ขอมูล Text File
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
วาดวย มาตรการการควบคุมการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. ความทั่วไป
ในระเบียบนี้ (ขอ ๓)
“กรมการพัฒนาชุมชน” หมายความวา หนวยงานตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
“สวนกลาง” หมายความวา สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย และรวมถึงศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชนทุกศูนย ที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
“สวนภูมภิ าค” หมายความวา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และทุกหนวยงานที่
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
“ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” หมายความวา หนวยงานตาม กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณประมวลผลขอมูลที่ทํางานดวยระบบ
อิเล็กทรอนิคสที่มีความเร็วสูง โดยทํางานตามคําสั่งผานทางซอฟตแวรใหไดผลตามทีต่ องการ ซึ่งไดแก
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) และคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Notebook Computer)
“อุปกรณคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณอิเล็กทรอนิคสที่ใชงานรวมกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบตั ิงานไดตามตองการ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร
“เครือขายคอมพิวเตอร” หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอรของกรมการพัฒนาชุมชน
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางของกรมการพัฒนาชุมชน
“บุคลากร” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง ลูกจาง และ
พนักงานราชการ หรือ บุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน ตามสัญญา ของกรมการพัฒนาชุมชน
“ผูใชงาน” (User) หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกที่มีสิทธิใชงานระบบคอมพิวเตอรของกรมการพัฒนาชุมชน
“บัญชีผูใชงาน ” (User account) หมายความวา บัญชีที่ผูใชงานใชในการเขาถึงและใช
งานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเปนไปตามขอตกลงระหวางผูใชงานกับผูใหบริการระบบคอมพิวเตอร
“ขอมูล” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง หรือสิ่งใด ๆ ไม
วาการสื่อความหมายนัน้ จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะจัดทําใน
รูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธอี ื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

๒

“ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร” หมายความวา ผูไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา ใหมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแล รักษา เครือขายคอมพิวเตอร และสามารถเขาถึงโปรแกรม
รวมทั้งอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจัดการ ในแตละระดับ ดังนี้
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer :CIO)
(๑) กําหนดนโยบายดานการควบคุม การใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(๒) ใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๓) รายงานเหตุการณ และผลการปฏิบัติงานตามระเบียบให อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน ทราบ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๑) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๒) มีอํานาจสั่งการใหหยุด หรือปฏิบัติการระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
(๓) รายงานเหตุการณ และผลการปฏิบัติงานตามระเบียบให ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ทราบ
พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด
(๑) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ในระดับจังหวัด
(๒) มีอํานาจสั่งการใหหยุด หรือปฏิบัติการระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
(๓) รายงานเหตุการณและผลการปฏิบัติงานตามระเบียบให ผูอํานวยการศูนย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ทราบ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
(๑) เปนผูวิเคราะหสถานการณ และแจงเหตุการณตอผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน เพื่อระงับเหตุการณจากการไมปฏิบัติตามระเบียบของผูใชงานตอผูอํานวยการศูนย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๒) มีอํานาจสั่งการแทนผูอ ํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ในกรณีที่
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ไมสามารถปฏิบัติราชการได
หัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(๑) เปนผูวิเคราะหสถานการณ และแจงเหตุการณตอพัฒนาการจังหวัด เพื่อระงับ
เหตุการณไมปฏิบัติตามระเบียบของผูใชงานตอพัฒนาการจังหวัด

