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พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

• การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล

• การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ Cyber security

• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA



ธรรมภิบาล

ธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ ( Data Governance for Government ) 
คือ การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร
จัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการน าข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐไปใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และ
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มั่งคงปลอดภัย เพราะ ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความส าคัญ กับการน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน



PDPA
PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท าขึ้นเพื่อให้เอกชนและรัฐที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลในไทย ตามมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้อื่นจาก
การถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ กรณีผู้ควบคุมหรือผู้
ประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคล “อยู่นอกราชอาณาจักร” และมีกิจกรรมเสนอขาย
สินค้าหรือบริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในไทย รวมถึงการเฝ้าติดตามพฤติกรรม
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในไทยด้วย โดยหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ การ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ต้อง "ขอความยินยอม" จาก "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ให้
ถูกต้องก่อน 



Cyber Security

Cyber Security หรือ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ การน าเครื่องมือ
ทางด้านเทคโนโลยี และกระบวนการที่รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกออกแบบไว้เพื่อ
ป้องกันและรับมือที่อาจจะถูกโจมตีเข้ามายังอุปกรณ์เครือข่าย , โครงสร้าง
พื้นฐานทางสารสนเทศ,ระบบหรือโปรแกรมที่อาจจะเกิดความเสียหายจากการที่
ถูกเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต 



2. การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีสุขภาพ

เพื่อด าเนินการในส่วนของข้อมูล
ธรรมาภิบาลข้อมูล , PDPA , Cyber Security



1. นางบุษบา อนุศักด์ิ        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน        ประธานคณะท างาน
2. นายสุนทร เนียมหวาน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลล าพูน คณะท างาน
3. นายเอกรัตน์ ณะปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลแม่ทา คณะท างาน
4. นายนพดล วงคค์ า      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านโฮง่ คณะท างาน
5. นายชัยยุทธ์ วัฒนคามินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ คณะท างาน
6. นายปวร โปร่งจิตต์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง   คณะท างาน
7. นายนิฐิพัฒน์ ภูปาน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลป่าซาง คณะท างาน
8. นายจตุรงค์ สุริยโต้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านธิ คณะท างาน
9. นายสิรภพ อุดสม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง คณะท างาน
10.นายจตุพล พงษ์ธนพิบูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง คณะท างาน
11. นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง คณะท างาน
12. นายยงยุทธ ปิ่นสกุล      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง คณะท างาน
13. นายณรงค์เดช นันตาเวียง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน คณะท างาน
14. นายอดิเรก สุปินธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่า คณะท างาน
15. นางสาวกมลรัตน์ สานา  นักวิชาการสารณสุขปฏิบัติการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ คณะท างาน
16. นายพิทักษ์ ขัดสงคราม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮง่ คณะท างาน
17. นายณัฐพงษ์ ใจวงคผ์าบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ คณะท างาน
18. นางสมพิศ อิ่นอ้าย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   คณะท างานและเลขานุการ
19. นายกฤษฎา ญาณพันธุ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะท างาน



การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนขอ้มูลและสารสนเทศ เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ 
• ธรรมาภิบาลข้อมูล
• PDPA
• Cyber Security

หน้าที่
๑. น านโยบายและแนวทางการด าเนินงาน จากคณะท างานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพฯ ไปปฏิบัติ ให้

เกิดเป็นรูปธรรม
2. เก็บข้อมูลทรัพยากรพื้นฐาน (hardware, software, user) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน (Cyber Security) การ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระดับอ าเภอ
3. ท าแผนและผังการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security ) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(PDPA) ระดับอ าเภอ และท าการปรับปรุงให้มีความทันสมัยโดยค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
ร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ รับ - ส่งข้อมูลตามมาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน และการน า
ข้อมูลสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างมี ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) ให้สอดคล้องกับแนวทางจากส่วนกลาง

4. ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือและแก้ปัญหาการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขภายในอ าเภอ



3. ข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข 
ที่หน่วยบริการต้องด าเนินการ



ข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องด าเนินการ
1. ทุกหน่วยงานต้องจัดท า บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล (ROPA) 

ตามมาตรา 39 (กรณีโรงพยาบาล สามารถใช้เวชระเบียนแทนบัญชีบันทึกรายการของกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และใช้ทะเบียนการส่งตัวผู้ป่วย (Refer) แทนบัญชีบันทึก
รายการเปิดเผยข้อมูลฯ ได)้

2. เผยแพร่ นโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน
3. เผยแพร่ แนวปฎิบัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฎิบัติ
4. วาง การประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลในหน่วยบริการ ให้ผู้มารับบริการได้เห็นได้ชัดเจน
5. Print ใบ ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสุขภาพ ไว้จุดที่ต้องการเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วย ลงชื่อ
6. ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ เรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. ข้อมูลที่เก็บก่อน 1 มิ.ย 65 ให้ด าเนินการตาม พรบ.  มาตรา 95
8. ติดข้อความแจ้ง การติดตั้งกล้องวงจรปิดในส านักงาน
9. ประกาศ นโยบายคุกกี้



1. ทุกหน่วยงาน ส ารวจข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวางแผนในการจัดการข้อมูล ตามกรอบการท างานของผู้
ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยอ้างอิงจากมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการ จัดท า
บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้



2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ นโยบายการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับบริการ ผู้
ติดต่อราชการ ได้รับทราบอย่างชัดเจน ผ่านช่องทางสื่อสารทุกช่องทาง



3.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวปฏิบตัิการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติและรับทราบโดยทั่วกัน



4. หน่วยงานที่มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข/โรงพยาบาล ให้ท าการเพิ่มเติมช่ือหน่วยงาน ในย่อ
หน้าที่สองของ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส าหรับ
การรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) และประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อราชการ
ได้รับทราบอย่างชัดเจน



5. Print ใบ ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสุขภาพ ไว้จุดที่ต้องการเก็บข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วย ลงช่ือ ยินยอม   
ในเอกสาร ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บผ่านทางช่องทางอ่ืน



6. ให้ความรู้แกบ่คุลากรทกุระดับ เรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย สามารถ download 
เอกสารด าเนินการภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://pdpa.moph.go.th/pdpa/law.html#law_moph

ระดับกระทรวง (รับทราบในฐานะของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข  
• แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข  
• แนวทางด าเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข

ระดับส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  (รับทราบในฐานะของ ผู้ประมวลผลข้อมูล)
• แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
• ค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระดับประเทศ
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (ในบางมาตรา)) 
• Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (ในบางมาตรา)) 
• ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 21

กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป) 
• ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 

16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 
• ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)  



- ในฐานะของ ผู้ประมวลผลข้อมูล



- ในฐานะของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มาตรา ๙๕  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการ
ยกเลิกความยินยอม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความ
ยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้



8. ติด ข้อความแจ้ง การติดตั้งกล้องวงจรปิดในส านักงาน



ตัวอย่าง ข้อความจากกระทรวง
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://dip.ddc.moph.go.th/)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
สู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึง
ความหมาย การท างาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม
นโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  .......

9. หน่วยบริการทุกแห่ง ที่ยังไม่ได้แจ้ง นโยบายคุกกี้ ในหน้า website ของหน่วยงาน ให้ลง
ข้อความแจ้งให้สามารถเห็นได้ชัดเจน


