
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 
เรื่อง  นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 

พ.ศ.2566 
----------------------------------- 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เรื่อง นโยบายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการก ากับ
ดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงก าหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ถือเป็นนิติบุคคลอันเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 151 (2) จึงออกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ไว้ดังนี้ 

   1. บทน า 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืน                      
อันเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้เชื่อมั่นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึง
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จึงได้ถูกจัดท าข้ึนเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด รวมถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ด าเนินการแทนองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 

   2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 
   นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความส าพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนหาดในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงคู่สัญญาหรือ
บุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ภายใต้ผลิตภัณฑ์                      
การด าเนินการและบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการด าเนินการอ่ืนที่ให้ผล                     
ในลักษณะเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ตามความในวรรคหนึ่งรวมถึง 

1) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

      3)  กรรมการ ผู้รับมอบอ านาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์
ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 

4) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
5) ผู้ติดต่อ 
6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.khonhat.go.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์

หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน 
7) บุคคลอื่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ครอบครัวของเจ้าหน้าที่   

http://www.khonhat.go.th/


                                             -2- 
 

 นอกจากประกาศนโยบายฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อาจก าหนดให้มี
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ส าหรับผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ หรือบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนหาด เพ่ือชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล 
วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ หรือบริการนั้น                   
เป็นการเฉพาะเจาะจง 

  ทั้งนี้ ในกรณทีี่มีความขัดแย้งกันในสาระส าคัญระหว่างความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 
นโยบายตามประกาศนี้ ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

  3. ค านิยาม 
  “ส านักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 

“นโยบาย” หมายความว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคล

นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
  “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ  
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคลใน
ท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

“การประมวลผล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย 
  “บริการ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ การด าเนินการและบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ            

แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการด าเนินการอ่ืนที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การด าเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล 

เช่น เก็บรวบรวม บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เ ผยแพร่ 
โอนรวม ลบ ท าลาย เป็นต้น 

   “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล                 
ที่ส านักงาน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือด าเนินการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
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  4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เก็บรวบรวม 
  การด าเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขอนหาด ด าเนินการจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้   
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ

ต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ 
การด าเนินการ บริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนที่ควบคุมดูแล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด หรือเมื่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ณ ที่ท าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืน
ที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เป็นต้น 

 4.2 ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ หรือบริการอ่ืนๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตาม
พฤติกรรม การใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ หรือบริการของส านักงาน ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) 
หรือ จากซอฟแวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เก็บรวบรวมจากจากแหล่งอ่ืน
นอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับ
ความยินยอมจากเจเของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ส านักงาน เช่น การรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน  

  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอ่ืนแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้ง
รายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ หรือบริการ แล้วแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าว
ทราบ ตลอดจนต้องด าเนินการขอความยินยอมจากบบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลแก่ส านักงาน 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการของ
ส านักงาน อาจเป็นผลให้ส านักงานไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

  5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
ส านักงานใช้ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           -4- 
 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 
เพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
การใช้อ านาจรัฐที่ส านักงานได้รับ 

เพ่ือให้ส านักงาน สามารถใช้อ านาจรัฐและด าเนินภารกิจ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจส านักงาน ซึ่งก าหนด
ไว้ตามกฎหมาย เช่น 
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
-พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 
รวมถึง กฎ ระเบียบ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือให้ส านักงานสามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายที่ควบคุม
ส านักงาน เช่น 
-การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
รวมถึง การด าเนินการตามค าสั่งศาล เป็นต้น 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักงาน และ
ของบุคคลอ่ืน ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพ่ือการรักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานที่ของส านักงาน หรือการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของส านักงาน เป็นต้น 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชัน               
เพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เ พ่ือให้ส านักงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา                 
หรือด าเนินการอันเป็นความจ าเป็นต่อการเข้าท าสัญญา
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับส านักงาน เช่น การจ้างแรงงาน จ้างท า
ของ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาใน
รูปแบบอื่น เป็นต้น 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 
เพ่ือการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัย หรือสถิติ              
ที่ส าคัญ 