๓

(๒) มีอํานาจสั่งการแทนพัฒนาการจังหวัด ในกรณีที่พัฒนาการจังหวัด ไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได
๒. ผูใชงานระบบเครือขาย
๒.๑ ผูใชงานจะตองเปนบุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สําหรับบุคคลภายนอก
จะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(ขอ ๕)
๒.๒ ผูใชงานจะตองใชขอความที่สุภาพ และถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช
เครือขายเทานัน้ (ขอ ๖)
๒.๓ ผูใชงานจะตองใชทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไมดาวนโหลดไฟล
ที่มีขนาดใหญ หากมีความจําเปนใหปฏิบัตนิ อกเวลาทํางาน (ขอ ๗)
๒.๔ ผูใชงานจะตองรับผิดชอบตอขอมูลของตนเอง ไมวาจะเก็บไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server) หรือการสงขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร
(ขอ ๘)
๒.๕ ผูใชงานจะตองไมใหผอู ื่นใชงานผานบัญชี ของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปญหา เชน
การละเมิดลิขสิทธิ หรือการเก็บขอมูลที่ผิดกฎหมาย เจาของบัญชีตองเปนผูรับผิดชอบ (ขอ ๙)
๒.๖ ผูใชงานจะตองไมใชงาน เพื่อการกระทําการดังตอไปนี้ (ขอ ๑๐)
(๑) เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแก สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย กรมการพัฒนาชุมชน หนวยงานอื่น และบุคคลอื่น
(๒) เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) เพื่อการกระทําทางพาณิชย
(๔) เพื่อการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัติงาน
(๕) เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
(๖) เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอื่นโดยไมไดรบั อนุญาตจากผูเปน
เจาของ หรือผูที่มีสิทธิในขอมูลดังกลาว
(๗) เพื่อการรับหรือสงขอมูลซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแก
กรมการพัฒนาชุมชน
(๘) เพื่อขัดขวางการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของกรมการพัฒนาชุมชน หรือ
ของผูใชอื่น หรือเพื่อใหเครือขายคอมพิวเตอรของกรมการพัฒนาชุมชนไมสามารถใชงานไดตามปกติ
(๙) เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรือ่ งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
กรมการพัฒนาชุมชนไปยังที่อยูของเว็บ (web site) ใด ๆ ในลักษณะที่จะกอหรืออาจกอใหเกิดความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
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(๑๐) เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดตอผลประโยชนหรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือ
ความเสียหายของกรมการพัฒนาชุมชน
๒.๗ ผูใชงานจะตองไมลว งล้ําเขาในบริเวณหองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่
กรมการพัฒนาชุมชน สงวนไวเปนเขตหวงหามโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอ ๑๑)
๒.๘ ผูใชงานจะตองไมนําอุปกรณ หรือชิ้นสวนใดของเครื่องออกจากหองคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอ ๑๒)
๒.๙ ผูใชงานจะตองไมนําเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นใดเชื่อมเขาเครือขายเพื่อประกอบ
ธุรกิจสวนบุคคล (ขอ ๑๓)
๒.๑๐ ผูใชงานจะตองไมใช หรือลบแฟมขอมูลของผูอื่น ไมวากรณีใดๆ (ขอ ๑๔)
๒.๑๑ ผูใชงานจะตองไมคัดลอกหรือทําสําเนาแฟมขอมูลที่มีลิขสิทธิกํากับการใชงานไว
กอนไดรับอนุญาต (ขอ ๑๕)
๒.๑๒ ผูใชงานจะตองไมสงขอความที่หยาบคาย ดูหมิน่ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส หรือ
สงเขาไปในระบบขาว (ขอ ๑๖)
๒.๑๓ ผูใชงานจะตองไมปลอมแปลงชื่อบัญชีผูสง ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส หรือใน
ระบบขาว (ขอ ๑๗)
๒.๑๔ การกระทําการใด ๆ ที่เปนความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร นอกเหนือจากที่กลาว
มาแลวขางตน ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยอนุโลม (ขอ ๑๘)
๓. สิทธิและหนาที่ของผูใชงานเครือขาย
๓.๑ ผูใชงาน มีสิทธิในการเลือกรหัสผาน และมีหนาที่รักษารหัสนั้นใหเปนความลับอยู
ตลอดเวลา (ขอ ๑๙)
๓.๒ ผูใชงาน มีสิทธิที่จะไมยอมใหบุคคลอื่นเขาใชเครือขายคอมพิวเตอรจากบัญชีผูใช
ของตนเอง (ขอ ๒๐)
๓.๓ ผูใชงานมีสิทธิที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใด ๆ แตจะตองไมดําเนินการ
ดังนี้ (ขอ ๒๑)
(๑) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆที่จะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัย
ระบบ รวมทั้งการกระทําในลักษณะเปนการแอบใชรหัสผาน การลักลอบทําสําเนาขอมูลบุคคลอื่น หรือ
แกะรหัสผานของบุคคลอื่น
(๒) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ซึ่งทําใหผูใชมีสทิ ธิและลําดับ
ความสําคัญในการครอบครองทรัพยากรระบบมากกวาผูใ ชอื่น

