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บันทึกรายการประมวลผลข2อมูลส6วนบุคคลของ ศูนย;สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต  

เพ่ือให2เปHนไปตามพระราชบัญญัติคุ2มครองข2อมูลส6วนบุคคล 

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

ศูนย'สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กำหนดกรอบการทำงานของผู?ควบคุมข?อมูล (Data Controller) 

โดยอ?างอิงจากมาตรา 39 แหRงพระราชบัญญัติคุ ?มครองข?อมูลสRวนบุคคล เรื ่องการจัดทำบันทึกรายการ

ประมวลผลข?อมูลสRวนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพ่ือให?เจ?าของข?อมูลสRวนบุคคลและ

สำนักงานสามารถตรวจสอบได?  

โดยในทุกกิจกรรมท่ีมีการประมวลผลข?อมูลสRวนบุคคลจะต?องมีการจัดทำตารางบันทึกการประมวลผล

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส' ประกอบด?วยหัวข?อตRาง ๆ ดังน้ี 

1. ข?อมูลเก่ียวกับผู?ควบคุมข?อมูลสRวนบุคคล 

 

ช่ือผู2ควบคุมข2อมูลส6วนบุคคล ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต 

ท่ีอยู6 เลขท่ี 169 หมูR 4 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกRน 40000 

ข2อมูลการติดต6อ 

เจ?าหน?าท่ีคุ?มครองข?อมูลสRวน

บุคคล (ถ?ามี) 

ช่ือ นายเจษฎา โนนชัยยา 

ท่ีอยูR ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 เลขท่ี 169 หมูR 4 ถนนชาตะผดุง ตำบลใน

เมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกRน 40000 

หมายเลขโทรศัพท' 0 4342 4739 

อีเมล mhc7@mhc7.dmh.go.th 

ผู?ประสานงาน/ผู?แทน (ถ?ามี) ช่ือ นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก 

ท่ีอยูR ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 เลขท่ี 169 หมูR 4 ถนนชาตะผดุง ตำบลใน

เมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกRน 40000 

หมายเลขโทรศัพท' 0 4342 4739 

อีเมล mhc7@mhc7.dmh.go.th 
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2. บันทึกรายการประมวลผลข?อมูลสRวนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) 

แยกออกเปyน 2 ตาราง ยRอย 2.1 และ 2.2 คือ จัดเก็บข?อมูลหลัก (ไมRคRอยเปล่ียนแปลง) และกิจกรรม

ของข?อมูล (แยกตามรายการเปล่ียนแปลง) 

ตารางท่ี 2.1 

 

ลำดับ ช่ือรายการ ตัวอย6างการบันทึก 

1 ข?อมูลสRวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 1. ข?อมูลสำหรับการติดตRอ ได?แกR ช่ือ-นามสกุล ตำแหนRง 

ท่ีอยูR หมายเลขโทรศัพท' อีเมล 

2. ข?อมูลเก่ียวกับการอบรม เชRน สถิติการเข?าเรียน การสRง

งาน ผลการทดสอบ และ ไฟล'นำเสนอ 

3. ข?อมูลภาพถRายกิจกรรมระหวRางการอบรม 

2 วัตถุประสงค'ของการเก็บรวบรวม 1. ข?อมูลสำหรับการติดตRอ เพ่ือใช?สำหรับติดตRอ จัดการ

ฝ|กอบรม 

2. ข?อมูลเก่ียวกับการอบรม เพ่ือใช?ประกอบการจัดอบรม

ให?สำเร็จตามเป}าหมาย 

3. ข?อมูลสำหรับการติดตRอ เพ่ือใช?จัดเก็บเปyนทำเนียบรุRน 

4. ข?อมูลภาพถRายกิจกรรมระหวRางการอบรม เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ'ผลการจัดอบรม และ แบRงป�นให?ผู?เข?า

อบรมได?เรียกดูย?อนหลัง 

3 ข?อมูลเก่ียวกับผู?ควบคุมข?อมูลสRวน

บุคคล 

ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต 

4 ระยะเวลาการเก็บรักษาข?อมูลสRวน

บุคคล 

1. ข?อมูลสำหรับการติดตRอ 10 ป� (ต้ังแตRรับสมัคร

จนกระท่ังจัดหลักสูตรอบรมเสร็จส้ิน และเก็บตRอเน่ือง

เปyนทำเนียบรุRน เพ่ือการติดตRอสังสรรค'หรือสร?างความ

รRวมมือในอนาคต) 

2. ข?อมูลเก่ียวกับการอบรม 10 ป� เพียงเพ่ือให?การจัด

อบรมสำเร็จตามเป}าหมายและสามารถวิเคราะห'

ประเมินผลลัพธ'ท่ีเกิดข้ึนได? 

3. ข?อมูลภาพถRายกิจกรรมระหวRางการอบรม 10 ป� 

เพ่ือให?ทีมงานสามารถสืบค?นย?อนหลังเพ่ือประโยชน'ใน

ประชาสัมพันธ' การปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือใช?เตือน

ความจำ 
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5 สิทธิและวิธีการเข?าถึงข?อมูลสRวน

บุคคล รวมท้ังเง่ือนไขเก่ียวกับบุคคล

ท่ีมีสิทธิเข?าถึงข?อมูลสRวนบุคคลและ

เง่ือนไขในการเข?าถึงข?อมูลสRวน

บุคคลน้ัน 

1. เฉพาะเจ?าหน?าท่ีของ ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 กรม

สุขภาพจิต ท่ีทำหน?าจัดการฝ|กอบรม สามารถเข?าถึงได?

