จรรยาบรรณ ข้ อกาหนดและวิธีปฏิบัติในการใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารของสานักงาน
เพือ่ ประโยชน์ในการทางานให้เป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ สานักงานจึงได้จดั หาเครื่ องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรู ปแบบของ e-mail, intranet, internet และอื่น ๆ เพือ่ อานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงาน
ในการใช้เครื่ องมือหรื อระบบสื่อสารของสานักงาน พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ และนโยบายที่สานักงานกาหนด
โดยการปฏิบตั ิที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ หรื อนโยบายดังกล่าวอาจทาให้มี
ความผิดวินยั รวมถึงควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่
ระมัดระวังมิให้เกิดภัยอันตรายแก่เครื่ องมือ อุปกรณ์ ระบบงาน หรื อฐานข้อมูลของสานักงาน
นอกจากนี้ การใช้หรื อการจะกระทาการใด ๆ ควรต้องเคารพสิทธิของผูอ้ ื่นด้วย ดังนี้
1. การรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บและใช้ ข้อมูล
- ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง เพือ่ มิให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่พงึ เปิ ดเผยหรื อ
ข้อมูลที่เป็ นความลับถูกเปิ ดเผย
- การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลลับ เช่น การจัดชั้นความลับ การเข้าถึง
การจัดเก็บ การสารอง การทาลาย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ผ่านทุก
ช่องทางการสื่อสาร การเข้ารหัสเพือ่ ใช้งาน หรื อการใช้ digital signature ต้องปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิ
ที่กาหนด รวมถึงต้องมีการตรวจสอบและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วย
- ต้องเก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นใช้บญั ชีผใู ้ ช้งานและรหัสผ่านของตน
และทาการ lock หน้าจอก่อนลุกออกจากโต๊ะทางาน
- ควรกาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทีม่ ี
การจัดเก็บ เผยแพร่ และตรวจสอบปรับปรุ งข้อมูลที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันกับหน่วยงานภายนอก
ให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือและเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งาน
- ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบ intranet มีไว้เพือ่ ใช้ภายในสานักงาน
การคัดลอกเพือ่ ส่งต่อให้บุคคลภายนอก ควรขออนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าของข้อมูล
ก่อน และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสานักงาน
2. การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานและทรัพย์ สินของ
สานักงาน (Hardware และ Software)
- การใช้งานเครื่ องมือ อุปกรณ์ ระบบงานของสานักงาน ต้องระมัดระวัง
มิให้เกิดความเสียหาย หรื อสูญหาย โดยการจัดเก็บในที่ปลอดภัย ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการใช้งาน
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- ไม่นาซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรื อที่จะมีการละเมิดลิขสิทธิ์/ สิทธิบตั ร
นามาติดตั้งในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของสานักงาน
- การใช้อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลจากภายนอก เช่น thumb drive, memory card,
CD, DVD รวมถึงการ download file จาก internet ต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น การนาอุปกรณ์
อื่นมาต่อพ่วงและการเชื่อมสัญญาณต้องระมัดระวังมิให้มีการโจมตีหรื อมีการนา virus เข้าสู่ระบบ
สารสนเทศของสานักงานโดยปิ ดการเชื่อมต่อเครื อข่ายภายใน และเพือ่ ป้องกันไม่ให้ติด virus หรื อ
