
 

  
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) 

----------------------------------------------------- 
 

 โดยที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
กำรจัดแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล  
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจดังกล่ำวจะต้องมีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ รวบรวม 
ประมวลผล ข้อมูลบุคคล จำกฐำนข้อมูลประชำกรในลักษณะทะเบียนมำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับ
กำรศึกษำไทยในอนำคต จึงเห็นควรก ำหนดแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมำตรำ 5 และมำตรำ ๗ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 12 ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 19/2560  เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 
2560  และพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง               
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 พ.ศ.2565 
 

หมวด ๑ 
       บทท่ัวไป 

---------------------- 

ข้อ ๑ ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวนโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ”  
            ข้อ ๒ ประกำศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป 
            ข้อ ๓ ในประกำศนี้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้  
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น ชื่อ - ชื่อสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหมำยเลขประจ ำตัวบุคคล 
หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขโทรศัพท์หรือหมำยเลขโทรสำร เพศ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด   สถำนภำพ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  บิดำมำรดำ หมู่โลหิต กำรเสียภำษี ประวัติกำรศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูล 
ของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจ 
เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

                                                                                             /ข้อมูลส่วนบุคคล... 



๒ 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษในกำรเก็บรวบรวมหรือ 
ประมวลผล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ 
ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน 
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกัน  
ตำมท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด เป็นต้น 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่
กรณทีี่บุคคลมีควำมเป็นเจ้ำของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้ำงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเองโดยเจ้ำของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมำยถึงบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล”(Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้น 
ตำมกฎหมำย เช่น บริษัท สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรอ่ืนใด 

“ผู้รับบริการ” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรโดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ต่ำง ๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริกำรที่เป็นส่วนรำชกำรด้วย 

หมวด ๒ 

แนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

---------------------- 

ข้อ ๔  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงจ ำกัด 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุ ทธศำสตร์ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรจัดแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรจังหวัด ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ จัดท ำงบประมำณและบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง ศึกษำธิกำร   
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  พ .ศ .  ๒๕๔๘ มีภำรกิจที่ จะต้องด ำ เนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎหมำยอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
จะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรให้บริกำร
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
หรือตำมนโยบำยและข้อสั่งกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะขอควำมยินยอมจำกผู้ใช้บริกำรก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่กฎหมำยก ำหนด และหรือในกรณีอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ 

 

                                                                               /4.2  คุณภำพ... 

 

 



๓ 
 

              ๔.๒ คุณภำพของข้อมูลส่วนบุคคล 

                                   ในกรณีที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  มีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบอ่ืน โดยข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็นธรรม จัดเก็บ
รวบรวมให้มีขอบเขตจ ำกัดที่สุดให้เหมำะสมกับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละครั้ง ให้ควำมส ำคัญถึง              
ควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูล เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนซึ่งเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บข้อมูล ขอใช้ข้อมูล และเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภำยในและภำยนอกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  

                       ๔.๓ วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม 
                                   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำรรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคล เพ่ือเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ               
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ ข้อ ๖ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
                                   ๔.๓.๑ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน ตัดสินใจ ก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
                                   ๔.๓.๒ เพ่ือสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริหำร
กำรศึกษำ  
                                   ๔.๓.๓ เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
เข้ำด้วยกันให้เป็นระบบ 
                                   ๔.๓.4 เพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และกำรบริกำรประชำชน 
 
                ทั้งนี้ หำกภำยหลังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบและ/หรือ  
ขอควำมยินยอม พร้อมนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรบันทึกกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

