
กฎสํานักขาวกรองแหงชาติ 

เรื่อง การใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ดวยเคร่ืองมือ อปุกรณ ส่ือนําสัญญาณ 

ของทางราชการ เพ่ือประโยชนราชการ 

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

                  ตามกําหนดขอ 12 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 กับขอ 14 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 เก่ียวกับการดําเนินการกํากับ ดูแล และ

ควบคุม ทั้งบุคคลระบบคอมพิวเตอรและการใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ ดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนํา

สัญญาณของราชการ  ในพ้ืนทีค่วบคุมและเขตหวงหามของสํานักขาวกรองแหงชาติ  เพื่อประโยชนราชการ ให

ถือปฏิบัติตามนี้ 

 1. การปฏิบัติงานหรือการแสวงประโยชนตามภารกิจใด ๆ เพื่อราชการ ดวยระบบคอมพิวเตอร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการในพ้ืนที่ควบคุมและเขตหวงหาม ของสํานักขาวกรอง

แหงชาติ ตองใชเฉพาะระบบคอมพิวเตอรเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของสํานักขาวกรอง

แหงชาติเทานั้น และตองเปนภารกิจที่ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติหรือเจาหนาที่ 

ซ่ึงผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมายความรับผิดชอบให 

 การปฏิบัติงานหรือการแสวงประโยชนตามภารกิจน้ัน ๆ  ตองอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงเปนเจาของเร่ือง ทั้งหามเผยแพร ถายทอดการเผยแพร และรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือใหเกิดการนําไป

เผยแพรตอ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอ่ืนใด สําหรับ

การปฏิบัติงานหรือการแสวงประโยชนตามภารกิจน้ันกอนไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

 กรณีที่ นําเค ร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการออกไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

 2. ตองตระหนักเสมอวา พ้ืนที่บนออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเฉพาะบนโซเชียลเน็ตเวิรก เปนพ้ืนที่

สาธารณะ ขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด ที่นําออกเผยแพร 

หรือถายทอดการเผยแพร หรือรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือใหเกิดการนําไปเผยแพรตอ อาจเปนสิ่งที่

สามารถเขาถึงไดโดยสาธารณะ อีกทั้งมีการเก็บบันทึกการดําเนินการน้ัน ๆ เปนรายงาน ซ่ึงอาจมีผลหรือมีผล

ในทางกฎหมายตอไปได 

 การปฏิบัติงานหรือการแสวงประโยชนตามภารกิจบนออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเฉพาะบนโซเชียล

เน็ตเวิรก เพ่ือที่จะรับ หรือถายทอดการเผยแพร หรือรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือใหเกิดการนําไปเผยแพรตอ 

ของขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอ่ืนใด เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองยึด

ม่ันกรอบจรรยาขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาติอยางเครงครัด 

 3. ตองตระหนักเสมอวา ผูเร่ิมตนนําออกเผยแพร ผูรับ ผูถายทอด และผูที่รับมาและสงตอ (forward) 

เพ่ือใหเกิดการนําไปเผยแพรตอ บนออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเฉพาะบนโซเชียลเน็ตเวิรก ดวยระบบคอมพิวเตอร 
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เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ โดยที่ไมไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ไมวาการกระทํา

น้ันจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม เมื่อไดกลายเปนการนําออกสูสาธารณะแลว บุคคลเหลาน้ันตางตองรับผิดชอบ

ตอผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเปนไปในทางสังคมและทางกฎหมาย อันจะมีผลกระทบตอเกียรติยศ ชื่อเสียง 

หนาที่การงาน และอนาคตของบรรดาผูกระทําการน้ันได 

 4. พึงระลึกเสมอวา พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ   

พ.ศ.2544 และอ่ืน ๆ มีผลผูกพันกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง หรืออื่นใด บนออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นบนโซเชียลเน็ตเวิรก 

 ทั้งน้ี การปฏิบัติงานหรือการแสวงประโยชนตามภารกิจดวยระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ 

และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ ที่เปนการละเมิดหรือละเลยตอจรรยาขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาติ

ตามกรอบกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎใหถือเปนความผิดทางวินัย 

 5. การติดตอสื่อสารบนออนไลนคอมมูนิตี้และการปฏิบัติงานบนระบบคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชน

ราชการ 

    5.1 ระหวางสํานักขาวกรองแหงชาติกับหนวยงานของรัฐอ่ืนในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง 

ตองใช MailGoThai (...@nia.mail.go.th) 

    5.2 ระหวางหนวยงานภายในสํานักขาวกรองแหงชาต ิตองใช Comm (...@comm.nia.go.th)    