โปรแกรมประสงค์ร้าย (malicious code) ควรทาการตรวจสอบฐานข้อมูลไวรัส (virus signature)
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอก่อนการใช้งาน หรื อสอบถามวิธีปฏิบตั ิจาก helpdesk ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ต้องใช้งานตามสิทธิที่ตนมีอยูเ่ ท่านั้น และไม่ละเมิดการใช้งานโดยลักลอบสิทธิ
ของบุคคลอื่น
3. การใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail)
- ต้องทาความเข้าใจกับข้อห้ามทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปั ญญา โดยจะต้อง
ไม่พยายามเข้าใช้บริ การอย่างผิดกฎหมาย ระมัดระวังการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และไม่ใช้เลขที่อยู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยสานักงานในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของสานักงาน (ควรใช้
เลขที่อยูข่ องผูใ้ ห้บริ การอื่น หรื อ free e-mail แทน)
- การสร้างและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในงานของสานักงาน ควรใช้ขอ้ ความ
ที่สื่อความหรื อแสดงวัตถุประสงค์ของการสร้างและการส่งที่ชดั เจน กระชับ สุภาพ ไม่ใช้อกั ขระหรื อ
เครื่ องหมายย่อที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อมีความหมายที่คลาดเคลื่อน
- การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรตระหนักถึงปริ มาณขนาดของข้อมูล
ในจดหมายและความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ใช้รับส่ง เช่น ในช่วงเวลาทาการ ควรส่งข้อมูลเฉพาะ
ในงานเท่านั้น เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั ขนาดช่องสัญญาณ การเข้าถึงเครื อข่าย รวมถึงปริ มาณ
ขนาดของข้อมูลทีม่ ีการรับส่งผ่านเครื อข่ายในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย
4. การใช้ เครื่ องมือสื่ อสาร การสนทนาผ่ านเครื่ องมือหรื อเครื อข่ ายสื่ อสารต่ าง ๆ
มีขอ้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ต้องไม่เขียน ส่งหรื อส่งต่อ รู ปหรื อรู ปภาพ ข้อความทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงของประเทศ หรื อมีเนื้อหาอันเป็ นการวิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อมีลกั ษณะเป็ นการล้อเลียน
สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
- ต้องไม่ทาการตัดต่อ ต่อเติม ดัดแปลงข้อมูลหรื อรู ปภาพ รวมถึงการส่งต่อ
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ขึ้นได้ ไม่ใช้ถอ้ ยคาหยาบคาย ส่อเสียด ลามกอนาจาร หรื อในลักษณะก้าวร้าว ข่มขู่คุกคาม ถ้อยคา
ยัว่ ยุหรื อทาให้ผไู ้ ด้รับข้อความหรื อร่ วมสนทนาเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ การหลอกลวงหรื อมีเจตนา
ใส่ความให้ร้ายบุคคลอื่นหรื อให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง ต้องคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
ถ้อยคาหรื อรู ปภาพที่ส่งหรื อเผยแพร่ แก่บุคคลอื่น รวมถึงต้องคานึงเรื่ องเด็กและสิทธิมนุษยชน
สิทธิพน้ื ฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสานักงาน ตลอดจนความรุ นแรงทางการเมืองด้วย
เช่น ข้อความที่มีการแสดงรู ปเด็กหรื อชื่อที่อยูข่ องเด็กในเรื่ องที่อาจจะเสื่อมเสี ยหรื อเกิดการดูถูก
ชาติพนั ธุ์ หรื อข้อความที่ใช้โจมตีกนั ทางการเมือง เป็ นต้น
- การส่งหรื อส่งต่อข้อความหรื อรู ปภาพใด ๆ ควรอ่านหรื อพิจารณาทบทวน
ก่อนส่งหรื อเผยแพร่ เพือ่ มิให้เกิด “การกระทาผิดกฎหมาย” หรื อ “ความเข้าใจที่ผดิ พลาด” โดย
การกระทาผิดหรื อทีไ่ ม่เหมาะสมใด ๆ นอกจากจะมีผลต่อชื่อเสียงของตนเองแล้ว ยังอาจมีผลกระทบ
กับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสานักงานด้วย นอกจากนี้ เมื่อพนักงานได้รับข้อความหรื อรู ปภาพ