                       ๔.๔ ข้อจ ำกัดในกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
                                  ๔.๔.๑ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ผ่ำนกำรลงทะเบียนหรือกำรกรอกแบบฟอร์มนั้น ข้อมูลที่จ ำเป็นต้องกรอกลงไป ได้แก่ชื่อ – ชื่อสกุล 
ที่อยู่ หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล สังกัดโรงเรียน จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ผู้ปกครอง 
หรือ บิดำ มำรดำของนักเรียน หรืออำจจะขอเก็บเพ่ิมเติมมำกกว่ำที่ระบุไว้ข้ำงต้นตำมภำรกิจ เป็นต้น  
โดยข้อมูลเหล่ำนี้ จ ำเป็นต่อกำรประมวลผลและกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรให้บริกำร  ส่วนข้อมูลอ่ืนๆ 
นอกจำกนี้  เจ้ ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ เลือกที่ จะให้  หรือไม่ ให้ก็ ได้ซึ่ งข้อมูลต่ ำง  ๆ เหล่ ำนี้   
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะใช้เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรที่ดีข้ึนต่อไป 
                                  ๔.๔.๒  เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจได้รับกำรร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใน
เวลำใดๆที่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ และจะมีกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในหน่วยงำน  โดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้สอดคล้องกับนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมทั้งอำจผนวกข้อมูลส่วนบุคคลนี้เข้ำกับ 
ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลที่ผนวกเข้ำด้วยกันนี้ จะถือว่ำเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ตรำบเท่ำที่ยังคงผนวกเข้ำด้วยกันอยู่ 
                                                                                                        /4.4.3. ส ำนักงำน... 



๔ 
 

                                  ๔.๔.๓  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น กรณีที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จ ำเป็นต้อง
ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์               
จะก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงรักษำควำมลับและควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกภำรกิจหรือกิจกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  

                                  ๔.๔.๔ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งเรื่องร้องเรียน/ติดต่อทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ ช่องทำงร้องเรียน/ หรืออีเมลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ หรือช่องทำงอ่ืน 
โดยจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลดังกล่ำวไว้ เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ หรือทำงแอปพลิเคชัน 
(Application) ต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดขึ้น จัดเก็บข้อมูลหมำยเลข                    
ไอพีแอดเดรส (IP Address) ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่ำนที่เข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงต่อไป  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์แนะน ำให้
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงจำก
เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือรับทรำบและเข้ำใจว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำว เก็บรวบรวม ใช้  
หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงไร ทั้งนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะไม่สำมำรถรับรองข้อควำมหรือรับรองกำรด ำเนินกำรตำมที่ ได้มีประกำศไว้   
และไม่รับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่สำมำรถปฏิบัติกำรหรือด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบัติในกำรคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ประกำศไว้ 

                                  ๔.๔.๕  กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ จะติดต่อกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำร เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
แอปพลิเคชันหรือช่องทำงอ่ืนในกำรสื่อสำรที่ปลอดภัยและไม่มีกำรรั่วไหลของข้อมูลเพ่ือตรวจสอบชื่อเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และรหัสผ่ำน ทั้งนี้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจแจ้งควำมประสงค์ให้ติดต่อด้วยวิธีกำรอื่นได้ 
ในขณะที่ท ำกำรลงทะเบียน นอกจำกนี้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่ำนช่องทำงอ่ืนได้อีกหลำยช่องทำง  

                                  ๔.๔.๖ กำรใช้คุกกี้ (Cookies) 

                                          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์มีกำรใช้งำนคุกกี้  (Cookies)  
เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกของผู้รับบริกำรในกำรเข้ำใช้บริกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
โดยกำรใช้งำนคุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กที่ระบบบริกำรของเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
และเว็บไซต์อ่ืนของหน่วยงำน โดยจัดส่งไปยังโปรแกรมเบรำว์เซอร์ (Browser) ของผู้รับบริกำร เมื่อผู้รับบริกำร
เข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริกำรเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  และเว็บไซต์อ่ืน 
ของหน่วยงำน กำรใช้งำนคุกกี้เหล่ำนี้ช่วยให้กำรติดต่อระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริกำ รกับระบบ
เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์และเว็บไซต์อ่ืนของหน่วยงำนเป็นไปได้อย่ำงปกติ  
ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น คุ ก กี้ ท ำ ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ ต่ ำ ง  ๆ 
                                                                                                            /และผู้รับบริกำร... 