เพ่ือให้ส านักงาน สามารถจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท า
เอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ส านักงานอาจ
ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดท าท าเนียบ ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการ การจัดท าสถิติการใช้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐ (เว็บไซต์ส านักงาน) เป็นต้น 

ความยินยอม เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่ส านักงาน จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อน การขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

    ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจ าเป็นในการ
เข้าท าสัญญาหากมีการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินการอาจมีผลท าให้ส านักงาน ไม่สามารถด าเนินการหรือให้บริการตามที่ร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

   6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาดเก็บรวบรวม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่มีกับส านักงาน รวมถึงข้อพิจารณาอ่ืนที่มีผล
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลจาก

เอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เช่นค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น 
ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลข
ใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 
(ส าหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจ าตัวผู้ประกันตน 
หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ 
วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส 
สถานภาพ การเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูล
พฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อมูลการ เป็นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ เป็นต้น 

ข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน หนี้สิน ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินและหนี้สินที่
สามารถระบุตัวบุคคลถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูล
โฉนดที่ดิน ข้อมูลสัญญาเงินกู้ สมุดบัญชีเงินฝาก ข้อมูลการ
ถือครองหุ้น ข้อมูลการครอบครองรถยนต์ จักรยานยนต์  
เป็นต้น 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ ข้อมู ล เ พ่ื อการติ ดต่ อ เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุ คคล เช่ น                  
เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร 
อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ 
(Line ID,MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการท างานและ
ประวัติ การศึกษา เช่น  ประเภทการจ้ างงาน อาชีพ                    
ยศ ต าแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาต
ท างาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิงหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการท างาน ข้อมูลเงินเดือน 
วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน 
หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา               
ผลการศึกษา วันที่ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของเจ้าของข้อมูลส่วยบุคคล 
เช่นสถานภาพทางการเมือง การด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
การด ารงต าแหน่งทางราชการ การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ข้อมูลการเป็นผู้มี
สัญญาจ้างกับส านักงาน ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ท ากับส านักงาน เป็นต้น 



ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ 

ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทาง
การเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพ
จ าลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

        
   7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอม ในการเก็บรวบรวมเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ ส านักงานจะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจ
ปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด 
  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ไม่ทราบมาก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์                 
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าส านักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทน
ผู้เยาว์หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ส านักงานจะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก
ส านักงาน ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว 

  8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
   ส านักงาน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ บริการหรือกิจกรรมที่ใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์กับ
ส านักงาน หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นส าคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของ ป.ป.ช. เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูล 

1) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการด าเนินประโยชน์สาธารณะที่ส านักงานได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วง หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือใช้อ านาจทางกฎหมายที่ ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตาม               
พันธกิจดังปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือให้บริการและบริหารจัดการบริการของส านักงานทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามภารกิจของส านักงาน 

3) เพ่ือการด าเนินการทางธุรกรรมของส านักงาน 
4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก

และสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเก่ียวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการ

กล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
6) จัดท าบันทึกรายการการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 
7) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของส านักงาน 
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8)  เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การ
สรรหากรรมการอนุกรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ และการประเมินคุณสมบัติ 

9)  ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ
กระท าที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อส านักงาน และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สมัครใช้
บริการของส านักงาน หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
  11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
  12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
  13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 
  14) เพ่ือจัดท าและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
  15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระท าที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
  16) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของส านักงาน อย่างไร                      
ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการค้นคว้าและการวิเคราะห์  
  17) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ส านักงาน มีต่อหน่วยงานที่มีอ านาจควบคุม 
หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของส านักงาน 
  18) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายฃองส านักงาน หรือของบุคคลอ่ืน 
หรือของนิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักงาน 
  19) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคระบาด 
  20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดท าสถิติที่
ส านักงานได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
  21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับ             
คดีความ การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

    ๙. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
         องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด จึงขอแนะน าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากส านักงานหรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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   ๑๐.การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนหาด 
            ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ส านักงานยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการของส านักงานต่อไป 
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับส านักงานได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์/โทรสาร 075-426007 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 3  เดือน มกราคม พ.ศ.2566 

 

 

               (นายประยงค์  หนูบุญคง) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


