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แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance)  

 
 

1.  เหตุผลในการออกแนวนโยบาย 

ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญของสถาบันการเงิน การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์เพ่ือใช้ประโยชน์
จากข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปจนถึงข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการให้บริการทางการเงินในยุคปัจจุบัน โดยสถาบันการเงินน าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการคุ้มครองข้อมูลและ 
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หากสถาบันการเงินไม่มีการก ากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญจนกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบ 
สถาบันการเงินได้ ดังนั้น สถาบันการเงินจึงควรจัดให้มีการดูแลคุณภาพข้อมูล การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด ลักษณะ
การด าเนินธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ และความเสี่ยงด้านข้อมูลของสถาบันการเงิน รวมทั้ง 
เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตาม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนให้สถาบันการเงินน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการให้บริการทางการเงินตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
ควบคู่กันด้วย ดังนั้น ธปท. จึงออกแนวนโยบายเรื่องการก ากับดูแลข้อมูลฉบับนี้ เพ่ือให้สถาบันการเงิน
น าไปใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการก ากับดูแลข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักการที่ดีที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ทั้งนี้ ธปท. คาดหวังว่าสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่งจะสามารถน าแนวนโยบายฉบับนี้ไปใช้ในการก ากับดูแล
ข้อมูลขององค์กรเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถน าแนวนโยบายฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลข้อมูล
ขององค์กรตนเองได้ 
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2.  เนื้อหา 

2.1 ค าจ ากัดความ 

ข้อมูล1 หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น 
จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ หรืออยู่ในรูปของข้อความ สถิติ หรือ
รูปแบบอื่นใด ทั้งท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน และ
ข้อมูลทางธุรกิจ 

ความเสี่ยงด้านข้อมูล หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูล หรือการใช้ข้อมูล   
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ข้อมูลรั่วไหลจนน าไปสู่การถูกฟ้องร้อง
และเสียชื่อเสียง ข้อมูลไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ข้อมูลไม่มีคุณภาพหรือมีความเบี่ยงเบน
ซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจบิดเบือนไปจากความเป็นจริงหรือเกิดความผิดพลาดจนส่งผลให้  
การด าเนินธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ  

2.2 หลักการ 

ธปท. ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการก ากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันการเงิน
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลในสถาบันการเงินมีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย มีความเป็นส่วนบุคคลและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน บนพ้ืนฐานของการคุ้มครองข้อมูลและรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้า หลักการนี้ก าหนดเป็น principle-based โดยสถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจ
ในการด าเนินการให้สอดคล้องกับขนาด ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ และความเสี่ยง
ด้านข้อมูลของสถาบันการเงิน รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการท างานภายใต้แนวทางดังกล่าว  

แนวนโยบายฉบับนี้ ธปท. ได้ก าหนดการก ากับดูแลข้อมูลไว้ 5 หลักการ ได้แก่  
(1) นโยบายการก ากับดูแลข้อมูล (2) โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลตามหลัก three lines of defense 
(3) การบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตข้อมูล (4) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล และ (5) การบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
ควรน าไปเป็นแนวทางในการก ากับดูแลข้อมูลในองค์กร โดยหากสถาบันการเงินใดสามารถปฏิบัติได้
ตามที่ก าหนดไว้ในแนวนโยบายฉบับนี้แล้ว ก็สามารถพิจารณาให้มีการก ากับดูแลข้อมูลเพ่ิมเติม 
รวมทั้งมีการรายงานและวัดผลส าเร็จเพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลข้อมูลให้ดีอย่างต่อเนื่อง และอาจ
พิจารณาใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูล เพ่ิมขึ้นตามระดับ
ความพร้อมของสถาบันการเงินเองได้ 

 

                                                           
1 อ้างอิงหลักการจากนิยาม “ขอ้มูล” ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง ธรรมาภบิาลขอ้มูลภาครัฐ 
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2.3 การก ากับดูแลข้อมูลของสถาบันการเงิน  

