
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
โดยท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจดังกล่ำวต้องมีกำรด ำเนินกำร
จัดเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จึงก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร            
ทำงกำรศึกษำเกิดควำมเช่ือมั่นและมีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จึงออก  

ประกำศดังต่อไปนี้         
     ข้อ ๑ ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ เรื่อง นโยบำย     
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ” 
     ข้อ ๒ ประกำศนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีประกำศเป็นต้นไป 
     ข้อ ๓ ในประกำศนี ้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 
   “ข้อมูลอ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เช้ือชำติ 
เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ และข้อมูลอื่นใด
ในท ำนองเดียวกันตำมท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมถึง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม  

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำวต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“การยินยอม” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรำบและยอมรับเงื่อนไข ข้อก ำหนดและข้อควำม   
ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้ำของข้อมูลรับทรำบสิทธิตำมกฎหมำยของตนแล้ว หำกมี  
กำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จะจัดท ำบันทึก
แก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐำน 
                    ข้อ ๔ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 
      ๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
               ๑) ข้อมูลท่ัวไป เช่น ข้อมูลรูปถ่ำย ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือกลำง นำมสกุล วันเดือนปีเกิด 
เพศ เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ อัตรำเงินเดือน สถำนศึกษำ สังกัด ส่วนรำชกำร           
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 
               ๒) ข้อมูลท่ีอยู่ เช่น บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น 
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              ๓) ข้อมูลกำรศึกษำ เช่น ระดับกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำนศึกษำ เป็นต้น 
               ๔) ข้อมูลใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ เช่น ประเภท เลขท่ี วันท่ีออกบัตร วันท่ี
หมดอำยุ เป็นต้น 
               ๕) ข้อมูลกำรสอน เช่น ระดับกำรศึกษำท่ีสอน รำยวิชำ/วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระ     
กำรเรียนรู้ เป็นต้น 
               ๖) ข้อมูลบิดำ มำรดำ และคู่สมรส เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือกลำง นำมสกุล เป็นต้น 
              ๗) ข้อมูลประวัติกำรพัฒนำตนเอง กำรปฏิบัติงำนวิจัย และประวัติกำรดูงำน เช่น 
หลักสูตร จ ำนวนช่ัวโมงท่ีฝึกอบรม หน่วยงำนท่ีจัด เป็นต้น 
               ๘) ข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ เช่น วันเดือนปี รำยละเอียด เอกสำรหลักฐำน 
เป็นต้น 
               ๙) ข้อมูลกำรได้รับโทษทำงวินัยและกำรล้ำงมลทิน เช่น สถำนโทษ ฐำนควำมผิด 
ลักษณะควำมผิด เอกสำรอ้ำงอิง กำรได้รับกำรล้ำงมลทิน เป็นต้น 
               ๑๐) ข้อมูลวันท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่ในเขตประกำศกฎอัยกำรศึก เช่น วันเดือนปี รำยกำร 
เอกสำรอ้ำงอิง เป็นต้น 
               ๑๑) ข้อมูลเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่น วันท่ีได้รับ เล่ม ตอนท่ี วันท่ีประกำศ         
ในรำชกิจจำนุเบกษำหน้ำ ล ำดับท่ี เล่มท่ี สถำนกำรณ์ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ วันท่ีได้รับ วันท่ีส่งคืน เป็นต้น 
               ๑๒) ข้อมูลวันลำหยุดรำชกำร ขำดรำชกำร มำสำย เช่น ปีงบประมำณ รำยงำนรอบ 
(รำยปี/รำยรอบ) ประเภทกำรลำ จ ำนวนครั้ง/จ ำนวนวนั เป็นต้น 
               ๑๓) ข้อมูลประกอบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ เช่น ภำระงำน ผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ข้อมูลประกอบกำรใช้เงื่อนไขลดระยะเวลำ ไฟล์ดิจิทัลประกอบกำรประเมิน เป็นต้น 
               ๑๔) ข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เช่น ผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
               ๑๕) ข้อมูลบัญชีธนำคำรของผู้ประเมิน เช่น ช่ือธนำคำร ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี เป็นต้น 
               ๑๖) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
               ๑๗) ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรรับรองคุณวุฒิ     
กำรสอบแข่งขัน กำรคัดเลือก กำรโอน กำรย้ำย เป็นต้น  

