำหนด โดยควร
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พิจารณาให้ครอบคลุมตามหลักการ CIA ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
ครบถ้วน (Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)  

ทั้งนี้ แนวทางเพิ่มเติมสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีดังน้ี 

(1) จัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Policy) ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร อาจเป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นเฉพาะหรือเพิ่มเติมให้ครอบคลุมจากนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ของบริษัท  

(2) กำหนดมาตรฐาน หรอืระเบียบวิธีดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมลู โดยครอบคลุมอย่าง
น้อย ในเรื่องดงัต่อไปนี้  

➢ การจัดช้ันความลับของข้อมูลที่เหมาะสมตามระดับความสำคัญของข้อมูล  
➢ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน  
➢ การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยประเมินความเสี่ยงจากการระบุ

แหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทีส่ำคัญและอ่อนไหว และแนวทางการป้องกันทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องและ
เหมาะสมเพียงพอกับความเสี่ยง  

➢ จัดให้มีแนวทางบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยกำหนดกระบวนการ
ควบคุมดูแล การติดตาม และตรวจสอบการเข้าถึงของข้อมูล รวมถึงกำหนดบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องดังกล่าว 

ตัวอย่างของแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

ตัวอย่างแนวทาง คำอธิบาย 
การใช้ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย 
(Monitoring System) 

เพื่อช่วยตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่ผิดปกติที่
เกิดขึ้นภายในระบบงาน และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลข้อมูล หรือผู้ดูแล
ระบบความมั่นคงปลอดภัย 

การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)  เพื่อป้องกันข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง เปลี่ยนแปลงแก้ไข 
และทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้หากไม่มีคีย์ถอดรหัส  

การปิดทับข้อมูล (Data Masking) เพื่อช่วยปกป้องหรือปกปิดข้อมูลจริงที่มีความสำคัญในการนำข้อมูลไปใช้
โดยทำการปกปิดหรือปิดบังข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลนั้นแสดงเป็นข้อมูล
หลอกหรือนามแฝง  

2.6 การรักษาความเปน็ส่วนบุคคลของขอ้มูล (Data Privacy)  

การรักษาความเป็นส่วนบุคคลข้อมูล ให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรอื ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับธุรกิจประชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2564 เป็นต้น โดยการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลควรพิจารณาเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เมื่อได้รับข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนี้ ควรมีแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิด เช่น ข้อมูลผู้เอา
ประกันภัยหรือข้อมูลลูกค้ามีการรั่วไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหล บริษัทต้องพิจารณา
ดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ทั้งการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการในการเยียวยาของบริษัท  
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ส่วนที่ 3 : แนวทางการประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Maturity Assessment) 

บริษัทควรมีการประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อวัดประสิทธิภาพ และทราบถึงสถานะของระดับการ
กำกับดูแลข้อมูลของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑใ์นการประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูลของบริษทั ควรพิจารณากำหนดให้สอดคล้อง
กับขนาด ลักษณะ ความเสี่ยง และความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ตัวอย่าง การกำหนดแนวทางการประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูล 
 

เกณฑ์ในการประเมนิระดบัการกำกบัดูแลข้อมูล สามารถแบง่ได้ 6 ระดบั ดงันี้  
ระดบั 0  
 

องค์กรยังไม่มีการริเริม่การบริหารจัดการข้อมูล หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างเป็นทางการ  

ระดบั 1  
 

องค์กรอยูใ่นระดับเริ่มต้นดำเนนิการบริหารจัดการข้อมูล โดยมีการกำกับดแูลข้อมูลเพยีงเล็กน้อย   
หรือไม่มีเลย มีเครื่องมือและทรพัยากรในการบริหารจัดการข้อมูลทีจ่ำกัด แตยั่งขาดบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านดังกล่าวได ้รวมถึงการกำหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบด้านการบรหิารจดัการข้อมูล
ยังคงจำกัดอยูท่ีบ่คุลากรบางกลุ่มเท่านัน้ 

ระดบั 2   
 

องค์กรมีการจัดสรรทรพัยากรทีส่อดคล้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขององคก์ร และมีเครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกใหแ้ก่บคุลากรในการดำเนินการ รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่
ความรบัผิดชอบอย่างชัดเจนให้แก่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง และสามารถบรหิารจดัการข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใน
องค์กรไดใ้นระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมหรอืไม่มีประสิทธภิาพเพียงพอในทุกวงจรชีวิตของข้อมูล  