สถาบันการเงินควรก ากับดูแลข้อมูลตาม 5 หลักการ ดังนี้  

หลักการที่ 1 นโยบายการก ากับดูแลข้อมูล 

สถาบันการเงินควรก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลข้อมูลให้สอดคล้องกับขนาด ลักษณะ
การด าเนินธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ และความเสี่ยงด้านข้อมูลของสถาบันการเงิน รวมถึงสื่อสาร
นโยบายดังกล่าวเพ่ือสร้างความตระหนักแก่พนักงานในองค์กร รวมทั้งให้พนักงานถือปฏิบัติตาม โดย 

(1) นโยบายการก ากับดูแลข้อมูลควรท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครอบคลุมการดูแล
ข้อมูลทุกประเภทของสถาบันการเงิน รวมถึงการใช้บริการจากบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง2 โดยอาจเป็นนโยบายที่จัดท าขึ้นเฉพาะหรือเพ่ิมเติมจากนโยบายที่สถาบันการเงิน 
มีอยู่แล้วได้ อย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้ 

(1.1) โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลัก three lines of defense และมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน 
รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความเพียงพอเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดตามหลักการที่ 2 

                                                           
2 อ้างอิงนิยาม “บุคคลภายนอก” จากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2562 เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากับดแูลความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 
อ้างอิงนิยาม “พันธมิตรทางธุรกิจ” จากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 16/2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้บริการจากพันธมิตร 
ทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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(1.2) การบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตข้อมูล ตั้งแต่การสร้างหรือการได้มาซึ่ง
ข้อมูล การใช้งานหรือการเปิดเผย การจัดเก็บ และการท าลายข้อมูล โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต ทั้งนี้รายละเอียดตามหลักการที่ 3 

(1.3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการรกัษาความเป็นส่วนบุคคล
ของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตข้อมูลให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของข้อมูล และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดตามหลักการที่ 4  

(1.4) การบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล เพ่ือลดผลกระทบของความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดตามหลักการที่ 5  

(2) นโยบายการก ากับดูแลข้อมูลต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
และทบทวนตามความถี่ให้เหมาะสมซึ่งรวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(3) มีการชี้แจงและสื่อสารนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง โดยประกาศใช้  
อย่างเป็นทางการ และให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 

หลักการที่ 2 โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลตามหลัก three lines of defense 

โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลควรเป็นไปตามหลัก three lines of defense เพ่ือเอ้ือต่อ
การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ (segregation of duty) อย่างชัดเจน 
รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความเพียงพอเหมาะสม โดย 

(1) ก าหนดบุคลากรและหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การก ากับดูแลข้อมูลโดยตรงและครอบคลุมหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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สถาบันการเงินควรระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูลให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิน
สามารถพิจารณาการจัดรูปแบบโครงสร้างการก ากับดูแลด้านข้อมูลให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ และความเสี่ยงด้านข้อมูลของสถาบันการเงินได้ เท่าที่มีบุคลากร
และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ข้างต้นครบถ้วนและไม่ขัดกับหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม เช่น 
อาจมอบหมายให้คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีท าหน้าที่ก ากับดูแลข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยที่ไม่ต้องจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 

(2) จัดให้มีทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือให้เพียงพอที่จะสนับสนุน 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการก ากับดูแลข้อมูลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวัดประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นด้วย 

(3) ก าหนดแผนงานการเสริมสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลข้อมูลแก่
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง 
และวัดผลได้ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาอย่างเหมาะสม 

หลักการที่ 3 การบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล  

สถาบันการเงินควรบริหารจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล ตั้งแต่การสร้างหรือ 
การได้มาซึ่งข้อมูล การใช้งานหรือการเปิดเผย การจัดเก็บ และการท าลายข้อมูล โดยค านึงถึง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอนของวงจรชีวิตและมีการควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตมีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย มีความเป็นส่วนบุคคล โดย 

