
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สอ.ธกส.) 
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เรื่อง  นโยบายการก ากับดูแลข้อมูล 
 

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สอ.ธกส.)  จัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy)  สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล   กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และประกาศถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้มีกรอบการด าเนินงานด้านข้อมูลท่ีชัดเจน  ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท  สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัย  บนพ้ืนฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิก  เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  โดยให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด  จนเกิดเป็น
วัตนธรรมการขับเคล่ือนองค์กรด้วยข้อมูล 
 

  2. โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 
     สอ.ธกส. ก าหนดโครงสร้างก ากับดูแลข้อมูลตามหลัก Three Lines of Defense  เพ่ือให้มีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับ  ตรวจสอบ  แบบแบ่งแยกหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
     2.1 คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Committee)* ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกรอบแนวทางการขับเคล่ือนการก ากับดูแลข้อมูลในภาพรวมของ 
สอ.ธกส. รวมถึงติดตามการก ากับการปฏิบัติงาน  และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติการก ากับดูแลข้อมูล  โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการท าหน้าท่ีกล่ันกรอง  และคณะท างานท่ีเก่ียวข้องท าหน้าท่ีเป็นบริ
กรข้อมูลขับเคล่ือนงานด้านข้อมูลร่วมกับกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง 
     2.2 ผู้จัดการ เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลท าหน้าท่ีบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฎิบัติ  รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรท่ัวท้ังสหกรณ์  ให้ค าแนะน า  ติดตาม
การด าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการก ากับข้อมูล รวมก าหนดในส่วนงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner)  ท าหน้าท่ี
เป็นผู้อนุมัติการบริหารจัดการข้อมูลในขอบเขตของสิทธ์ิท่ีก าหนด  และผู้ใช้ข้อมูลของกลุ่มงาน ท าหน้าท่ีน าข้อมูลไปใช้ใน
การวิเคราะห์จัดท ารายงาน  หรือใช้งานอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบาย มาตราฐาน และวิธีปฎิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
     2.3 ก าหนดสายงานท่ีท าหน้าท่ีจัดท ากรอบ และกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมความเส่ียง
ด้านข้อมูลให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  เช่ือมโยงความเส่ียงด้านข้อมูลกับความเส่ียงด้านอ่ืน ๆ ของ สอ.ธกส. รวมถึงกลุ่มงาน
ท่ีท าหน้าท่ีก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ติดตาม ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมูล  เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือการไม่ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
     2.4 ก าหนดกลุ่มงานท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมูล  เพ่ือสอบทานให้มั่นใจว่า เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน  และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลข้อมูล 
  3. สอ.ธกส. จัดให้มีการส่ือสารเสริมสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
รวมถึงจัดให้มีกระบวนการดูแลให้บุคคลภายนอกท่ีว่าจ้าง  เข้าใจ  รับทราบ  และลงนามยอมรับเง่ือนไขการว่าจ้างท่ี
ครอบคลุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านข้อมูล  และข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non – Disclosure Agreement)  
ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
 

-ร่าง- 

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด(สอ.ธกส.) 
2346  ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร 0-25586100 ต่อ 8996 โทรสาร 0-25793311 

The saving co-operatives limited of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives 
2346 Phaholyothin road Senanilom Chatuchak Bangkok 10900  Tel.02-5586100 Ext.8996 FAX 02-5793311 email baaccoop@gmail.com 

 
 
  

 



 
 

 

-2- 
 

  4. การก ากับดูแลข้อมูลด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) 
     4.1 การสร้างและได้มาซ่ึงข้อมูล สอ.ธกส. จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนเท่าท่ีจ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย 
     4.2 การประมวลผลและการใช้ข้อมูล  ต้องมีการบันทึกประวัติการใช้ข้อมูล (Log File) เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้  ส าหรับการประมวลผลข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  สอ.ธกส. ด าเนินการตามขอบเขต เง่ือนไข 
หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ด าเนินการจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และปฏิบัติตามแนวปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของ สอ.ธกส. 
     4.3 บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูลร่วมกันจัดให้มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) และบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog)  ท้ังในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค  เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการประมวลผลและใช้ข้อมูล  มีความเข้าใจตรงกัน  รวมถึง
การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality)  ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นปัจจุบันตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้และมีความพร้อมใช้ 
     4.4 การแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงข้อมูล  จัดให้มีแนวปฏิ บัติในการแลกเปล่ียนข้อมูล  และก าหนด
มาตรการในการตรวจสอบ  โดยด าเนินการตามสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการแลกเปล่ียนข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้  
รวมถึงบันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละครั้งท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูล (Log File) 
ระหว่างกลุ่มงาน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงหากผู้ให้บริการภายนอกเข้าใช้งานระบบสารสนเทศหรือเข้า
ข้อมูลของ สอ.ธกส. จะต้องมีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล  และได้รับอนุญาตก่อนด าเนินการทุกครั้ง 
     4.5 การเช่ือมโยงข้อมูลภายในกลุ่มงานต้องมีการตกลงระหว่างผู้รับข้อมูล  ข้อมูลท่ีมีการเช่ือมโยงต้อง
มีเกณฑ์การวัดคุณภาพข้อมูล  และชุดค าอธิบายข้อมูลทุกครั้ง โดยต้องมีการตรวจสอบ และอนุมัติก่อนส่งข้อมูล และ/หรือ
เมื่อรับข้อมูลก่อนน าไปใช้ 
     4.6 การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล  ก่อนการเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติให้กระท าได้  รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
นโยบายและแนวปฎิบัติ  และสามารถตรวจสอบได้ 
     4.7 การจัดเก็บข้อมูล  ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามกฎหมายก าหนด  มีการจัดช้ันความลับของข้อมูลโดยต้องจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทาง
หรือมาตรฐานการจัดช้ันความลับของขัอมูลท่ีก าหนดไว้ 
     4.8 การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต้องระบุสิทธ์ิในการเข้าถึง
ข้อมูลในการสร้าง  แก้ไข  ลบ หรืออ่านเพียงอย่างเดียว  และมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลผิดปกติ 
     4.9 การส ารองข้อมูล  ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน  มั่นคงปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน  โดยมี
มาตรฐานการส ารองข้อมูลท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย  แว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย 
     4.10 การท าลายข้อมูล  ก าหนดแนวทางการท าลายข้อมูลเมื่อข้อมูลน้ันไม่มีการใช้งาน  หรือพ้น
ก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล  ยกเว้นกรณีท่ีจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมต่อไป  
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองหรือยังมีความจ าเป็นต้องใช้  ท้ังน้ี  ต้องเก็บรักษาเมทาดาตา (Metadata) ของ
ข้อมูลท่ีปิดการใช้งานหรือท าลายไว้  เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบภายหลัง 
  5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
สอ.ธกส.  และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
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  6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฎิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สอ.ธกส. 
  7. ติดตามและบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล สอ.ธกส. ก าหนดให้มีการติดตามและบริหาร
จัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล  ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

  สอ.ธกส. จัดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลข้อมูลอย่างน้อยปีละคร้ัง  หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ  เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ   ณ  วันท่ี  1 มิถุนายน  2565 30 เมษายน 2565 

 
 

(นายสุรพงศ์  นิลพันธ์ุ) 
  ประธานกรรมการ 

                               สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด   ประธานกรรมการ ผ่าน เลขา

อนกุรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายจัดการ 
              เพือ่พิจารณาลงนาม  
 
 
 
 
 

“สอ. ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 