ระดบั 3  
 

องค์กรมีความสามารถในการบรหิารจัดการขอ้มูลในทกุวงจรชีวิตของข้อมูล รวมถึงมีการกำหนด
กระบวนการ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นทางการมากขึน้ ควบคู่ไปกับการมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง
เพื่อทำหน้าหนา้ที่ในการกำกับดูแลขอ้มูล รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการ
บริหารจัดการขอ้มูลสำหรับหนว่ยงานต่างๆ ภายในองค์กร  

ระดบัที่ 4  
 

องค์กรมีการบรหิารจัดการความเสี่ยงที่เกีย่วขอ้งกับข้อมูล และมีแผนการรองรับความเสี่ยง รวมถึงจัดทำ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีเครื่องมือที่ไดม้าตรฐานสำหรับการบรหิารจัดการ
ข้อมูลตั้งแต่ระดับส่วนบุคคล จนถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำกบัดูแลข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร   

ระดบัที่ 5  
 

องค์กรมีความสามารถในการคาดการผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ข้อมูลในระดับสูง มีกลไกในการสอบทาน 
ประเมินผล และปรับปรุงคณุภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการควบคมุดูแล การจัดเก็บ การใช้ 
การส่งข้อมูลในทุกระดับ ทำใหไ้ม่เกิดความซ้ำซ้อนในการประมวลผลข้อมูล 

ที่มา : Data Management Body of Knowledge Second Edition 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สามารถนำมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการวัดระดับการดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล บริษัท
สามารถพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้านดังต่อไปน้ี 

(1) การดำเนินงาน โดยประเมินจากสถานะปัจจุบันของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการ  
รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานโดยมุ่งหวังให้เป็นไปตามที่องค์กรตั้งเป้าไว้ 

(2) เครื่องมือ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ   
มีการกำหนดการเข้าถึงและการใชง้านเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวางแผนการ  
นำเครื่องมือและเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อรองรับความสามารถในด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดจากข้อมูลในอนาคต 
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(3) มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลมี
มาตรฐาน และระเบียบวิธปีฏิบัต ิเพื่อเป็นแนวทางแก่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิผล 

(4) บุคลากร องค์กรมีบุคลากรเพื่อดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งมีความรู้และ
ความเข้าใจที่สามารถดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ดังกล่าวอย่างเพียงพอเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่าง ข้อมูลสำคัญที่จำเปน็ต้องมีคุณภาพ (Critical Data Elements) ในธุรกิจประกันภัย 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง ความเป็นส่วนบุคคล การใช้งาน แหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยแบบดั้งเดิม (Traditional Data) 

ข้อมูลทางประชากร
(Demographic data) 

เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อาชีพ
, ที่อยู่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection) เจ้าของกรมธรรม์  
(Policy holders) 

ข้อมูลทางการแพทย์ 
(Medical data) 

ประวัติการรักษา, โรคประจำตัว, 
ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว, 
การตรวจยีน 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection) เจ้าของกรมธรรม ์
(Policy holders) 

ข้อมูลทรัพย์สินที่เสี่ยงภัย 
(Exposure data) 

ประเภทรถยนต์, มูลค่าที่อยู่อาศัย, 
ประเภทอาคารที่อยู่อาศัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ไม่
เป็นส่วนบุคคล 

เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection) เจ้าของกรมธรรม ์
(Policy holders) 

ข้อมูลพฤติกรรม 
(Behavioural data) 

การสูบบุหรี่, พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ระยะทาง
ขับขีต่่อป,ี อัตราการขาดผลบังคับ
ของกรมธรรม์ประกันชีวิต, 
ความรับผิดส่วนแรก 

ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ไม่
เป็นส่วนบุคคล 

เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection), 
การตลาด (Marketing) 

เจ้าของกรมธรรม ์
(Policy holders), 
ค่าสถิติภายในภาคธุรกิจ 
(Industry statistics) 

ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
(Loss data) 

รายงานค่าสินไหมทดแทนจาก
อุบัติเหตุรถยนต,์ รายงานค่า
สินไหมทดแทนจากประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ไม่
เป็นส่วนบุคคล 

การบริหารจัดการค่าสินไหม
ทดแทน (Claims management) 

เจ้าของกรมธรรม ์(Policy 
holders), ข้อมูลภายในภาคธุรกิจ 
(Information exchange within 
industry) 

ข้อมูลทางสถิติของประชากร 
(Population data) 

อัตรามรณะ, อัตราการป่วย ข้อมูลนิรนาม และข้อมูลรวม
ของประชากร 

เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk 
selection) 

