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แนวทางเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากร  

โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(Guidelines for Uses of Social Media) 

ประเทศไทยในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจอย่างแพร่หลาย โดยมีรูปแบบการสื่อสารหลากหลายชนิด ทั้งการสร้างและผลิต
เนื้อหา การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ และเนื่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
(Information) เป็นหลัก ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยี ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แบบพกพา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารภายใน
หน่วยงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และการติดต่อสื่อสารกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้
งานบนอุปกรณ์เหล่านี้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง สามารถโต้ตอบได้ทันที รวดเร็ว อีกทั้งหน่วยงานยังสามารถ
สร้าง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้ 
ทั้งประโยชน์และโทษหากใช้โดยขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
ไปแล้วไมส่ามารถเรียกกลับคืนได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้
ข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุกท่าน สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สคร. จึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคคลากรในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ดังนี้ 
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แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคล 

❖ การเผยแพร่ข้อมูลและการรักษาความลับ
ทางราชการ 

- ห้ามเผยแพร่ข้อมูลลับทางราชการ  หรือแสดง
ความเห็นที่อาจทําให้เข้าใจว่าเป็นความเห็นจาก
หน่วยงาน ต้องมีการแสดงข้อความจํากัดความ
รับผิดชอบ (Disclaimer) ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว 
มิใช่ความเห็นของหน่วยงานที่ตนสังกัด เว้นแต่ 
จะเป็นความเห็นของส่ วนงานหรือหน่วยงาน 
อย่างแท้จริง หรือได้รับอนุญาตจากผู้มี อํานาจ 
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  

- ผู้บริหารในระดับใดๆ พึงระมัดระวังในการเผยแพร่
ข้อมูล หรือการแสดงความเห็นเนื่องจากจะถูกมองว่า
เป็นความเห็นของหน่วยงานของตนได้ง่าย และอาจมี
ผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
ทั้งนี้ให้มีการแสดงข้อความจํากัดความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน 
❖ รกัษาความเป็นส่วนตัวและเคารพผู้อ่ืน 

หลีกเลี่ยงการพาดพิง การกล่าวถึง การอ้างอิงบุคคล
หรือสถานการณ์ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ควรให้
เกียรติ เคารพ และระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้มีการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความลับ 
(Confidentiality) ของผู้อ่ืน 

❖ รับผิดชอบและโปร่งใส 

พึงตระหนักว่า ข้อความหรือความเห็นที่เผยแพร่บนสื่อ
ออนไลนเ์ป็นข้อความที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ 
มิใช่พื้นท่ีส่วนตัวอย่างแท้จริง ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ 
ทั้งทางด้านสังคม และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ยัง
อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงการทํางานและอนาคต
วิชาชีพของตนได้  

 
 
 
 
 

❖ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมออนไลน์ 

หากพบเพ่ือนร่วมหน่วยงานใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่
เหมาะสม ควรตัก เตื อนโดยตรง  หากไม่ ได้ รั บ 
การตอบสนองที่ดี ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา งดใช้คํา 
ไม่สุภาพ หยาบคาย รุนแรง ตลอดจนการโจมตีบุคคล
อ่ืนบนสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน 

❖ รู้จักแบ่งแยก 

หากประสงค์จะใช้สื่อออนไลน์เ พ่ือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ควร
แยกบัญชีผู้ ใช้ (Account) ระหว่างการใช้เพ่ือเรื่อง
ส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกัน พร้อมทั้งแยกส่วน
อุปกรณ์การใช้งานออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

❖ แก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด 

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต้องใช้คนเป็นผู้ควบคุม  
จึงอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทําให้ข้อความหรือ
ข้อมูลใดๆ ได้รับการเผยแพร่ต่อกันไปอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนั้น หาก
พบความผิดพลาด ต้องดําเนินการแก้ไขและออกมา
แสดงความรับผิดชอบในทันท ี

❖ คิดทุกครั้งก่อนโพสต์  

พึงระลึกเสมอว่าสิ่งที่โพสต์ลงบนออนไลน์สามารถ
เข้าถึงได้โดยสาธารณะและโพสต์นั้นจะยังคงอยู่ในโลก
ออนไลน์ไปอีกนาน ชื่อเสียงและความผิดพลาดต่างๆ
อันจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ใช้นั่นเอง ดังนั้น “จงคิดทุกครั้งก่อน
โพสต์ แต่อย่าโพสต์ทุกอย่างที่คิด”  
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แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ในนามของ สคร. 

