๑

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Acceptable Use Policy)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนการจัดทําขึ้นเพื่อ
กําหนดแนวทางไวเปนกรอบและเปนแผนที่นําทางในระดับกลยุทธ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหอยูระดับมาตรฐานสากล โดย
อางอิงจากกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 อีกทั้งตองการลดผลกระทบจากเหตุ ตลอดจนการ
กูคืนระบบอยางรวดเร็วหลังจากการโจมตีสิ้นสุดลงแลว เปนแนวทางปฏิบัติของผูใชงานระบบสารสนเทศของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกอบดวย
๘ หมวด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวด ๑ วาดวยการพิสูจนตัวตน (Accountability, Identification and Authentication)
ขอ ๑ ผูใชงานมีหนาที่ในการปองกัน ดูแล รักษาขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน
(Password) โดยผูใชงานแตละคนตองมีบัญชีชื่อผูใชงาน (Username) ของตนเอง หามใชรวมกับผูอื่น
รวมทั้งหามทําการเผยแพร แจกจาย ทําใหผูอื่นลวงรูรหัสผาน (Password)
ขอ ๒ ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ ที่เกิดจากบัญชีของผูใชงาน (Username) ไมวา
การกระทํานั้นจะเกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม
ขอ ๓ ผูใชงานตองตั้งรหัสผานใหเกิดความปลอดภัย โดยรหัสผานประกอบดวยตัวอักษรไมนอยกวา
๘ ตัวอักษร ซึ่งตองประกอบดวยตัวเลข (Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet)และตัวอักษรพิเศษ
(Special character)
ขอ ๔ ผูใชงานตองไมใชงานรหัสผานซึ่งเคยใชมาแลว อยางนอย ๕ รหัสผาน
ขอ ๕ ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุกๆ ๖๐ วันหรือทุกครั้งที่มีการแจงเตือนให
เปลี่ยนรหัสผาน
ขอ ๖ ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนที่จะใชทรัพยสินหรือระบบสารสนเทศของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหากการพิสูจนตัวตนนั้นมีปญหา ไมวาจะเกิดจากรหัสผาน การโดนล็อคก็ดี หรือ
เกิดจากความผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบทราบทันที โดย
(๑) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ตองทําการพิสูจนตัวตนในระดับไบออส (BIOS)
กอนการใชงาน
(๒) คอมพิวเตอรทุกประเภท กอนการเขาถึงระบบปฏิบัติการตองทําการพิสูจนตัวตน
ทุกครั้ง
(๓) การใชงานระบบคอมพิวเตอรอื่นในเครือขายจะตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง

๒
(๔) การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ตองทําการพิสูจนตัวตนและตองมีการบันทึกขอมูล
ซึ่งสามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได
(๕) เมื่อผูใชงานไมอยูที่เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการล็อค
หนาจอทุกครั้ง และตองทําการพิสูจนตัวตนกอนการใชงานทุกครั้ง
(๖) เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการตั้งเวลาพักหนาจอ
(screen saver)
โดยตั้งเวลาอยางนอย ๕ นาที
หมวด ๒ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน (Assets Management)
ขอ ๗ ผูใชงานตองไมเขา ไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เปน
เขตหวงหามโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
ขอ ๘ ผูใชงานตองไมนําอุปกรณหรือชิ้นสวนใดออกจากหองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
ขอ ๙ ผูใชงานตองไมนําเครื่องมือ หรืออุปกรณอื่นใด เชื่อมเขาเครือขายเพื่อการประกอบธุรกิจ
สวนบุคคล
ขอ ๑๐ ผูใชงานตองไมใช หรือลบแฟมขอมูลของผูอื่น ไมวากรณีใดๆ
ขอ ๑๑ ผูใชงานตองไมคัดลอกหรือทําสําเนาแฟมขอมูลที่มีลิขสิทธิ์กํากับการใชงาน
กอนไดรับ
อนุญาต
ขอ ๑๒ ผูใชงานมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอทรัพยสินที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบไวใหใชงาน
เสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินของผูใชงานเอง โดยบรรดารายการทรัพยสิน (Asset lists) ที่ผูใชงานตองรับผิดชอบ
จะอยูแนบทายเอกสารขอบังคับนี้การรับหรือคืนทรัพยสินจะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งโดยเจาหนาที่
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
ขอ ๑๓ กรณีทํางานนอกสถานที่ผูใชงานตองดูแลและรับผิดชอบทรัพยสินของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๔ ผูใชงานมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายไมวาทรัพยสินนั้นจะชํารุด
หรือสูญหายตามมูลคา
ทรัพยสิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูใชงาน
ขอ ๑๕ ผูใชงานตองไมใหผูอื่นยืม คอมพิวเตอร หรือโนตบุค ไมวาในกรณีใดๆ เวนแตการยืมนั้นไดรับ
การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจ
ขอ ๑๖ ทรัพยสินและระบบสารสนเทศตางๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดเตรียมไวใหใชงาน
มีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติเทานั้น หามมิใหผูใชงานนําทรัพยสินและระบบ
สารสนเทศตางๆ ไปใชในกิจกรรมที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไมไดกําหนด หรือทําใหเกิดความเสียหายตอ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓
ขอ ๑๗ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดตามขอ ๑๖ ใหถือเปนความผิดสวนบุคคลโดยผูใชงาน
ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
หมวด ๓ วาดวยการบริหารจัดการขอมูลองคกร (Corporate Management)
ขอ ๑๘ ผูใชงานตองตระหนักและระมัดระวังตอการใชงานขอมูล ไมวาขอมูลนั้นจะเปนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ หรือเปนขอมูลของบุคคลภายนอก
ขอ ๑๙ ขอมูลทั้งหลายที่อยูภายในทรัพยสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ถือเปนทรัพยสินของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หามไมใหทําการเผยแพร เปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา หรือทําลาย โดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา
ขอ ๒๐ ผูใชงานมีสวนรวมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบตอขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือขอมูลของผูรับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนําไปใชในทางที่ผิด การเผยแพรโดยไมรับอนุญาต ผูใชงาน
ตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอความเสียหายนั้นดวย
ขอ ๒๑ ผูใชงานตองปองกัน ดูแล รักษาไวซึ่งความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชของขอมูล
ขอ ๒๒ ผูใชงานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บ รักษา ใชงานและปองกันขอมูลสวนบุคคลตาม
เห็นสมควร สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะใหการสนับสนุนและเคารพตอสิทธิ์สวนบุคคล และไมอนุญาตให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการละเมิดตอขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตจากผูใชงานที่ครอบครองขอมูลนั้น
ยกเวนในกรณีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองการตรวจสอบขอมูลหรือ คาดวาขอมูลนั้นเกี่ยวของกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติอาจแตงตั้งใหผูทําหนาที่ตรวจสอบ ทําการตรวจสอบขอมูล
เหลานั้นไดตลอดเวลา โดยไมตองแจงใหผูใชงานทราบ
หมวด ๔ วาดวยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure Management)
ขอ ๒๓ ผูใชงานมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ แตตองไมดําเนินการดังนี้
(๑) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบ
รวมทั้งการกระทําในลักษณะเปนการแอบใชรหัสผาน การลักลอบทําสําเนาขอมูล
บุคคลอื่นหรือแกะรหัสผานของบุคคลอื่น
(๒) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ซึ่งทําใหผูใชมีสิทธิ์และลําดับความสําคัญในการ
ครอบครองทรัพยากรระบบมากกวาผูใชอื่น
(๓) พัฒนาโปรแกรมใดที่จะทําซ้ําตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นใน
ลักษณะเชนเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร

๔
(๔) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายระบบจํากัดสิทธิ์การใช (License)
ซอฟตแวร
(๕) นําเสนอขอมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงขอความรูปภาพไมเหมาะสม หรือ
ขัดตอศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีที่ผูใชสรางเว็บเพจบนเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ ๒๔ หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง
ในระดับเดียวกัน เชน บิทเทอรเรนท (Bittorrent), อีมูล (emule) เปนตน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา
ขอ ๒๕ หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรม ออนไลนทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เชน การดูหนัง
ฟงเพลง เกมส เปนตน ในระหวางเวลาปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๖ หามใชทรัพยากร ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณอื่นใดของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่จัดเตรียมให เพื่อการเผยแพร ขอมูล ขอความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะขัดตอศีลธรรม
ความมัน่ คงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบตอภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๒๗ หามใชทรัพยากร ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณอื่นใดของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพื่อการรบกวน กอใหเกิดความเสียหาย หรือใชในการโจรกรรมขอมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเปนการขัดตอ
กฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบตอภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๒๘ หามใชทรัพยากรทุกประเภทที่เปนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อประโยชนทางการคา
ขอ ๒๙ หามกระทําการใดๆ เพื่อการดักขอมูล ไมวาจะเปนขอความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดใน
เครือขายระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเด็ดขาด ไมวาจะดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม
ขอ ๓๐ หามกระทําการรบกวน ทําลาย หรือทําใหระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตองหยุดชะงัก
ขอ ๓๑ หามใชระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อการควบคุมคอมพิวเตอรหรือ
ระบบสารสนเทศภายนอก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
ขอ ๓๒ หามกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการลักลอบใชงานหรือรับรูรหัสสวนบุคคลของผูอื่น
ไมวาจะเปนกรณีใดๆ เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูล หรือเพื่อการใชทรัพยากรก็ตาม
ขอ ๓๓ หามติดตั้งอุปกรณหรือกระทําการใดเพื่อใหสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
หมวด ๕ วาดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (Law and Compliance)
ขอ ๓๔ บรรดากฎหมายใดๆ ที่ไดประกาศใชในประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูใชงานตองตระหนักและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และไมกระทําความผิดนั้น
ดังนั้น หากผูใชงานกระทําผิดตามกฎหมายดังกลาว ถือวาความผิดนั้นเปนความผิดสวนบุคคลซึ่งผูใชงาน
จะตองรับผิดชอบตอความผิดที่เกิดขึ้นเอง