หน่วยงานรัฐ (Government), 
ค่าสถิติภายในภาคธุรกิจ 
(Industry statistics), 
สถาบันการศึกษา (Academia) 
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ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง ความเป็นส่วนบุคคล การใช้งาน แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลความเสี่ยงภัย (Hazard 
data) 

ความถี่และความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติ 

ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk 
selection) 

หน่วยงานรัฐ (Government), 
ค่าสถิติภายในภาคธุรกิจ 
(Industry statistics), 
สถาบันการศึกษา (Academia) 

ข้อมูลอื่นๆ 
(Other traditional data) 

การอ้างอิงข้อมูลเครดิต, รายงาน
การปรับค่าสินไหมทดแทน (Claim 
adjustment reports) 

ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ไม่
เป็นส่วนบุคคล 

เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection), 
การตลาด (Marketing), 
การบริหารจัดการค่าสินไหม
ทดแทน (Claims management) 

เจ้าของกรมธรรม ์
(Policy holders), 
สำนักงานเครดิต (Credit 
agents), หน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานสินไหมทดแทน 
(Agencies involved in the 
claim) 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยสมัยใหม่ (New Data in the era of digitization) 
ข้อมูล Internet of Things 
(IoT data) 

พฤติกรรมการขับขี่ (Telematics), 
ข้อมูลกิจกรรมที่หรือสุขภาพที่วัด
ค่าได้จากอุปกรณ์สวมใส่ 
(Wearables)  

ข้อมูลส่วนบุคคล  เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection), 
การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(Claims management) 

อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Data 
collection devices) 

ข้อมูลสื่อออนไลน ์
(Online media data) 

การค้นหาเว็บไซต,์ พฤติกรรมการ
ซื้อของออนไลน,์ กิจกรรมบนสื่อ
โซเชียลมีเดีย 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection), 
การตลาด (Marketing), 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet providers) 
ผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหาข้อมูล 
(Search engine providers), 
แพล็ตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social media platform), 
ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce providers) 
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ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง ความเป็นส่วนบุคคล การใช้งาน แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลดิจิตอลของบริษัท
ประกันภัย 
(Insurer’s own digital data) 

ข้อมูลบทสนทนา หรือข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เอา
ประกันภัย และบริษัทประกันภัย  

ข้อมูลส่วนบุคคล การตลาด (Marketing), 
การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(Claims management) 

ศูนย์ให้บริการลูกค้า  
เว็ปไซต์และแอปพลิเคชันของ
บริษัทประกันภัย 

ข้อมูลอื่นๆ (Other digital 
data) 

ภาพถ่ายเซลฟีเพื่อประมาณการ
อายุปัจจุบันของผู้เอาประกันชีวิต 

ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ไม่
เป็นส่วนบุคคล 

เกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk selection), 
การตลาด (Marketing), 
การบริหารจัดการค่าสินไหม
ทดแทน (Claims management) 

เจ้าของกรมธรรม ์
(Policy holders), 
ทุกแหล่งข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย 
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ตัวอย่างเกณฑ์ในการประเมินระดับของการกำกับดูแลข้อมูลในปัจจุบันกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ 

มิติ องค์ประกอบ Current 
Level  
0 - 5 

Desired 
Level 
1 - 5 

นิยามระดับ
ต่ำสุด 

มีความตระหนักรู ้
วิสัยทัศน์ในการกำกับ
ดูแลข้อมูล การลงทุน 
และการนำไปปฏบิัต ิ

มียุทธวิธี 
ความคิดริเริ่มในการ

สร้างแนวทางการกำกับ
ดูแลข้อมูล  

มีเป้าหมาย 
การมุ่งเป้าที่ชัดเจนขึ้น 
และมีความมุ่งมั่นใน    
ธรรมาภิบาลข้อมลู 

ขับเคลื่อนการเริ่มต้นที่
สำคัญ 

มียุทธศาสตร์ 
มีการระบุกลยุทธท์าง
ธรรมาภิบาลข้อมลู

อย่างชัดเจนและมีการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร 

มีการใช้งานแพร่หลาย 
ธรรมาภิบาลข้อมลูมีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลาย
และเป็นวัฒนธรรมด้าน

ข้อมูล 

นิยามระดับ
สูงสุด 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

คน
 

(P
eo

pl
e)

 