(1) ควรจัดท าแผนภาพหรือการบันทึกในรูปแบบอ่ืนใดที่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างหรือการได้มาซึ่งข้อมูล การรับส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบงาน การใช้งานหรือเปิดเผย การจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิตให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
และความซับซ้อนของข้อมูลภายในองค์กร 

(2) มีการบริหารจัดการค าอธิบายชุดข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

(3) มีการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ 
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ใช้บริการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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(4) ติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลตลอดวงจรชีวิตให้เหมาะสมและ
เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพ่ือหลีกเลี่ยงโอกาสเกิด 
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันการเงิน  

นอกจากนี้ เพ่ือให้การบริหารจดัการตลอดวงจรชวีิตข้อมูลมีประสิทธิภาพ สถาบันการเงิน
ควรก าหนดกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
สามารถน าไปถือปฏิบัติตามได้ โดยมีตัวอย่างประเด็นที่ควรค านึงถึงในการก าหนดกระบวนการบริหาร
จัดการในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตข้อมูล ดังนี้ 

ประเด็นที่ควรค านึงถึงในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตข้อมูล  

 
 
 
 
 
 
 

              ตัวอย่างของข้อมูลที่ขาดคุณภาพและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน 

  ข้อมูลขาดความเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง 
  ข้อมูลขาดความพร้อมใช้งาน ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก 



7 
 

สนสว90-คส50001-25640927 

หลักการที่ 4 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความเป็น 
ส่วนบุคคลของข้อมูล  

สถาบันการเงินควรรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนบุคคล
ของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของข้อมูล ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดย 

(1) มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุมการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การสื่อสาร การจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลบนระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ การเก็บรักษาและ  
การท าลายข้อมูล รวมถึงกรณีที่สถาบันการเงินมีการใช้บริการ การเชื่อมต่อหรือการเข้าถึงข้อมูลจาก
บุคคลภายนอก ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของข้อมูล ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถอ้างอิงแนวทาง 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน3 รวมถึง
แนวปฏิบัติอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

(2) มีการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยต้องมีการเก็บรวบรวม  
ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และค านึงถึงสิทธิของ
เจ้าของข้อมูล 

(3) มีการดูแลข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการดูแลข้อมูลของ
ลูกค้าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)4 

หลักการที่ 5 การบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล  

สถาบันการเงินควรเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูลเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่ความเสียหาย หรือเพ่ือลดผลกระทบกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว 

(1) มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล ทั้งการตรวจจับ 
การระบุ การยับยั้งปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การรวบรวมหลักฐานหรือเอกสาร การแก้ไขปัญหา 
การบริหารจัดการให้สามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่คล้ายกันในอนาคต ในกรณีที่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ

                                                           
3 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2562 เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 4/2563 เร่ือง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม (Market conduct) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ สถาบันการเงินสามารถปฏิบัติตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของสถาบันการเงิน  

(2) มีการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการละเมิดข้อมูล เช่น ข้อมูลรั่วไหล
โดยเฉพาะกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการเงินต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงกรณีที่การละเมิด
ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า  
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เอกสารแนบ 1 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลข้อมูลตามหลัก three lines of defense 

1. คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลข้อมูล5 มีหน้าที่ 
- ก าหนดเป้าหมายในการก ากับดูแลข้อมูลให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันการเงิน  
- ดูแลให้มีการจัดท า ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย การก ากับดูแลข้อมูล 
- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงให้ค าปรึกษาและตัดสินประเด็น

ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
- สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการก ากับดูแลข้อมูล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
- ดูแลและสนับสนุนให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรให้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูล การใช้

ข้อมูลอย่างปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลข้อมูลที่ดีภายในสถาบันการเงิน 

2. ผู้บริหารจัดการข้อมูล ทั้งระดับผู้บริหารระดับสูง และระดับหน่วยงานหรือทีมงาน 

2.1 ระดับผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ 
- บริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล 
- ส่งเสริมการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 