 6. เจาหนาที่ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานหรือแสวงประโยชนตามภารกิจดวย

ระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ ตองเปนผูที่ผานการตรวจสอบ

ประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ พ.ศ.2552  

 7. วิธีการใชระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ บนออนไลน

คอมมูนิตี้ โดยมีเปาประสงคเพ่ือประโยชนราชการ 

    7.1 หามนําระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ มาใชเพื่อการ

สวนตัวบนออนไลนคอมมูนิตีอ้ยางเด็ดขาด 

    7.2 หากตองการรับ สง เผยแพร หรือถายทอดการเผยแพร หรือรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือให

เกิดการนําไปเผยแพรตอ ไมวาจะเปนโซเชียลมีเดียหรืออื่นใด ไมวาจะพาดพิงถึงสํานักขาวกรองแหงชาติบน

ออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเปนการแสวงประโยชนตามภารกิจ หรือเปนการกระทําเพื่อมุงขยายผลหรือขยายขอบขาย

การปฏิบัติงาน หรือเพ่ือรวบรวม การเสนอความคิดเห็น หรืออื่นใด เจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติที่

ประสงคจะดําเนินการเชนน้ี ตองพิจารณาวิธดีําเนินการและประเมินความจําเปนดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 

โดยใหเสนอเปนแผนงานดวยลายลักษณอักษรถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมา กอนนําเสนอผูบังคับบัญชาทราบ

และพิจารณาสั่งการตามความรับผิดชอบแลวแตกรณี 
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    7.3 เม่ือการสง การนําออกเผยแพร หรือถายทอด หรือรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือใหเกิดการ

นําไปเผยแพรตอ บนออนไลนคอมมูนิตี ้โดยเฉพาะบนโซเชียลเน็ตเวิรก ถึงแมจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ

สํานักขาวกรองแหงชาติหรือผูที่ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมายความรับผิดชอบแลวก็ตาม หาก

การดําเนินการน้ัน 

        7.3.1 ตองกลาวอางถึง หรืออางอิงถึง หรือพาดพิงถึงขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด ไมวาจะเก่ียวของโดยตรงหรือทางออม หรืออยูในครอบครองของสํานัก

ขาวกรองแหงชาต ิการนําออกเผยแพร หรือถายทอดการเผยแพร หรือรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือใหเกิดการ

นําไปเผยแพรตอน้ัน ตองระมัดระวังมิใหเปนการละเมิดตอทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิของผูอ่ืน หรือตอ

หนวยงานของรัฐอื่น หากจําเปนที่จะกลาวอางถึง หรืออางอิงถึง หรือพาดพิงถึงแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร 

การเสนอความคิดเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออื่นใด ตองระบุใหชัดเจนถึงแหลงที่มาหรือการได

รับมาไวดวย 

        7.3.2 เม่ือดําเนินการแลว ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเน้ือหา โดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดีย ให

เหมาะสมตามระดับการเขาถึงชั้นความลับของทางราชการของเจาหนาที่ผูน้ัน 

        7.3.3 ถาตองดําเนินการเผยแพร หรือถายทอด หรือรับมาและสงตอ (forward) เพื่อใหเกิดการ

นําไปเผยแพรตอ ของขอมูลถึงผูรับดวยระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของ

ราชการ พึงตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดจากการดําเนินการนี้ ซ่ึงอาจกระทบหรือกระทบตอผูรับ

น้ันดวย จึงตองระมัดระวังอยางยิ่ง 

    (1) มิใหกลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ของสํานักขาวกรองแหงชาต ิกลายเปนการสราง

ความสัมพันธหรืออื่นใดกับผูรับ เพราะเปนการสรางชื่อบัญชีผูใชงาน (user account) ที่ระบุถึงตัวตนซ่ึงมุงให

เกิดหรืออาจทําใหเกิดความเขาใจวาเปนบุคคลอ่ืน 

    (2) ในการนําเสนอสิ่งที่อาจนําไปสูการละเมิดจริยธรรมตอผูรับอ่ืน ๆ ที่รวมอยูในกลุม

เครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ของสํานักขาวกรองแหงชาติ และตองปฏิบัติในทํานองเดียวกันน้ีตอกรณีที่เปน

การปฏิบัติงานหรือแสวงประโยชนตามภารกิจของราชการบนออนไลนคอมมูนิตี้อ่ืน 

    (3) มิใหเกิดการละเมิดความเปนสวนตัว (Privacy) ของผูรับทั้งหมดที่รวมอยูในกลุม

เครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ของสํานักขาวกรองแหงชาติ 

    7.4 กรณีใชชื่อบัญชีผูใชงาน (User account) ที่ระบุถึงสํานักขาวกรองแหงชาติ ในฐานะตนสังกัด