โครงสรา้ง
องค์กร 

    ไม่เป็นทางการ ตระหนักรู้ใน
วัตถุประสงค์ และความ 
สำคัญของธรรมาภิบาล

ข้อมูล 

มีข้อจำกัดในการแยก 
มีหน่วยงานย่อยภายใน 

จัดตั้งโครงสรา้งทมีและ
ต้นแบบธรรมาภิบาล

ข้อมูล 

มีการสนบัสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง 

มีการแตง่ตั้ง Chief Data 
Officer  หรือตำแหน่ง

เทียบเท่า 

เป็นทางการและ 
มีการบูรณาการ 

หน้าที่และ
ความ
รับผิดชอบ 

    ไม่สัมพันธ์กัน/
ไม่ร่วมมือกัน 

ทรัพยากรด้านธรรมา    
ภิบาลข้อมูลไม่ม ี

การจำกัดความอย่าง
ชัดเจนในระดับองค์กร 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ในธรรมาภบิาลข้อมูล

เป็นแบบไซโล 

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพื่อสนับสนุน 

ความต้องการและความคิด
ริเริ่มขององค์กร 

มีการระบบุริกรขอ้มูล 
เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้

ข้อมูล 

มีการวางความรับผิดชอบ
และการเชื่อมโยง 

กันในบทบาทหน้าที่ ทั้งใน
ระบบฝา่ยและองค์กร 

เป็นทางการและ
มีการตรวจสอบ
ในระดับองค์กร 

วัฒนธรรมและ
การสื่อสาร 

    ไม่เปิดเผย/
ปิดบัง 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ของแต่ละคนในการ 

รักษาไว้ซึ่งความมุ่งมั่นใน
วิสัยทัศน์ด้าน 

ธรรมาภบิาลข้อมูล 

ไม่มีการเชื่อมโยงกนัใน
การปฏิบัติงานข้าม

หน่วยงาน 

ก่อตั้งการบริการกลุ่ม
ลูกค้าภายใน 

มีกระบวนการ การ
กำกับดูแล และ

ทรัพยากรที่เปิดเผย 
โปร่งใส และเขา้ถึงได ้

มีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมที่นำไปสู่ 

การพัฒนาปรบัปรงุด้าน
ธรรมาภบิาลข้อมูล 

อย่างต่อเนื่อง 

เปิดเผย/โปรง่ใส 

กร
ะบ

วน
กา

ร 
(P

ro
ce

ss)
 

การจัดการ
สินทรัพย์
ข้อมูล 

    ไม่เป็น
หมวดหมู่/
กระจัด
กระจาย 

ขาดความเขา้ใจดา้น
สินทรัพย์ข้อมูล 

และความเปน็เจ้าของ
ข้อมูล 

ในแต่ละหน่วยธุรกิจมี
การครอบครองข้อมูลที่
แยกออกจากหมวดหมู่

ในสินทรัพย์ข้อมูล 

มีการวางมาตรฐานในการ
จัดการสินทรัพย์ข้อมูลใน

แต่ละหน่วยงาน 

มีการบริหารจัดการ
บัญชีข้อมูลระดับองค์กร

ที่เป็นมาตรฐาน 

มีแผนการรักษาไวใ้ห้คงอยู่
เพื่อรองรับการเตบิโตทั้ง

ด้านปริมาณและ 
ความซับซ้อนของข้อมูล 

มีการจัดทำ
บัญชีข้อมูลทั้ง

องค์กร 

มาตรฐาน
กระบวนการ 

    ความสมบูรณ์
แค่ภายนอก/ 

ไม่เป็น
มาตรฐาน 

การจัดการกระบวนการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ระบุเวลาในการ
ตอบสนองต่อการขอใช้

ข้อมูล 

มีการวางเสน้ทางสำหรับ
สินทรัพย์ข้อมูลใหม่  ๆ

ด้วยกระบวนการที่ชัดเจน
และได้รับการอนมุัติแล้ว 

มีการเข้าถงึคำจำกัด
ความของข้อมูล 

หลายระดับภายใต้การ
จัดการ 

มีต้นแบบของการบริการ
ด้านธรรมาภิบาล 

ข้อมูลภายในองค์กร 

เป็นมาตรฐาน 
ทั้งภายนอกและ

ภายใน 
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มิติ องค์ประกอบ Current 
Level  
0 - 5 