2.2 ระดับหน่วยงานหรือทีมงาน มีหน้าที่ 
- จัดท า ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ

ดูแลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- สื่อสาร ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย มาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล รวมทั้ง การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูล 
การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลข้อมูลที่ดีภายในองค์กร 

- ติดตามสถานะของการบริหารจัดการข้อมูล รายงาน ผลและประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 
ที่พบต่อคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลข้อมูลเป็นประจ า 

3. ผู้อนุมัติการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล มีหน้าที่ 
- อนุมัติการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น อนุญาตการเข้าถึงข้อมูล การใช้และ 

เผยแพร่ข้อมูล  

                                                           
5 คณะกรรมการที่ท าหนา้ที่ก ากับดูแลขอ้มูล สามารถประกอบดว้ยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Chief Information Officer) ผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารจัดการขอ้มูล (Chief Data Officer) ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Security Officer) ผู้บริหารระดับสูงด้านความเส่ียง (Chief Risk Officer) 
หรือผู้บริหารจากส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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- ควบคุมดูแลข้อมูลให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล เช่น ดูแลให้จัดท าทะเบียนข้อมูลและทบทวนให้เป็น
ปัจจุบัน ดูแลให้มีการก าหนดชั้นความลับข้อมูลและก าหนดเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

4. ผู้ใชข้้อมูล มีหน้าที่ 
- ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล 
- สนับสนุนการก ากับดูแลข้อมูลให้ตรงความต้องการในการใช้ข้อมูล และรายงานประเด็นปัญหา 

ที่พบระหว่างการใช้ข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือทีมงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล 

5. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ 
- จัดท ากรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน

ข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูล 
- ให้ค าปรึกษา ติดตาม และทบทวนความเสี่ยงด้านข้อมูลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรวบรวม

และเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านข้อมูลกับความเสี่ยงด้านอื่นของสถาบันการเงิน และน าเสนอผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

6. หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย มีหน้าที่ 
- ติดตาม ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพ่ือป้องกันการละเมิด

หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงานก ากับดูแล 

7. หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพ่ือสอบทานให้มั่นใจว่า

เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล 
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เอกสารแนบ 2 

การบริหารจัดการค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata Management) 

1. ก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการค าอธิบายชุดข้อมูลให้ครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบ กระบวนการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล การควบคุมดูแล และสอบทาน
ค าอธิบายชุดข้อมูล 

2. จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการจัดท า ปรับปรุงแก้ไข และสอบทานค าอธิบายชุดข้อมูล 
รวมถึงปรับปรุงทะเบียนรายการค าอธิบายชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

3. จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคกับทุกชุดข้อมูลส าคัญอย่างครบถ้วน รวมถึง
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ประกอบด้วย 

 

4. ก าหนดให้มีกระบวนการควบคุมการเข้าถึง การก าหนดสิทธิ การปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายชุดข้อมูล 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

5. มีการปรับปรุงทะเบียนรายการค าอธิบายชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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เอกสารแนบ 3 
การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 

สถาบันการเงินควรมีการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล โดยก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธี
ปฏิบัติการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมูล และจัดให้มีการก าหนดคุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภาพที่ชัดเจน รวมทั้งมีกระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพข้อมูล ตามแนวทางดังนี้  

1. การก าหนดหลักเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  

- มีการก าหนดข้อมูลหลักท่ีจ าเป็นต้องมีคุณภาพ (critical data element) ในแต่ละชุดข้อมูล 
- มีการก าหนดระดับคุณภาพข้อมูล ในแต่ละชุดข้อมูล เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพของชุดข้อมูล 
- มีการก าหนดให้มีกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ก าหนด 

คุณลักษณะข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างลักษณะข้อมูลที่มีคุณภาพ 

