
การประชุมชีแ้จง 

การใหข้อ้มลูเรือ่ง การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการ 

เร ือ่ง ความม ัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรข์องบรษิทัประกนัภยั  

(IT security & Cybersecurity) ผา่นระบบ Web Survey 

วนัศกุรท์ ี ่6 กนัยายน 2562 
ส านกังาน คปภ. 



แบบสอบถาม 

เร ือ่ง การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการ 

เร ือ่งความม ัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรข์องบรษิทัประกนัภยั 

วตัถปุระสงค ์
 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการยกระดบั พัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์
ในการก ากบัดแูลดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และเตรยีมความพรอ้มในการรับมอืกบั
ความเสีย่งดา้นภยัคกุคามทางไซเบอรท์ีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากลทีเ่ป็นทีย่อมรับ เชน่ มาตรฐาน ISO27001 และ 
กรอบการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์NIST เป็นตน้  

แบบสอบถามฉบบันี ้ประกอบดว้ย 4 สว่น ดงันี ้

โครงสรา้งในการก ากบัดแูล 
และลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
/ ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

การก ากบัดแูลดา้นความม ัน่คงปลอดภยั
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและภยั
คกุคามทางไซเบอร ์และการบรหิาร
จดัการและมาตรการในการควบคมุความ
เสีย่ง 

การเตรยีมความพรอ้มในการ
รบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร ์

การคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลของผูเ้อาประกนัภยั 



Login 
 



สว่นที ่1 : โครงสรา้งในการก ากบั

ดแูล และลกัษณะการประกอบ

ธุรกจิ / ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

1. โครงสรา้งในการก ากบัดแูล 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  / ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สว่นที ่2 : โครงสรา้งและการก ากบั

ดแูลดา้นความม ัน่คงปลอดภยัของ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและภยั

คกุคามทางไซเบอร ์และการ

บรหิารจดัการและมาตรการในการ

ควบคมุความเสีย่ง  

1.  การก าหนดนโยบาย 
2.  นโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Risk Management Policy) 
3.  นโยบายการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Security Policy)  
4.  การสือ่สารนโยบาย 
5.  จดัล าดบัความเสีย่งดา้น IT Risk และ Cyber Risk 3 ล าดบั

แรกทีม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของบรษิทัมากทีส่ดุ 

สว่นที ่3 : การเตรยีมความพรอ้ม

ในการรบัมอืภยัคกุคามทาง        

ไซเบอร ์

1.  ความรูค้วามเขา้ใจในกรอบ NIST Framework 
2.  แผนหรอืมาตรการในการรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร ์
3.  การสง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจดัการและเตรยีมความ

พรอ้มในการรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร ์
4.  การสรา้งความตระหนกัและทดสอบการรบัมอืภยัคกุคามทาง    

ไซเบอรภ์ายในบรษิทั 
5.  การประเมนิตนเองเกีย่วกบัระดบัในการบรหิารจดัการความเสีย่ง

ดา้นความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรใ์นปจัจบุนั  

1.  การระบขุอ้มลูสว่นบคุคลทีม่กีารเก็บรวบรวม 
2.  การด าเนนิการขอ Consent จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
3.  การก าหนดข ัน้ตอนในการจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลในกรณีที่

เจา้ของขอ้มลูถอนความยนิยอม 
4.  การระบผุงัการไหล (Data Flow) ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
5.  การวเิคราะหผ์ลกระทบของขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Privacy 

Impact Assessment)  

สว่นที ่4 : การคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของผูเ้อาประกนัภยั 

ภาพรวมค าถาม 



ค าอธบิาย 
เพิม่เตมิเกีย่วกบั 
การใชง้านระบบ  

Web Survey 

ประเด็นค าถาม ค าอธบิาย 

1. web survey มกีารก าหนด 
expire session หรอืไม?่  

6 ช ัว่โมง 

2. การกรอกขอ้มลู จ าเป็นตอ้ง
กรอกใหเ้สร็จในคร ัง้เดยีวหรอืไม?่ 
หรอื ระบบสามารถ save ขอ้มลูให้
ระหวา่งการท าและสามารถ login 
เขา้มาท าตอ่ได ้

บรษิทัตอ้งด าเนนิการกรอกขอ้มลูให้
แลว้เสร็จภายในคร ัง้เดยีวเนือ่งจาก
ระบบจะไม ่save ขอ้มลูลา่สดุทีก่รอก
ให ้

3. บรษิทัสามารถ print จากระบบ  
web survey ไดห้รอืไม ่เมือ่กดสง่
ขอ้มลูมาใหแ้ลว้ 
 

ไมส่ามารถ print ได ้ 



ตวัอยา่ง WEB SURVEY 









สว่นที ่1 :    โครงสรา้งในการก ากบัดแูล และลกัษณะ 
 การประกอบธุรกจิ / ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
           

1.1 โครงสรา้งในการก ากบัดแูล 

















สว่นที ่1 :    โครงสรา้งในการก ากบัดแูล และลกัษณะ 
 การประกอบธุรกจิ / ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
           

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ / ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 





































สว่นที ่2 :   โครงสรา้งและการก ากบัดแูลดา้น 
ความม ัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ ภยัคกุคามทางไซเบอร ์และการบรหิารจดัการ 

และมาตรการในการควบคมุความเสีย่ง        







































7.9 































สว่นที ่3 : การเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืภยัคกุคาม 
ทางไซเบอร ์



















สว่นที ่4 :   การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้อาประกนัภยั 

















Timeline การด าเนนิการ 

เดอืนธนัวาคม เดอืนพฤศจกิายน 

จดัท าประชาพจิารณ์ของรา่ง
ประกาศฯ 

น าเสนอรา่งประกาศฯ ใหบ้อรด์
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบกอ่น

ประกาศใชบ้งัคบั 

รา่งประกาศ คปภ. เร ือ่ง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทั
ประกนัภยั (Information Technology Risk Management) และ หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลการใช้

บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัประกนัภยั 

เดอืนตลุาคม 

น าเสนอรา่งประกาศฯ  เพือ่ขอให้
บอรด์ คปภ. พจิารณาอนมุตัใิน

หลกัการของรา่งประกาศ 
และใหส้ านกังาน ด าเนนิการ 
ท า public hearing ได ้

WEB SURVEY  

เร ือ่ง การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเรือ่งความม ัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรข์องบรษิทัประกนัภยั 

วนัที ่9 ก.ย.  - วนัที ่20 ก.ย. 
(โดยประมาณ) 

บรษิทัด าเนนิการตอบแบบ survey 
และสง่ผลโดยมรีะยะเวลา 3 week 

วนัที ่6 กนัยายน 2562 

จดัประชุมชีแ้จงการท า Web 
Survey แกภ่าคธุรกจิ 

รายงานสรปุผลweb survey เรือ่งการ
ก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเรือ่งความ

ม ัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและความม ัน่คงปลอดภยัทาง

ไซเบอรข์องบรษิทัประกนัภยั 
 



ขอบคณุครบั 