๕

(๓) พัฒนาโปรแกรมใดทีจ่ ะทําซ้ําตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับ
โปรแกรมอื่นในลักษณะเชนเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร
(๔) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆที่จะทําลายระบบจํากัดสิทธิการใช
(license) ซอฟตแวร
(๕) นําเสนอขอมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ แสดงขอความรูปภาพไม
เหมาะสม หรือขัดตอศีลธรรมประเพณีอนั ดีงามของประเทศไทย กรณีที่ผูใชสรางเว็บเพจบนเครือขาย
คอมพิวเตอร
๓.๔ ผูใชงาน มีหนาที่ที่จะตองปองกันแฟมขอมูลและขอมูลตาง ๆ ของตนเอง มิใหผูอื่น
อานเขียน โดยใชกลไกพืน้ ฐานที่มีอยูในระบบคอมพิวเตอร (ขอ ๒๒)
๓.๕ ผูใชงาน มีหนาที่ที่จะตองรายงานการลวงละเมิดความปลอดภัยทุกอยางในระบบแก
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบเครือขายในทันทีที่พบเห็น (ขอ ๒๓)
๓.๖ ผูใชงาน มีหนาที่รักษาอุปกรณตาง ๆ ไมใหเกิดความเสียหาย หากมีความเสียหายที่
เกิดจากอุบัติเหตุตางๆ ตองรายงานหัวหนากลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย หรือหัวหนากลุมงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชนแลวแตกรณีโดยทันที (ขอ ๒๔)
๓.๗ ผูใชงาน มีหนาที่ปฏิบัตติ ามขอกําหนดของ กรมการพัฒนาชุมชน โดยเครงครัด
(ขอ ๒๕)
๔. การติดตัง้ เคลื่อนยาย อุปกรณคอมพิวเตอร
๔.๑ การโอนยายอุปกรณคอมพิวเตอรระหวางสํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย จะตองแจงให
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนทราบ เพื่อการปรับปรุงทะเบียนคุมอุปกรณคอมพิวเตอร (ขอ ๒๖)
๔.๒ การเตรียมความพรอมเพื่อการใชงาน หากอุปกรณคอมพิวเตอรภายในสํานัก/
สถาบัน/กอง/ศูนย ที่มีความเสี่ยงสูงไดรับความเสียหาย ใหเปนหนาทีข่ อง สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนยเจาของ
อุปกรณคอมพิวเตอรจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสํารอง (Standby machine) เพื่อนํามาใชงานทดแทน
ชั่วคราว (ขอ ๒๗)
๔.๓ การขนยายเครื่องคอมพิวเตอรภายในสํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย หรือระหวางสํานัก/
สถาบัน/กอง/ศูนย จะตองสํารองขอมูลในฮารดดิสก เพื่อปองกันขอมูลเสียหาย รวมทัง้ จะตองมีอุปกรณ
ปองกันการสะเทือนระหวางการขนยายดวย (ขอ ๒๘)
๔.๔ การโอนยายเปลีย่ นแปลงผูใชคอมพิวเตอรระหวางสํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนยจะตอง
ทําลายขอมูลลับในฮารดดิสกทั้งหมด เพื่อปองกันการลักลอบดูขอมูล (ขอ ๒๙)
๔.๕ การขนยายเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนําไปซอมแซม ผูรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร
จะตองสํารองขอมูลในฮารดดิสกทั้งหมด เพื่อปองกันการสูญหาย และจะตองมีอุปกรณปองกันการ
สะเทือนระหวางการขนยาย (ขอ ๓๐)