หรืออื่นใด ผูปฏิบัติหนาที่หรือแสวงประโยชนพึงใชความระมัดระวัง เพ่ือใหมีความถูกตอง (accuracy) เปน

หลัก และมิใหเกิดการถูกตรวจสอบหรือถูกตรวจพบวาเกิดการบิดเบือนขอเท็จจริงหรืออื่นใดขึ้น 

    7.5 การใชระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ บน

ออนไลนคอมมูนิตี้ เพื่อการติดตอสื่อสาร หรือเผยแพร หรือรับมาและสงตอ (forward) เพ่ือใหเกิดการนําไป

เผยแพรตอ หรืออ่ืนใดสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามแตภารกิจที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักขาวกรอง

แหงชาติหรือเจาหนาที่ ซึ่งผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมายความรับผิดชอบแลว ตอง 

        7.5.1 สรางชองทางการติดตอบนออนไลนคอมมูนิตี้ ตามที่ราชการกําหนดไว เพ่ือการติดตอ 

สื่อสาร หรือการเผยแพรโซเชียลมีเดียระหวางกัน โดยตองแบงออกเปน 
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    (1) กลุมเฉพาะระหวางเจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ที่ตองใชติดตอ ประสานงาน

ระหวางเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจรวมกัน 

    (2) กลุมเจาหนาที่ภายในแตละสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ที่ตองใช

ติดตอประสานงานระหวางกันเปนการเฉพาะภายในแตละสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา 

    (3) ชองทางการติดตอของสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ใชติดตอ 

ประสานงานระหวางสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา 

        7.5.2 ปรับแตงการตั้งคาความเปนสวนตัว (Privacy Settings) หรืออื่นใด รวมถึง Application 

ใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือการติดตอประสานงาน หรือเผยแพรขอมูลขาวสาร หามตั้งคาดวย

ระบบอัตโนมัติเด็ดขาด เพราะหากถูกละเมิด จะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ขายงานและอาจสงผลกระทบ

ถึงสํานักขาวกรองแหงชาติดวย 

    7.6 การใชระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ บน

ออนไลนคอมมูนิตี้ เพ่ือใชเปนการสราง เสริม เพิ่มเติม ลอก ทําซํ้า โอน นํามาจัดเก็บ หรือทําลาย ไมวาจะ

กระทําทั้งหมดหรือบางสวนก็ตาม ตองอยูในความรับผิดชอบและกํากับ ดูแลของผูบังคับบัญชาตนสังกัดหรือ

ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนเจาของภารกิจรวมนั้น ๆ  

 8. การดําเนินการเกี่ยวกับการใชงานระบบคอมพิวเตอรของสํานักขาวกรองแหงชาติใหปฏิบัติตาม  

ขอ 7 และขอ 8 ของระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร พ.ศ.2552 เพิ่มเติมดวย 

 9. การดําเนินการเพ่ิมเติมจากขอ 8 สําหรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/

หรือสื่อนําสัญญาณของราชการ และผูใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ ดังน้ี 

    9.1 การจัดทําบัญชีแสดงตน โดยใหจัดเก็บและอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ดังน้ี 
        9.1.1 ตองแยกบัญชีผูใชงาน (User account) กลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้แตละกลุม
เครือขายและการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยใหเปนบัญชีเฉพาะของแตละ
ภารกิจและบัญชีผูใชงานระหวางหนวยงานภายในของสํานักขาวกรองแหงชาติเทาน้ัน 
        9.1.2 ทุกสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ตองจัดทําบัญชีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
กลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ เปนลายลักษณอักษร ไดแก 
    (1) บัญชีภารกิจการใชงานกับกลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ที่ไดรับอนุมัติใหจัดสราง
และทําการใชงานอยูในปจจุบันหรือที่ยุติการใชงานเปนการชั่วคราว 
    (2) บัญชีรายชื่อผูกํากับดูแลกลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ (Administer) ซึ่งตองเปน
ขาราชการเทาน้ัน 

    (3) บัญชีรายชื่อผูใชงานกับกลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ (User account) ทั้งหมด 
ซ่ึงตองมีฐานะเปนขาราชการและลูกจางของสํานักขาวกรองแหงชาติเทานั้น 
    (4) บัญชีรายชื่อผูใชงานกับระบบคอมพิวเตอร 
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        9.1.3 หากผูใดพนจากสถานะการรวมงานหรือสิ้นสุดหนาที่ความรับผิดชอบการใชงานออนไลน
คอมมูนิตี้แลว ผูน้ันตองมอบสิทธิ์ในการกํากับดูแลหรือใชงานใหแกผูที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหเขามารับ
หนาที่สืบแทน ในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
        9.1.4 ใหจัดทําบันทึกแจงเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผูใชและกลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ตามขอ 