๕ 
 

และผู้รับบริกำรควรปล่อยให้คุกกี้ท ำงำนไปตำมปกติซ่ึงคุกกี้ดังกล่ำวมิได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำร
เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์และเว็บไซต์อ่ืนของหน่วยงำนได้ อย่ำงไรก็ตำมหำก
ผู้รับบริกำรไม่ต้องกำรที่จะยอมรับคุกก้ี ผู้รับบริกำรสำมำรถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ได้ และยังคงสำมำรถที่จะเข้ำ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์และเว็บไซต์อ่ืนของหน่วยงำนได้ แต่กำรท ำงำน
บำงอย่ำงบนเว็บไซต์อำจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่ำที่ควร 

                                  ๔.๔.๗ กำรเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับทำงกำรศึกษำ 
                          ในกรณีที่ผู้รับบริกำรเป็นครูหรือบุคลำกรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยนอกกระทรวง หรือรับบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำรเพ่ิมเติม ได้แก่ เพศ อำยุ 
ข้อมูลต้นสังกัด ประเภทของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและที่อยู่ในกำรติดต่อ เป็นต้นเพ่ือควำมสะดวกในกำรแจ้ง
รำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ภำยในกำรปฏิบัติงำน เช่น วิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูล  หรือสถิติ              
ทำงกำรศึกษำรูปแบบต่ำง ๆ ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรและติดต่อกับผู้รับบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
และแจ้งประกำศท่ีส ำคัญ แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด เงื่อนไขและนโยบำยต่ำง ๆ เป็นต้น  

     ๔.๕ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
                          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์มีกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน โดยกำรจัดเก็บรวบรวม และรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
ดังกล่ำวที่เชื่อมโยงกันนั้น ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ประกำศไว้ และเนื่องจำกแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติของหน่วยงำนอื่น 
อำจมีควำมแตกตำ่งกัน ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอแนะน ำให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ศึกษำแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนเหล่ำนั้นด้วย  ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบเพ่ือให้ควำมยินยอมล่วงหน้ำ 
ก่อนท ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืน และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ขอให้ค ำม่ันสัญญำ ดังต่อไปนี้ 
                                    ๔.๕.๑ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถเพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจำกควำมเสียหำย กำรถูกเปลี่ยนแปลง 
หรือกำรถูกน ำไปใช้งำนนอกเหนือวัตถุประสงค์ โดยก ำหนดให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
                                    ๔.๕.๒ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงและรับทรำบว่ำส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในกำรปฏิเสธควำมรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดที่
ไม่ได้เกิดจำกควำมผิด หรือควำมบกพร่องของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   
                        ๔.๖ แนวนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
                                     ๔.๖.๑ เสริมสร้ำงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และเจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ให้ควำมรู้ กำรจัดอบรม และจัดสัมมนำ โดยเป็นไปตำมประกำศกฎกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
                                                                                                              /๔.๖.๒ จ ำกัด… 
 



๖ 
 

                                     ๔.๖.๒  จ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูล ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในแต่ละล ำดับชั้น และจัดให้มีกำรบันทึกและท ำ กำรส ำรองข้อมูล  
กำรเข้ำถึงหรือกำรเข้ำใช้งำนในระยะเวลำที่เหมำะสม หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
                                     ๔.๖.๓  จัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
                                     ๔.๖.๔  ก ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำรในกำรรักษำควำมลับและควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมส ำคัญหรือเป็นข้อมูลที่อำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรม
อันดีของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

                       ๔.๗ กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
แจ้งถึงควำมมีอยู่หรือรำยละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับค ำร้องขอตำม
แบบแนบท้ำยประกำศนี้ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลให้ค ำชี้แจงหรือให้ข้อมูล 
แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ ตำมกฎหมำย ให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจัดท ำบันทึกค ำคัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐำน  

       พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่ำในฐำนะผู้ควบคุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตำมหลักพ้ืนฐำนในกำรประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคล เช่น ต้องประมวลผลข้อมูล“โดยชอบด้วยกฎหมำย” เป็นธรรม และโปร่งใสต่อเจ้ำของข้อมูล  
ส่วนบุคคลซึ่งกำรประมวลผลข้อมูล จะชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่นั้น ต้องพิจำรณำจำก “ความยินยอม”  
ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
นั้น กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ข้อ ต่อไปนี้ 