 
ตัวอยา่งค าอธิบายตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

2. การประเมินคุณภาพข้อมูล 

- มีการประเมินคุณภาพข้อมูลตามหลักเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เช่น การตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพข้อมูลในเชิงเทคนิค (data profiling) กับข้อมูลหลักทีจ่ าเป็นต้องมีคุณภาพในแต่ละ 
ชุดข้อมูล รวมถึงการเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพข้อมูลที่สถาบันการเงินก าหนด 

- มีการจัดท าผลการประเมินคุณภาพข้อมูล เพ่ือใช้ติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
- มีการระบุชุดข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามระดับคุณภาพข้อมูล รวมทั้งแจ้งผู้ท าหน้าที่อนุมัติและ 

ควบคุมดูแลข้อมูล เพ่ือหาแนวทางด าเนินการแก้ไขให้ข้อมูลมีคุณภาพต่อไป 
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3. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 

- มีกระบวนการน าชุดข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาปรับปรุง 
- มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดชุดข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพขึ้นอีกในอนาคต 
- มีการก าหนดให้มีกระบวนการควบคุมการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลที่รัดกุม เช่น กระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง กระบวนการขออนุมัติจากผู้ท าหน้าที่อนุมัติ และควบคุมดูแล
ข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานแสดงข้อมูลก่อนและหลังการแก้ไขข้อมูล เพ่ือป้องกันการแก้ไข
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4. การควบคุมและติดตามให้ข้อมูลมีคุณภาพ 

- มีการติดตามและปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดตาม
คุณภาพของชุดข้อมูลได้อย่างทันกาล 

- มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการติดตามระดับคุณภาพข้อมูล เมื่อพบว่าชุดข้อมูลมีคุณภาพ
ต ่ากว่าระดับคุณภาพข้อมูลที่ก าหนด 

- มีการสอบทานคุณภาพข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ 
- มีการจัดท ารายงานผลการติดตามคุณภาพข้อมูล สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงชุดข้อมูล

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รวมทั้ง รายงานประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบ ภาพรวม
ปัญหาและสาเหตุที่ท าให้ชุดข้อมูลไม่มีคุณภาพ น าเสนอคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่
ได้รับมอบหมายเป็นประจ า 

ตัวอย่างกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 



 

 

ค าถาม-ค าตอบท้ายแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

ลงวันที ่27 กันยายน 2564  

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
ขอบเขตการบังคับใช้ 

1 แนวนโยบายเรื่องก ากับดูแลข้อมูลของสถาบันการเงิน
ต้องครอบคลุมข้อมูลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินและบริษัทที่เก่ียวข้องกับสถาบันการเงิน 
ด้วยหรือไม่ 
 

แนวนโยบายฉบับนี้มุ่งเน้นให้สถาบันการเงิน
น าไปใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลข้อมูล  
ทุกประเภทของสถาบันการเงิน ดังนั้น หากข้อมูลใด
มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ก็ควรได้รับการดูแล
ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลข้อมูลนี้ด้วย อย่างไรก็ด ี
แนวนโยบายฉบับนี้เปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการก ากับดูแลข้อมูลขององค์กรตนเองได้ 

หลักการที่ 1 นโยบายการก ากับดูแลข้อมูล 

2 สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสามารถน า
นโยบายการก ากับดูแลข้อมูลของธนาคารพาณิชย์แม่
ที่ต่างประเทศ มาใช้โดยไม่ต้องจัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ 
 

สามารถท าได้ หากนโยบายการก ากับดูแล
ข้อมูลดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องและครอบคลุม
หลักการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  
โดยน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ความเสี่ยงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  

หลักการที่ 2 โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลตามหลัก three lines of defense 

3 สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสามารถใช้
โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลของธนาคารพาณิชย์แม่
ที่ต่างประเทศ ได้หรือไม่ 
 

สามารถท าได้ หากธนาคารพาณิชย์แม่ที่
ต่างประเทศมีบุคลากรและหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 1 และไม่ขัด 
กับหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม 

 