9.1.2(1) หรือเม่ือยกเลิกผูใชงานและกลุมเครือขายบนออนไลนคอมมูนิตี้ แกสํานัก 10 เพ่ือจัดเก็บไวเปนประวัติ
ขอมูลบุคคลและใชประโยชนในดานการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
    (1) รายชื่อเจาหนาทีแ่ตละบัญชีตามขอ 9.1.2 (2) - (3) และการแกไขรายชื่อทุกคร้ังที่มีการ
ปรับเปลี่ยน เพ่ิม หรือลด เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ทั้งที่ดําเนินการอยู หรือไดจัดสรางขึ้นใหม 
    (2) รายชื่อเจาหนาที่ผูที่เก่ียวของ ในกรณีทีร่ะงับการปฏิบัติงานบนบริการออนไลนคอมมูนิตี้
เปนการชั่วคราวหรือยุติการปฏิบัติงานบนออนไลนคอมมูนิตี ้
    9.2 เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานบนออนไลนคอมมูนิตี้ดวยระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณ และระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานของรัฐอื่น ตองทราบถึงอยางชัดเจนวา 
การกระทําประเภทใดที่จะผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมาย ระเบียบราชการที่เก่ียวของกับเร่ืองน้ี ทั้งน้ี
เพ่ือจะไดระมัดระวังการปฏิบัติงานของตนมิใหเปนการละเมิดตอกฎหมาย ระเบียบราชการดังกลาวขึ้นได 

 10. ตองระมัดระวังตอกรณีภัยที่จะเกิดบนออนไลนคอมมูนิตีต้ามรายการขางลางนี้ หากสามารถพิสูจน

ทราบแหลงที่นําหรือกอใหเกิดภัยเหลานี้ตอเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณบนออนไลนคอมมูนิตี้ 

หรือระบบคอมพิวเตอรของสํานักขาวกรองแหงชาติแลว  เจาหนาที่ผูเปนตนเหตุที่กอใหเกิดกรณีเหลาน้ี จะถูก

ดําเนินการทางวินัยเปนลําดับตนกอน กรณีภัยดังกลาวไดแก 

    10.1 การทําธุรกรรมออนไลน User name และ password ของเจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ

จากเคร่ืองมือ อุปกรณบนออนไลนคอมมูนิตี้ หรือระบบคอมพิวเตอรของราชการ จนเปนชองทางใหโปรแกรม

ประสงครายเขาสูระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายสารสนเทศของสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

    10.2 ระมัดระวังการใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการใชงานออนไลนคอมมูนิตี ้หรือระบบคอมพิวเตอรของ

ราชการ ในการตรวจสอบขาวสารที่สรางความตื่นตระหนกหรือเลาความสนใจ หรือทําการ download หรือ

เปดโปรแกรมประเภท .EXE ที่ไมรูจักหรือจําเปนตองใชงาน รวมถึงการ download และการนําโปรแกรม

ประยุกตตาง ๆ ที่ปราศจากการรักษาความปลอดภัย มาใชงาน 

    10.3 การ Up date ซอฟแวร Application และอื่นใด ที่นํามาใชงานใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

เพ่ือมิใหเปนชองทางที่โปรแกรมประสงครายจะเขาสูระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายสารสนเทศของสํานักขาว

กรองแหงชาต ิ

    10.4 ควรทําการเขารหัสเม่ือมีการนําใชเคร่ืองมือ อุปกรณบนออนไลนคอมมูนิตี้ หรือระบบ

คอมพิวเตอรของราชการ พรอมกับการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานเฉพาะ (User privilege) ในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารในแตละภารกิจที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานดวยระบบไรสายและอุปกรณ

พกพา (Mobile and Wireless Systems) 
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 11. ผูบังคับบัญชาพึงระมัดระวังการเผยแพรขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น หรือคําสั่งใด ๆ ที่

เก่ียวกับทางราชการบนออนไลนคอมมูนิตี ้โดยเฉพาะที่จัดสรางขึ้นเพ่ือการติดตอ สื่อสาร หรือประสานงานจาก

สํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทาของสํานักขาวกรองแหงชาติ เพราะอาจกอใหเกิดความเห็นวา 

เปนแนวทางของสํานักขาวกรองแหงชาติหรือเปนหลักการของสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงาน

เทียบเทาไดงาย และอาจมีผลกระทบตอความเขาใจหรือกอใหเกิดอคติจากผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 

  

 

      ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

 

                                    
                                                                      (นายฉัตรพงศ  ฉัตราคม) 

                                                ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

 