                       ๔.๗.๑ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงเสรี หมำยถึง เจ้ำของ
ข้อมูล ส่วนบุคคลมีทำงเลือกในกำรตัดสินใจว่ำจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนใดบ้ำง และกำรไม่ให้ควำมยินยอม 
ในส่วนนั้นต้องไม่ท ำให้เกิดผลเสียแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
                                  ๔.๗.๒  มีวัตถุประสงค์ที่ เฉพำะเจำะจงในกำรขอควำมยินยอม หมำยถึง  
กำรประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น แจ้งกำรประมวลผล 
ข้อมูลให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ หมำยถึง เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องทรำบแล้วว่ำจะมีกำรประมวลผล
นั้นก่อนให้ควำมยินยอม 
                                  ๔.๗.๓ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคลต้องแสดงควำมยินยอมอย่ำงไม่ก ำกวม หรือเป็น  
กำรแสดงออกโดยชัดเจน ต้องปรำศจำกควำมลังเลสงสัยในกำรตีควำมว่ำเป็นกำรกระท ำของเจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือไม่ เช่น กำรกดอัปโหลดภำพบัตรประจ ำตัวประชำชน กำรลงลำยมือชื่อ เป็นต้น 
 

                                 4.7.4 สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่  
                                 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   
                                 331/2 ถนนสำมัคคีชัย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
                                 จงัหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
                                 ติดต่อ โทรศัพท์ 056-029659 โทรสำร 056-029938  
                                 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : อีเมล : pnbpeo@sueksa.go.th, admin@pnbpeo.go.th 
 
 

                                                                                                    /4.8 ควำมรับผิดชอบ... 
 



๗ 
 

                                 4.8  ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
                         ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมหน้ำที่ของตน 
หำกละเลยหรือละเว้นค ำสั่งกำร หรือไม่ด ำเนินกำร หรือสั่งกำร หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในหน้ำที่  
ของตนอันเป็นกำรฝ่ำฝืนแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดควำมผิด 
ตำมกฎหมำยและหรือควำมเสียหำยขึ้น ผู้นั้นต้องรับโทษทำงวินัยตำมระเบียบของบทบัญญัติว่ำด้วยกำรลงโทษ
ในพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 
ของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 และโทษทำงวินัย โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่ประนีประนอม
ให้กับควำมผิดใด ๆ ที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบได้กระท ำขึ้นและผู้นั้นต้องรับโทษทำงกฎหมำยตำมควำมผิดที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้หำกควำมผิดดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรและกระทบต่อผู้อ่ืน ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำจจะพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิ่มเติม ต่อไป 
 

หมวด ๓ 
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

…………………… 
 

ข้อ ๕ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

๕.๑ ข้อมูลเบื้องต้น 
๕.๑.๑ แนวปฏิบัติ ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จั ดท ำขึ้นเ พ่ือใช้บังคับ 

ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   
             ๕.๑.๒ ก ำหนดขอบเขตให้กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้กับกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
รวบรวม จัดเก็บ หรือได้รับมำตำมวัตถุประสงค์เท่ำนั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงข้อมูลที่ผู้รับบริกำร  
ได้รับบริกำรจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล  
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์  
และอีเมล ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้ไม่ได้รวมถึงข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ นอกจำกนี้ยังได้ระบุ 
ขอบเขตของแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่ำว 
เพ่ิมเติมว่ำไม่ใช้กับแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนอ่ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์  มิได้เกี่ยวข้องหรือสำมำรถควบคุมได้ และไม่ใช้บังคับกับแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลที่มิได้เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีอ ำนำจควบคุมดูแล 
            ๕.๑.๓ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์อำจท ำกำรปรับปรุง หรือแก้ไข  
แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เพ่ือควำมเหมำะสมและควำม 
มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ดังนั้น จึงขอแนะน ำให้ผู้รับบริกำรอ่ำนแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครอง ข้อมูล             
ส่วนบุคคลก่อนทุกครั้งที่ใช้บริกำร 
 
 
                                                                                                     /๕.๒  กำรเก็บรวบรวม… 
 



๘ 
 

                     ๕.๒  กำรเก็บรวบรวม จัดประเภท และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
             ๕.๒.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

เพชรบูรณ์   
          (๑) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์มีกำรให้บริกำรธุรกรรม 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทำงเว็บไซต์หรือรูปแบบอ่ืน เช่น ระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระบบกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยข้อมูล ที่จ ำเป็นต้องกรอกลงไป เช่น ชื่อ - ชื่อสกุล หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ 
หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ และภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ แล้วน ำมำแปลงข้อมูล เข้ำสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธีอ่ืน 