ดังกล่าวควรลบทิ้งเพราะหากเกิดความเสียหายใด ๆ แล้ว พนักงานต้องรับผิดชอบ
- การสนทนาหรื อส่งข้อความในระบบ social networks ผ่านระบบเครื อข่าย
สื่อสารของสานักงาน จะทาได้เฉพาะในเครื อข่ายกลุ่มประเภทที่มีความเสี่ยงต่าและในเวลา
ที่สานักงานอนุญาต
- การอ้างอิงคาพูด ภาพ ข้อความ เสียง คาร้อง ทานอง กราฟฟิ กใด ๆ
ตลอดจนผลงานและข้อมูลของผูอ้ ื่นมาใช้ พนักงานพึงคานึงถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปั ญญาเป็ นสาคัญ การอ้างอิงหรื อนาข้อมูลของผูอ้ ื่นควรระบุถึงที่มาของแหล่งข้อมูลและเจ้าของ
ผลงานเสมอ ตลอดจนควรมีการเชื่อมลิงค์ไปยังของเจ้าของข้อมูลผลงาน เพือ่ ให้เป็ นการให้เกียรติ
แก่เจ้าของผลงานและข้อมูลดังกล่าว
- ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ และแสดงความเสียใจทันที
หากทราบภายหลังว่า ข้อมูลที่ post หรื อ share หรื อเผยแพร่ บน social media นั้น เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง
หรื อกระทบต่อบุคคลอื่น หากสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ภายหลัง พึงแสดงข้อเท็จจริ งให้เป็ นที่
ประจักษ์ หากพบข้อมูลใดที่ไม่เหมาะสมควรดาเนินการอย่างรวดเร็ว โดยลบข้อความดังกล่าวออก
ทันที เพือ่ ลดโอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมาย และผลกระทบด้านลบต่อสานักงาน
- พึงระวังการ post เรื่ องภายในสานักงานออกสู่สาธารณะ เช่น นโยบายที่ยงั
ไม่เปิ ดเผย การบริ หารจัดการภายในของสานักงาน โดยคานึงถึงภาพลักษณ์ของสานักงาน และต้อง
รับผิดชอบในกรณี ที่เกิดความเสียหาย
- ควรนา logo หรื อสัญลักษณ์ของสานักงานไปใช้ใน social media และ
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หรื อ share ภาพถ่ายที่อาจติดรู ป logo หรื อสัญลักษณ์ของสานักงานในสถานที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน
ไม่ควรการนา logo หรื อสัญลักษณ์ใช้เป็ น profile ของระบบ social networks ส่วนตัว
- ควรระมัดระวังในการ post และ share ภาพและข้อความที่แสดงบน
social networks ต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์และอัตตลักษณ์ของสานักงานด้วย
5. การใช้ Social Networks
- ห้ามพนักงานใช้ user account และ password เดียวกันกับ user account และ
password ที่ใช้ในงานของสานักงาน
- ห้ามใช้ e-mail ของสานักงานในการสมัครสมาชิกหรื อติดต่อกับ social
networks ใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
- ต้องไม่นาเลขทีอ่ ยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของสานักงาน
(.......@ sec.or.th) ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทีไ่ ม่พงึ เปิ ดเผยหรื อเรื่ องภายในองค์กรที่อาจนาภัยมาสู่ตนเอง
หรื อองค์กรไปแสดงให้ปรากฏในเครื อข่าย
- ต้องกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบน social media อย่างปลอดภัย เช่น จากัด
ผูเ้ ข้าถึงข้อมูลบน social media จากัดสิทธิของผูอ้ ื่นที่อาจจะแก้ไขข้อมูลได้
- หมัน่ ตรวจสอบและคอยสังเกตพฤติกรรมที่ผดิ ปกติ เช่น มี friend ที่เราไม่รู้จกั
เพิม่ ขึ้น หรื อการ post ข้อความที่เราไม่เคย post ให้พนักงานรี บดาเนินการลบทิ้งและเปลี่ยน password
ทันที
6. ข้ อพึงระวังในการใช้ เครื่ องมือหรื อระบบเครื อข่ ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
การใช้เครื่ องมือหรื อระบบเครื อข่ายสื่อสารสามารถบันทึกการใช้งานและ
สามารถตรวจสอบการใช้รวมถึงข้อความที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในภายหลังได้ แม้วา่ ท่านจะทา
การ “ลบทิ้งข้อมูล” ไปแล้ว แต่ในทางเทคนิค อาจมีการดึงข้อมูลหรื อรู ปภาพเพือ่ ตรวจสอบความผิด
รวมถึงยังอาจมีการนาไปกระทาการอันไม่เหมาะสมหรื อกระทาความผิดต่อไปอีกได้