❖ ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนามของหน่วยงาน  
ผู้เผยแพร่ต้องแสดงตําแหน่ง หน้าที่ สังกัด ให้ชัดเจน 
เพ่ือความน่าเชื่อถือ อาจใช้รูปสัญลักษณ์เครื่องหมาย
แสดงสั งกัดได้  แต่ต้องคํานึ งถึ งความเหมาะสม 
ในการ ใช้ งาน  และแจ้ ง ให้ ผู้ บั งคับบัญชาทราบ 
และอนุ มั ติ เ ห็ นชอบ เนื้ อห าก่ อน โพสต์ ทุ กครั้ ง  
เพ่ือให้ผู้ติดตามสามารถใช้ดุลพินิจในการนําข้อมูล 
ไปใช้ พร้อมทั้งพึงระมัดระวังการใช้ถ้อยคําและภาษา 
ควรใช้ภาษาให้ถูกต้อง สุภาพ และสร้างสรรค ์

❖ รูปแบบการสื่อสาร 

รูปแบบของข้อมูลที่สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานควรมีลักษณะเกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น วิสัยทัศน์
ขององค์กร การแนะนําบุคลากร ศักยภาพ ความรู้
ความสามารถของผู้บริหารและข้าราชการ รวมถึงการ
ให้ ข่ า ว ส า ร คว ามรู้  ข้ อ มู ล  ห รื อ เ นื้ อ ห าที่ ผ่ า น 
การตรวจสอบแล้วว่าสามารถเผยแพร่ได้ ไม่ใช่ความลับ
ทางราชการ ในบางกรณีอาจเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับ
ภาวะวิกฤติ หรือข้อความที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์กรให้ดีขึ้น หรือเนื้อหาโดยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานแต่เป็นประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ 

❖ การโต้ตอบบนสื่อออนไลน์ 

พึงงดเว้นการโต้ตอบด้วยความรุนแรง กรณีประชาชน 
บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนมีความคิดเห็นแตกต่าง  
ควรชี้แจงด้วยเหตุผลพร้อมคํานึงถึงความเหมาะสม
ตามกาลเทศะ พิจารณาความคิดเห็น ผลตอบรับ 
(Feedback) เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการในการทํางาน หรือเพ่ือวางแผนจัดการ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ พึงงดเว้นการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงานในการวิพากษ์วิจารณ์ 
ตลอดจนแสดงความเห็นในเรื่องที่เป็นข้อมูลภายใน
องคก์รหรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์กร 

❖ การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสื่อออนไลน์ ในนามหน่วยงานโดยเฉพาะ 
(Corporate Communication) โดยมีการวางแผน 
ออกแบบ กําหนดขอบเขตการนําเสนอบนสื่อออนไลน์ 
จะช่วยเพ่ิมมูลค่าแก่หน่วยงาน และ/หรือ ข้อมูลเนื้อหา
ของหน่วยงานไดม้ากยิ่งขึ้น 

❖ การน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

ผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ (Content) นําเสนอข้อมูล
ที่ดีมีประโยชน์เกี่ยวกับภารกิจงาน ตรวจสอบก่อนส่งต่อ 
(Share) เพ่ือสร้างบรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  โดยนําเสนอเนื้อหาให้น่ าสนใจ มีความ
หลากหลาย เช่น การใช้ตัวอักษร ภาพนิ่ ง เสียง
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่องาน
แล้วยังเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอีกด้วย 

❖ การสรา้งและเชื่อมความสัมพันธภ์ายในองค์กร 

ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันภายในหน่วยงาน ให้สื่อเปรียบเสมือนพ้ืนที่
ส่วนกลางเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง
ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นอย่างมี เหตุผล 
และให้เกียรติ  

❖ การรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเสมอ 

ในปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมาก
แทบทุกด้าน โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
(Social Media)  เป็ นตั วกลางสื่ อสารบอกกล่ า ว
เรื่องราวของหน่วยงาน ผู้เผยแพร่ต้องคํานึงเสมอว่า 
ทุกสิ่งที่สื่อสารออกไปนั้นแสดงถึงภาพลักษณ์ ตัวตน 
ความเป็นมืออาชีพ ของหน่วยงาน ดังนั้น ความถูกต้อง
ของเนื้อหาข้อมูล กาลเทศะ การใช้ภาษาที่ สุภาพ
เหมาะสม จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ ์
ของหน่วยงาน  

 