                      (๒) ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับกำรร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลในเวลำใด ๆ  
ที่ติดต่อกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจั งหวัด เพชรบูรณ์ 
อำจมีกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในหน่วยงำนโดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในกำร
คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของส ำนักงำนรวมทั้งอำจผนวกข้อมูลส่วนบุคคลนี้เข้ำกับข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่ผนวกเข้ำด้วยกันนี้ จะถือว่ำเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตรำบเท่ำที่ ยังคงผนวก
เข้ำด้วยกันอยู่ 

                     (๓) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะด ำเนินกำรเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล ของผู้รับบริกำรที่ส่งเรื่องร้องเรียน/ติดต่อทำงเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอ่ืน โดยจัดเก็บ
รวบรวม ข้อมูลดังกล่ำวไว้ เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ จัดเก็บข้อมูลหมำยเลขไอพีแอดเดรส  
(IP Address) เป็นต้น ของผู้รับบริกำรทุกท่ำนที่เข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอ่ืนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงต่อไป 

                     (๔)  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริกำรเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ- ชื่อสกุล หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล  
เป็นต้น เพ่ือใช้ในกำรติดต่อกำรให้บริกำร ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์เท่ำนั้นหำกผู้รับบริกำรให้ควำมยินยอม 

                     (๕)  ในกรณีที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ำจ้ำงให้หน่วยงำน     
หรือบุคคลอ่ืนด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร (Outsource) เช่น กำรจัดท ำแปลงเอกสำร 
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำรท ำส ำเนำเอกสำรในกิจกำรหรือกิจกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์จะก ำหนดให้หน่วยงำนหรือบุคคลอ่ืนที่ได้ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น เก็บรักษำควำมลับและ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำรและก ำหนดข้อห้ำมมิให้น ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
นอกเหนือจำกกิจกำรหรือกิจกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  

                     (๖) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  แนะน ำให้ผู้รับบริกำร
ตรวจสอบ แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมโยงเว็บไซต์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือรับทรำบและเข้ำใจ
ว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวเก็บรวบรวมไว้ หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้รับบริกำรอย่ำงไร ทั้งนี้  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่สำมำรถรับรองข้อควำม หรือรับรองกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้ 
มีประกำศไว้ได้และไม่รับผิดชอบใด ๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่สำมำรถ ปฏิบัติกำรหรือด ำเนินกำรใด ๆ  
ตำมแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ประกำศไว้ 

 
                                     
                                                                                     /๕.๒.๒ กำรติดต่อ… 



๙ 
 

 
                       ๕.๒.๒ กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ    

                ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะติดต่อกับผู้รับบริกำรด้วยกำร 
ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรือทำงโทรศัพท์ถึงผู้รับบริกำร เพ่ือตรวจสอบชื่อและรหัสผ่ำน ทั้งนี้ ผู้รับบริกำรอำจ
แจ้งควำมประสงค์ให้ติดต่อด้วยวิธีกำรอ่ืนได้ในขณะที่ท ำกำรลงทะเบียนนอกจำกนี้ ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ผ่ำนช่องทำงอ่ืน อีกหลำยทำง เช่น 
เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ สื่อสังคมออนไลน์  Facebook  Line หรือผ่ำน หมำยเลข
โทรศัพท์ โทรสำร  เป็นต้น 

             ๕.๒.๓ กำรใช้คุกกี้ (Cookies) 
                                     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดเพชรบูรณ์  มีกำรใช้งำนคุกกี้  (Cookies)  
เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกของผู้รับบริกำรในกำรเข้ำใช้บริกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยกำรใช้งำนคุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กที่ระบบบริกำรของเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   
และเว็บไซต์อ่ืนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจัดส่งไปยังโปรแกรมเบรำว์เซอร์ 
(Browser) ของผู้รับบริกำรเมื่อผู้รับบริกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริกำรเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์และเว็บไซต์ อ่ืนของหน่วยงำนกำรใช้งำนคุกกี้ เหล่ำนี้ช่วยให้กำรติดต่อระหว่ำง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริกำรกับระบบเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์
อ่ืนของหน่วยงำนเป็นไปได้อย่ำงปกติกำรใช้งำนคุกกี้ท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรใน
ลักษณะต่ำงๆ และผู้รับบริกำรควรปล่อยให้คุกกี้ท ำงำนไปตำมปกติ ซึ่งคุกกี้ดังกล่ำวมิได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับบริกำรเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์และเว็บไซต์ อ่ืนของหน่วยงำนไว้  
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้รับบริกำรไม่ต้องกำรที่จะยอมรับคุกกี้ ผู้รับบริกำรสำมำรถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ได้  
และยังคงสำมำรถที่จะเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์อ่ืน 
ของหน่วยงำนไดแ้ต่กำรท ำงำนบำงอย่ำงบนเว็บไซต์อำจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่ำท่ีควร 