๖

๔.๖ การซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอรที่อยูในระดับความเสี่ยงสูง ศูนยสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชนจะแกไขซอมแซมเบื้องตนที่สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย เปนเบื้องตนกอน กรณีที่มีความ
จําเปนตองขนยายไปแกไขซอมแซมที่ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือนอกกรมการพัฒนาชุมชน
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนจะแจงใหสํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย ทราบทุกครั้ง (ขอ ๓๑)
๕. ระบบรักษาความปลอดภัย
๕.๑ การใชรหัสผานสวนบุคคล ผูใชงานเครือขาย จะตอง (ขอ ๓๒)
(๑) สรางรหัสผานสวนบุคคล มีความยาวไมนอยกวา ๖ ตัวอักษร โดยการผสม
กันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน
(๒) ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ
(Save Password) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรในสวนที่รับผิดชอบ
(๓)ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ทงี่ ายตอการสังเกตเห็น
ของบุคคลอื่น
๕.๒ เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยสวนรวม ผูใชจะตอง (ขอ
๓๓)
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเครงครัด
(๒) ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาของบุคคลอื่น
(๓) ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร และหรือไมเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือ
อุปกรณคอมพิวเตอรอื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร โดยมิไดรับอนุญาตจากผูด ูแลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
(๔) ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบน
เครือขายคอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๕) ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรอื่นใดเพิม่ เติมใน
เครื่องคอมพิวเตอรในสวนทีร่ ับผิดชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรนั้นหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมการพัฒนาชุมชนได
(๖) ปดเครื่องคอมพิวเตอรในสวนที่รับผิดชอบเมื่อใชงานประจําวันเสร็จสิ้น
หรือเมื่อมีการยุติการใชงานเกินกวา ๑ ชัว่ โมง
(๗) ทําการตรวจสอบขอมูลดวยโปรแกรมปองกันไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร
ทุกครั้งที่ไดรบั ขอมูล หากตรวจพบไวรัสหรือหนอนคอมพิวเตอรฝง ตัวอยูใ นขอมูลสวนใดจะตองรีบ
จัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลนั้นโดยเร็วทีส่ ุด

๗

(๘) ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรในสวนที่
รับผิดชอบหรือเซิรฟเวอรที่รับผิดชอบ เพื่อเปนการประหยัดปริมาณหนวยความจําบนสื่อบันทึกขอมูล
(๙) ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรใน
การตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรในสวนที่รบั ผิดชอบและเครือขายคอมพิวเตอร
(๑๐) ระมัดระวังการใชงานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอรในสวนที่
รับผิดชอบและเครือขายคอมพิวเตอรเหมือนเชนบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใชงาน
(๑๑) ไมทําการเชื่อมเครือขายตอไปยังเครือขายอื่น ๆ ภายนอกเครือขายของ
กรมการพัฒนาชุมชนโดยกอนไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๑๒) ไมทําการวางสายเครือขายเพิ่มเติมเอง รวมถึงการติดตั้งเครือขายแบบไร
สายดวย (Wireless Network)
(๑๓) ไมติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย(Server) หรือเปดใหบริการอินเทอรเน็ตทุก
ประเภทภายในเครือขายกรมการพัฒนาชุมชนกอนไดรับอนุญาต
๖. บทกําหนดโทษ
กรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการตอผูใชเครือขายที่ฝาฝนระเบียบ ดังนี้ (ขอ ๓๔)
(๑) แจงเตือนผูฝาฝนระเบียบ ที่ปฏิบัติการทั้งที่ตั้งใจ หรือ ไมตั้งใจ ในกรณี เกิด
ความเสียหายไมรายแรงตอระบบเครือขายทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส
(๒) รายงานผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
และดําเนินการทางวินัย กรณีที่ผูฝาฝนระเบียบปฏิบัติการละเมิด และสรางความเสียหายแกระบบเครือขาย
เชน
(๒.๑) ขโมยหรือพยายามขโมยทรัพยากรหรือสิ่งที่ไมมีสิทธิในการ
ครอบครองมาไวในครอบครอง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เชน การลักลอบหรือใชงานอุปกรณ
สถานที่ ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร โดยไมมีสิทธิหรือไมไดรับอนุญาต
(๒.๒) สรางความเสียหายแกโปรแกรมหรือขอมูลหรือฮารดแวรระบบ
(๒.๓) การเขาถึงระบบโดยปราศจากความยินยอมหรือการอนุญาตของผูดูแล
ระบบพยายามขโมยรหัสผาน (Password) หรือขอมูล หรือพยายามเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัย
ของทั้งเครือขายภายในและภายนอกกรมการพัฒนาชุมชน
(๒.๔) สรางเว็บเพจสวนตัวที่แสดงออกในลักษณะที่ขัดตอกฎหมาย
กฎระเบียบ และศีลธรรม
(๒.๕) กอความวุน วายที่ขดั ตอระเบียบ กฎหมายหรือสรางความเดือดรอน
รบกวนการทํางานของผูใชอื่นในระบบและเครือขายคอมพิวเตอร
(๒.๖) ละเมิดระเบียบซ้ํามากกวา ๑ ครั้งโดยเจตนา

๘

๗. ผูรักษาการตามระเบียบนี้
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอ ๔)

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