Desired 
Level 
1 - 5 

นิยามระดับ
ต่ำสุด 

มีความตระหนักรู ้
วิสัยทัศน์ในการกำกับ
ดูแลข้อมูล การลงทุน 
และการนำไปปฏบิัต ิ

มียุทธวิธี 
ความคิดริเริ่มในการ

สร้างแนวทางการกำกับ
ดูแลข้อมูล  

มีเป้าหมาย 
การมุ่งเป้าที่ชัดเจนขึ้น 
และมีความมุ่งมั่นใน    
ธรรมาภิบาลข้อมลู 

ขับเคลื่อนการเริ่มต้นที่
สำคัญ 

มียุทธศาสตร์ 
มีการระบุกลยุทธท์าง
ธรรมาภิบาลข้อมลู

อย่างชัดเจนและมีการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร 

มีการใช้งานแพร่หลาย 
ธรรมาภิบาลข้อมลูมีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลาย
และเป็นวัฒนธรรมด้าน

ข้อมูล 

นิยามระดับ
สูงสุด 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

นิยามและ
มาตรฐาน
ข้อมูล 

    หลากหลาย/
เข้าใจยาก 

ไม่มีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องใน

มาตรฐานสากล 

กระตุ้นให้เกิดการใช้
มาตรฐานสากลมาก 
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

มีแนวทางการใช้งานที่
เหมาะสมสำหรับ 
แหล่งข้อมูลที่เป็น

มาตรฐาน 

มีการเข้าถงึเมตาดาตา 
ทรัพยากร มาตรฐาน
ข้อมูล และนโยบายได้

อย่างเปิดเผย 

มีกระบวนการทำงาน
ร่วมกันในการจัดการ 

สินทรัพย์ข้อมูล 

เป็นมาตรฐาน
และเข้าถงึได ้

เท
คโ

นโ
ลย

 ี
(T

ec
hn

ol
og

y) 

การจัดการ
คุณภาพของ
ข้อมูล 

    ไม่ถูกต้อง /  
ไม่น่าเชื่อถือ 

ไม่มีกระบวนการจัดการ
ที่เข้มงวดหรือเชื่อถือได้
ในการรักษาคุณภาพของ

ข้อมูล 

หน่วยงานมีการระบุ
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ในด้านคุณภาพข้อมูล 

มีการวางการวัดคุณภาพ
ของข้อมูล และของเขต

ของการใช้งาน 

มีความสามารถในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลง
ต่อระบบเพื่อรักษา
คุณภาพของข้อมูล 

ธรรมาภบิาลข้อมูล
สามารถตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงได ้

เชื่อถือได ้

การตรวจสอบ
และวัดผล 

    ไม่ม ี/  
เฉพาะหน้า
เป็นครัง้  ๆ

การระบุตัวตนที่ไม่
สอดคล้องกันในการวัด

คุณภาพในแตล่ะ
หน่วยงาน 

ตรวจสอบและติดตาม
ตัวชี้วัดที่สำคัญในระบบ

ของหน่วยงาน 

รองรับการเตบิโตของ
ระบบแบบเรียลไทม ์ 

และสนบัสนนุการตัดสินใจ
ที่สำคัญ 

มีการรายงานที่เปน็
มาตรฐานและ 

dashboard แบบ
เรียลไทม์ในการวัด

คุณภาพข้อมูล 

มีการติดตาม/ตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูล 
และการตรวจจับ
ความสามารถแบบ

อัตโนมัติ 

การตรวจสอบ
และมีวงรอบ
อย่างเป็น
ทางการ 

เครื่องมือ     ต่างคนต่างใช้
เครื่องมือ 

ไม่เหมือนกัน 

มีการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างกันในแต ่

ละหน่วยงานโดยไม่
คำนงึถงึผลกระทบต่อ
ธรรมาภบิาลข้อมูล 

แต่ละหน่วยงานมกีาร
ประเมินชุดเครื่องมือ
ใหม่ เๆพื่อประโยชน์ 

ในการปรับปรุง         
ธรรมาภบิาลข้อมูล 

มีสถาปัตยกรรมและ
โครงสรา้งในกระบวนการ
ต่าง  ๆ มคีวามสอดคล้อง
ในด้านคุณภาพข้อมูลและ
มีการควบคุมการเข้าถึง 

มีระบบที่เข้าถึงง่ายใน
การบนัทึกการละเมิด 

และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรงุ 

มีการวางกรอบและ
นโยบายบนคลาวด ์

หรือการบริการดา้นการ
จัดการ 

บูรณาการกัน
ระดับองค์กร 
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เอกสารอ้างอิง  

มาตรฐานและแนวปฏิบัติอ้างอิง (Reference Standards and Best Practices) 

1. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge: 2nd  Edition 
2. Data Governance for Government: ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 
3. แนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
4. Issues Paper on the Use of Big Data Analytics in Insurance by International Association 

of Insurance Supervisors (IAIS) 
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