ท้ังนี้ ข้อมูลตำมข้อ ๑๕) และ ๑๖) เก็บรวบรวมเฉพำะกรณีท่ีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวข้อง 
        ๔.๒ ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลควำมพิกำร 
                    ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
  เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูล      
ส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีได้มอบให้แก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 
                    ข้อ ๖ กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงำนภำยนอก 
  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอำจมีควำมจ ำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังส่วนรำชกำร หน่วยงำนใน
ก ำกับของรัฐและหน่วยงำนอื่น ๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “หน่วยงำนภำยนอก” ท่ีมีกำรขอใช้ข้อมูลในเงื่อนไขดังนี ้
           ๖.๑ เพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
                        ๖.๒ เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรใช้อ ำนำจรัฐ 
                        ๖.๓ เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย 
  ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงำนภำยนอกจะ 
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ด ำเนินกำรโดยใช้หรือส่งข้อมูลเท่ำท่ีจ ำเป็น และอำจพิจำรณำใช้วิธีจัดท ำข้อมูลนิรนำม กำรแฝงข้อมูล เพื่อ 
ควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยหน่วยงำนภำยนอกท่ีเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมตำมนโยบำยนี้ และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่อนุญำตให้หน่วยงำนภำยนอกดังกล่ำวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจำกท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลก ำหนด 
     ข้อ ๗ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
   เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล      
ส่วนบุคคล จะด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ และมีมำตรกำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
           ๗.๑ สร้ำงเสริมควำมตระหนักรู้ด้ำนควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
            ๗.๒ จ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีในแต่ละล ำดับช้ันกำรเข้ำถึงหรือกำรเข้ำใช้งำนในระยะเวลำท่ีเหมำะสม หรือตำมระยะเวลำ
ท่ีกฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้ ในกำรส่งผ่ำนข้อมูลบนเว็บไซต์จะมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลเพื่อรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
            ๗.๓ จัดให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรเข้ำรหัสข้อมูลท่ีปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
            ๗.๔ จัดให้มีกำรส ำรองข้อมูล เพื่อหลีกเล่ียงควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นกับข้อมูล 
            ๗.๕ ก ำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรักษำควำมลับ และควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
     ข้อ ๘ ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลำท่ีจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและกำรท ำลำยข้อมูลจะเป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
     ข้อ ๙ สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
            ๙.๑ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ควำมยินยอมแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอด
ระยะเวลำท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษำโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
มีข้อจ ำกัดสิทธิโดยกฎหมำยให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลต่อไป 
            ๙.๒ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
ตนซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม 
            ๙.๓ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรแก้ไขให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
            ๙.๔ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ 
            ๙.๕ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรลบหรือ
ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
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            ๙.๖ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับกำรใช้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลได้ 
            ๙.๗ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนจำกผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยท่ัวไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนได้ 
โดยอัตโนมัติ และสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมถึงอำจจะขอให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น ท้ังนี้ กำรใช้สิทธินี้
จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
   ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๙.๔ - ๙.๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิปฏิเสธกำรปฏิบัติ
ตำมค ำร้องของเจ้ำของข้อมูล เพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรใช้
อ ำนำจรัฐ ตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
     ข้อ ๑๐ กำรใช้คุกกี้ (Cookies) 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นท ำนองเดียวกัน    
ในกำรติดตำมพฤติกรรมของเจ้ำของข้อมูลท่ีเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ รวมทั้ง
บันทึกกำรให้บริกำรและวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ำของข้อมูลและพัฒนำประสิทธิภำพกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ เช่น    
กำรบันทึกภำษำท่ีเลือกใช้ กำรระบุอุปกรณ์ท่ีใช้ กำรระบุต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ หรือกำรต้ังค่ำอื่น เมื่อเจ้ำของ
ข้อมูลเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ในครั้งถัดไป โดยเว็บไซต์จะจดจ ำว่ำเป็นผู้ท่ีเคยเข้ำใช้บริกำรแล้วและต้ังค่ำเพื่อ
ให้บริกำรตำมท่ีเจ้ำของข้อมูลก ำหนด 
     ข้อ ๑๑ กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ขอสงวนสิทธิในกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดตำมกฎหมำย กำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
รวมถึงข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จะประกำศ
แจ้ง กำรเปล่ียนแปลงให้ทรำบอย่ำงชัดเจน ก่อนจะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง 
     ข้อ ๑๒ ช่องทำงกำรติดต่อ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 588 หมู่ท่ี 11 ถนนถนนสนำมกีฬำ ต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ 
จังหวัดพะเยำ 56000 
   โทรศัพท์ 0 5407-9872 , 0-5407-9873                            
   อีเมล phayaopro@moe.go.th 
   เว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php 
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