ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
……………………………….
เพื่อให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดย
ควบคุมการปฏิบัติงานและการเข้าถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงประกาศแนวทาง
ปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
ระบบเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของเทศบาลเมื องบุ รี รั มย์ ให้ แก่ พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ า งประจํ า และ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1. การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password)
(1) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีระบบตรวจสอบตัวตนจริงและสิทธิการเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้งาน (Identification and Authentication) ก่ อนเข้า สู่ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้ผู้ใช้ที่ปฏิบัติงานแต่ละรายมี User Account เป็นของตนเอง
(2) เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสผ่านสําหรับเข้าระบบงานแล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน
ทันทีและเปลี่ยนอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนและควรเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการล่วงรู้รหัสผ่าน
โดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(3) กรณีไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมาตรการป้องกัน
การใช้งานโดยบุคคลอื่นที่มิได้มีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น กําหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบงาน (Log
out) ในช่วงเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงานที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาการใช้งาน
และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลา 15 นาที
(4) เมื่อพบปัญหาในการเชื่อมต่อระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ให้ผู้ใช้งานติดต่อและแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบในทันที เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้เป็นปกติ
2. มาตรการป้องกันการหมิ่นประมาทหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญ
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการหมิ่นประมาทบนกระดานข่าว เว็บบอร์ด เว็บไซต์
ที่ทําให้ เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง
และไม่ว่าจะเกิดขึ้น พร้อมกันหรือไม่
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(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการหมิ่นประมาทบนกระดานข่าว เว็บบอร์ด เว็บไซต์
ที่ทําให้ เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการหมิ่นประมาทบนกระดานข่าว เว็บบอร์ด เว็บไซต์
การส่ งต่ อ จดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ใส่ ห มายเลขโทรศั พท์ ของผู้ อื่น ข่ มขู่ ผู้ นํ า ของประเทศ การส่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลอันเป็นการรบกวน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
3. มาตรการป้องกันการนําเข้าหรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม
(๑) ห้ามนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) ห้ า มนํ า เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิว เตอร์ ซึ่งข้ อมูล คอมพิ ว เตอร์ อัน เป็ น เท็ จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) ห้ า มนํ า เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ดๆ อั น เป็ น
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก รหรื อความผิ ด เกี่ ย วกั บ การก่ อ การร้ า ยตามประมวล
กฎหมายอาญา
(๔) ห้ามนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอัน
ลามก และข้อมูลนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) ห้ า มเผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ต่ อ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ โ ดยรู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เป็ น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูก
เกลียดชังหรือได้รับความอับอาย
4. มาตรการป้องกันการเข้าถึงหรือดักจับข้อมูลส่วนบุคคล
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน
การเข้ าถึ ง โดยเฉพาะและมาตรการนั้ นมิ ได้ มีไว้สํ าหรั บตน หรือการเข้า ถึงโดยมิช อบด้ว ยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
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(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ หรือการดักจับข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ความผิดใด ๆ ในข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นที่เกิดจาก
การกระทําของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานจ้างคนใด และได้ตรวจสอบพบหรือทราบ
แหล่งที่มาในการกระทําผิด ถือว่าเป็นการกระทําความผิดเฉพาะบุคคล มิได้หมายรวมถึงความผิดในทาง
นิติบุคคลหรือหน่วยงานแต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

