นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pad.moi.go.th
Privacy Policy of The Office of Provincial Administration Development and Promotion.
Office of The Permanent Secretary Ministry of Interior.
สานักพัฒนาและส่ง เสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท า
นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ว นบุค คลฉบับ นี้ขึ้ น เพื่ อคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ใ ช้บ ริก ารทุ ก ท่ า น
(Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทางาน (Home
or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ
(Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสารวจความนิยมในการใช้ บริก าร อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพในการให้บ ริการของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี
(IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ
(web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4. สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอแนะนา
ให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เ ชื่อมโยงจาก
เว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไม่ส ามารถรับ รองข้อความหรือรับรองการดาเนินการใดๆ ตามที่ ได้มีก ารประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้
และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือ ดาเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เท่านั้น

2. สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอรับรอง
ว่าจะไม่ น าข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคลของท่ า นที่ ส านั ก พั ฒ นาและส่ง เสริม การบริ ห ารราชการจัง หวั ด ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่ นเพื่อ ให้ ดาเนินการเกี่ยวกั บข้อมูล ส่วนบุ คคลของท่ าน เช่น การจัดส่ง พัสดุไปรษณีย์
การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยจะก าหนดให้ห น่วยงานที่ ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็ บรักษาความลับและความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ นอกเหนือจาก
กิจกรรมหรือกิจการของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจานงดังกล่าว
เพื่อแจ้งให้สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบใน
หน้าเว็บไซต์ www.pad.moi.go.th
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สานักพัฒนา
และส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้ ก าหนดระเบี ย บ
ภายในหน่วยงานเพื่ อ ก าหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมู ล ส่วนบุคคลของท่ าน และเพื่อรักษาความลับ
และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
แบบปลอดภัยสาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วย การเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket
Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บ ริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมู ล
ดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทาให้เว็บไซต์ www.pad.moi.go.th ของสานัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถบันทึกหรือจดจา
ข้อมู ล ของผู้ใช้บ ริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บ ริก ารจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บ ไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บ ริก าร
จะทาการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทางานอีกต่อไป
หากท่ า นเลื อ กใช้ “คุก กี้ ” แล้ ว ท่ า นจะได้รั บ ความสะดวกสบายในการท่ อ งเว็ บ ไซต์ ม ากขึ้ น
เพราะ“คุกกี้” จะช่วยจดจาเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะนาข้อมู ลที่ “คุกกี้ ” ได้บันทึ กหรือเก็ บรวบรวมไว้ ไปใช้ใน

การวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สานักพั ฒนาและส่งเสริมการบริห ารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจท า
การปรับ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขนโยบายการคุ้ม ครองข้ อมู ล ส่ วนบุ คคลโดยมิ ได้ แจ้ ง ให้ท่ า นทราบล่ ว งหน้า ทั้ ง นี้
เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จัง หวัด ส านัก งานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึง ขอแนะนาให้ผู้ใช้บริก ารอ่านนโยบายการคุ้ม ครองข้อมู ล
ส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคาติชมทั้งหลาย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับ ปรุงการให้บริการของสานักพัฒ นาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานัก งานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อ ไป โดยท่านสามารถติดต่อกั บ ส านัก พัฒ นาและส่ง เสริม การบริห าร
ราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-221-9200
โทรสาร : 02-221-9200
Email : pad.moi2561@gmail.com

นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Privacy Policy of The Office of Provincial Administration Development
and Promotion. Office of The Permanent Secretary Ministry of Interior.
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