ผRานอุปกรณ'จัดเก็บข?อมูลกลางของทีมงาน 

6 การใช?หรือเป�ดเผยข?อมูลสRวนบุคคล

ท่ีได?รับการยกเว?นไมRต?องขอความ

ยินยอม  

1. ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต ได?นำข?อมูลไปทำ

สถิติและหาความสัมพันธ'ระหวRางวิทยากรกับความพึง

พอใจท่ีมีตRอหลักสูตรของผู?เข?ารRวมการอบรมโดยไมR

ระบุช้ีจำเพาะตัวบุคคล  

2. ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต ได?นำสRงรายช่ือ 

และผลการประเมินของผู?เข?ารับการอบรมให?กับต?น

สังกัดท่ีอนุมัติให?เข?ารRวมการอบรม 

3. ศูนย'สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต ได?นำสRงจำนวนผู?

ผRานการอบรมแกRสำนักงาน กพร. เพ่ือรายงาน

สถานะการพัฒนากำลังคน แยกเปyนรายป� และราย

หนRวยงาน 

7 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ข?อมูลสRวนบุคคลตามมาตรา 37 (1) 

อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของข?อมูลสRวนบุคคล

ครอบคลุมอยRางน?อย 3 ประเด็นดังน้ี 1) การธำรงไว?ซ่ึง

ความลับ (confidentiality) 2) ความถูกต?องครบถ?วน 

(integrity) และ 3) สภาพพร?อมใช?งาน (availability) 

ของข?อมูลสRวนบุคคล ท้ังน้ี เพ่ือป}องกันการสูญหาย เข?าถึง 

ใช? เปล่ียนแปลง แก?ไข หรือเป�ดเผยข?อมูลสRวนบุคคลโดยมิ

ชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกรายการประมวลผลข1อมูลส5วนบุคคล ของศูนย;สุขภาพจิตท่ี 7 กรมสุขภาพจิต (v.20221101-3.1) : หน1าที่ 4 

ตารางท่ี 2.2 

8 การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค?าน  

8.1 ตามมาตรา 30 วรรคสาม  - คำขอเข?าถึงข?อมูลของนาย.......................................... 

เม่ือวันท่ี.................. ได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก................. 

- คำขอสำเนาข?อมูลของนาย.......................................... 

เม่ือวันท่ี.................. ได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก................. 

- คำขอให?เป�ดเผยถึงการได?มาซ่ึงข?อมูลสRวนบุคคล

ดังกลRาวท่ีตนไมRได?ให?ความยินยอมของนาย……….......  

เม่ือวันท่ี.................. ได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก................. 

8.2 ตามมาตรา 31 วรรคสาม  - คำขอของนาย.................เม่ือวันท่ี..................เพ่ือให?

โอนข?อมูลสRวนบุคคลไปยัง..................................ด?วย

วิธีการอัตโนมัติได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก.......................... 

- คำขอของนาย.................เม่ือวันท่ี..................ซ่ึงร?องขอ

สำเนาข?อมูลสRวนบุคคลท่ีถูกสRงไปยัง.........(ระบุช่ือผู?

ควบคุมข?อมูลรายท่ีรับข?อมูลไปจากรายต?นทาง)........ 

ได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก................................................ 

8.3 ตามมาตรา 32 วรรคสาม - คำขอใช?สิทธิคัดค?านการเก็บรวบรวม ใช? หรือเป�ดเผย

ข?อมูลสRวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนของนาย.................เม่ือ

วันท่ี..................ได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก.......................... 

8.4 ตามมาตรา 36 วรรคหน่ึง - คำขอให?ปรับปรุงข?อมูลสRวนบุคคลให?ถูกต?องเปyน

ป�จจุบัน สมบูรณ' ของนาย.............เม่ือวันท่ี..................

ได?ถูกปฏิเสธเน่ืองจาก................................................... 

 

หมายเหตุ  

1. ข?อมูลตRาง ๆ ท่ีบันทึกในตารางข?างต?นเปyนข้ันต่ำตามท่ีพระราชบัญญัติคุ?มครองข?อมูลสRวนบุคคลกำหนด 

ผู?ใช?งานสามารถปรับเพ่ิมเติมได?ตามความเหมาะสม 

2. เม่ือนำไปใช?งานจริง ตารางตRาง ๆ สามารถนำไปพัฒนาลงในฐานข?อมูล หรือ จัดเก็บด?วยซอฟต'แวร'

ประเภทสเปรดชีต ตามท่ีผู?ใช?เห็นสมควร หรืออาจจะพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสร?างสRวนติดตRอผู?ใช?สำหรับ

บันทึกข?อมูลผRานระบบออนไลน'/ออฟไลน' ได? 

3. การพัฒนากระดานรายงานข?อมูล (dashboard) สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได?เองตามท่ีต?องการ 