             ๕.๒.๔ กำรเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชำกร (Demographic Information)  
                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำรให้บริกำรและมีกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกรที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล  
             ๕.๒.๕  บันทึกผู้เข้ำชมเว็บไซต์ (Log Files)  
                           กำรให้บริกำรเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์

อ่ืนของหน่วยงำนและก ำหนดให้มีกำรเก็บบันทึกกำรเข้ำออกและระหว่ำงกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำร  
โดยอัตโนมัติที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่ำวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล  เช่น หมำยเลขไอพี (IP Address)  
วันที่ และเวลำ ของผู้รับบริกำรซึ่งใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูลกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
ซึ่งอำจระบุแหล่งที่มำกำรโพสต์หรือบุคคลที่โพสต์ได้รวมถึงเว็บไซต์ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด      
                        ๕.๒.๖ สทิธิในกำรให้ข้อมูลของผู้รับบริกำร 

                           ในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ หน้ำเว็บไซต์จะระบุสิทธิ  
ที่จะให้ข้อมูลของผู้รับบริกำร โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลที่ผู้รับบริกำรจะต้องให้ และส่วนของ
ข้อมูลที่ผู้รับบริกำรมีสิทธิเลือกที่จะให้ หรือไม่ก็ได้ เช่น ข้อมูลช่องทำงที่สำมำรถติดต่อผู้รับบริกำร ได้สะดวก 
เป็นต้น นอกจำกนี้ มีกำรจัดช่องทำงอ่ืนในกำรติดต่อสื่อสำรให้กับผู้รับบริกำรที่ประสงค์จะให้ข้อมูล  
ผ่ำนช่องทำงอ่ืนเพ่ือเป็นทำงเลือก เช่น ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โทรสำร ไปรษณีย์ หรือเจ้ำหน้ำที่  
ที่เก่ียวข้องโดยตรงก็ได้ 

                                                                                                /๕.๓  กำรแสดง... 
 



๑๐ 
 

๕.๓  กำรแสดงระบุควำมเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน  
                                  นอกจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ของภำครัฐ 
และภำคเอกชน โดยให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลระหว่ำงกันส ำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  (๑) เพ่ือให้สิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ  (๒) เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน ตัดสินใจ ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ (๓) เพ่ือสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงข้อมูล  
และกำรบริหำรทำงกำรศึกษำ (๔) เพ่ือบูรณำกำรฐำนข้อมูลของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
เข้ำด้วยกันให้เป็นระบบ (๕) เพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและบริกำรประชำชน เช่น ข้อมูลเลขบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ชื่อ- ชื่อสกุล เป็นต้น ตำมภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
โดยกำรจัดเก็บ รวบรวม และรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลดังกล่ำวที่เชื่อมโยงกันนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์จะปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ประกำศไว้และเนื่องจำกแนว
ปฏิบัติของหน่วยงำนอ่ืน อำจมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแนะน ำให้
ผู้ รั บบริ ก ำ รศึ กษ ำแนวปฏิ บั ติ ใ น กำรคุ้ มค รองข้ อมู ล ส่ วนบุ คคลของหน่ ว ย ง ำน เหล่ ำนั้ น ด้ ว ย   
                               ส ำนั ก ง ำนศึ กษำธิ ก ำ รจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ รั บบริ ก ำ รทรำบ 
เพ่ือให้ควำมยินยอมล่วงหน้ำก่อนท ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน หรือองค์กรอื่นๆ  
                       ๕.๔  กำรรวบรวมข้อมูลจำกที่มำหลำย ๆ แห่ง 
                                  ในบำงกรณีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์อำจจะน ำข้อมูลส่วนบุคคล               
ที่ได้มำจำกแหล่งอื่น เช่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือท ำให้ข้อมูลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์มีควำมครบถ้วนและ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเพ่ือท ำให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์สำมำรถให้บริกำรตำมภำรกิจและ
หน้ำที่ได้อย่ำงดียิ่งขึ้น 
                        ๕.๕  กำรให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

             ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่อนุญำตให้บุคคลอ่ืนเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์มีกำรจัดเก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่ กรณีที่มีกำรบังคับให้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
                        ๕.๖  กำรรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 

                     ๕.๖.1 หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
                  (๑) บริกำรส ำหรับให้หน่วยงำนต้นสั งกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับ ดูแล

สถำนศึกษำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของสถำนศึกษำที่ต้องก ำกับดูแลได้ ซึ่งมีทั้งข้อมูลรำยบุคคลและข้อมูลสถิติ      
ทำงกำรศึกษำ 

                  (๒) บริกำรส ำหรับให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับ  ดูแล 
สถำนศึกษำสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ตลอดจนควำมซ้ ำ ซ้อนของข้อมูล
ของสถำนศึกษำ 

                  (๓) บริกำรส ำหรับให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำสำมำรถส่งข้อมูลด้ำนกำรศึกษำเพ่ือกำรเผยแพร่ 
                                       (๔) บริกำรส ำหรับให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับ  ดูแล 
สถำนศึกษำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของสถำนศึกษำ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ และข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือใช้ในกำรก ำกับ ดูแลหน่วยงำนในสังกัด 
 
                                                                                                /๕.๖.2 หน่วยงำนภำครัฐ... 



๑๑ 
 

                  ๕.๖.2 หน่วยงำนภำครัฐ 
                                     - บริกำรส ำหรับให้หน่วยงำนสำมำรถขอข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ สถิติ
ทำงกำรศึกษำ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์  
                             5.6.3  หน่วยงำนภำคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
                                    -  บริกำรส ำหรับให้บุคคลทั่วไปสำมำรถสืบค้นข้อมูลสถิติด้ำนกำรศึกษำต่ำง ๆ 
                   ในกรณีที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จะน ำข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคลให้ข้อมูลไว้ ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงอ่ืนหรือที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ โดยจะขอควำมยินยอม  
จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนและให้สิทธิเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกสิทธิ์ ห้ำมไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในครั้งแรก ส ำหรับกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมในกำร
น ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงอ่ืนหรือที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้แล้ว หำกประสงค์ จะยกเลิก
กำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำว สำมำรถแจ้งกำรยกเลิกได้ โดยช่องทำงตำมข้อ ๔.๗.๔ 
                  ๕.๗ กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรคัดค้ำนกำรน ำไปใช้  กำรลบท ำลำย กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  
กำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กำรร้องเรียน เรียกร้องค่ำเสียหำย กำรให้และถอนควำมยินยอม 
                    ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลต่ำง ๆ กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ และประสงค์จะเข้ำถึงข้อมูล คัดค้ำนกำรน ำไปใช้ ลบท ำลำย แก้ไขให้ถูกต้อง ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน ร้องเรียน เรียกร้องค่ำเสียหำย ให้และถอนควำมยินยอม สำมำรถติดต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ได ้โดยช่องทำงตำมข้อ ๔.๗.๔ 
                   ๕.8  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

                     ๕.๘.๑ เสริมสร้ำงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และเจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ให้ควำมรู้ กำรจัดอบรม และจัดสัมมนำ  
โดยเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                  ๕.8.๒  จ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
ข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในแต่ละล ำดับชั้น และจัดให้มีกำรบันทึกและท ำส ำรองข้อมูล กำรเข้ำถึง  
หรือกำรเข้ำใช้งำนในระยะเวลำที่เหมำะสม หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
                  ๕.8.๓  จัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
                               ๕.8.๔  ก ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำรในกำรรักษำควำมลับและควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมส ำคัญหรือเป็นข้อมูลที่อำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
                  ๕.๙ กำรติดต่อ 
                        ในกรณีที่ผู้รับบริกำรมีข้อสงสัย  ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้รับบริกำรสำมำรถติดต่อได้ตำมช่องทำงข้อ ๔.๗.๔ 
 
                         ประกำศ  ณ  วันที่    24   กมุภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

 (นำยสัมฤทธิ์   ไวเปีย) 
      ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  