๕
หมวด ๖ วาดวยซอฟตแวรและลิขสิทธิ์ (Software Licensing and intellectual property)
ขอ ๓๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดใหความสําคัญตอเรื่องทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นซอฟตแวรที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อนุญาตใหใชงานหรือที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีลิขสิทธิ์ ผูใชงานสามารถขอใช
งานไดตามหนาที่ความจําเปน และสํานักงานตํารวจแหงชาติหามไมใหผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงาน
ซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ สํานักงานตํารวจแหงชาติถือ
วาเปนความผิดสวนบุคคล ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
ขอ ๓๖ ซอฟตแวร (Software) ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดเตรียมไวใหผูใชงาน ถือเปน
สิ่งจําเปนตอการทํางาน หามมิใหผูใชงานทําการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แกไข หรือทําสําเนาเพื่อนําไป
ใชงานที่อื่น
หมวด ๗ วาดวยการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี (Preventing MalWare)
ขอ ๓๗ คอมพิวเตอรของผูใชงานติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Anti virus) ตามที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดประกาศใหใช เวนแตคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องเพื่อการศึกษา พัฒนา ระบบ
ปองกัน โดยตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
ขอ ๓๘ บรรดาขอมูล ไฟล ซอฟตแวร หรือสิ่งอื่นใด ที่ไดรับจากผูใชงานอื่นตองไดรับการตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอรและโปรแกรมไมประสงคดีกอนนํามาใชงานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
ขอ ๓๙ ผูใชงานตองทําการปรับปรุงขอมูล สําหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update
patch) ใหใหมเสมอ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอ ๔๐ ผูใชงานตองพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไมประสงคดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
ผูใชงานตองแจงเหตุแกผูดูแลระบบ
ขอ ๔๑ เมื่อผูใชงานพบวาเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส ผูใชงานตองไมเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขา
สูเครือขาย และ ตองแจงแกผูดูแลระบบ
ขอ ๔๒ หามลักลอบทําสําเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งขอมูล ขอความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆที่เปน
ทรัพยสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
ขอ ๔๓ หามทําการเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอร มัลแวร หรือโปรแกรมอันตรายใดๆ ที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายมาสูทรัพยสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หมวด ๘ วาดวยการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail)
ขอ ๔๔ ขอปฏิบัติหรือขอหามตามหมวดนี้ใหเปนไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ วาดวยการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Policy)
----------------

๖

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย (Wireless Policy)
ขอ
๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณ
(Access Point) ใหรั่วไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด
ขอ ๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรทําการเปลี่ยนคา SSID (Service Set
Identifier) ที่ถูกกําหนดเปนคาโดยปริยาย (Default) มาจากผูผลิตทันทีที่นํา อุปกรณกระจายสัญญาณ
(Access Point) มาใชงาน
ขอ ๓
ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดคา WEP (Wired Equivalent Privacy)
หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless LAN Client และ อุปกรณ
กระจายสัญญาณ (Access Point) และควรกําหนดคาใหไมแสดงชื่อระบบเครือขายไรสาย
ขอ ๔
ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรเลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address (Media
Access Control Address) และชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) ของผูใชบริการที่มีสิทธิ์ในการ
เขาใชงานระบบเครือขายไรสาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณที่มี MAC address (Media Access Control
Address) และชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ตามที่กําหนดไวเทานั้นใหเขาใชระบบ
เครือขายไรสายไดอยางถูกตอง
ขอ ๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรมีการติดตั้งไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบ
เครือขายไรสายกับระบบเครือขายภายในหนวยงาน
ขอ ๖ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรกําหนดใหผูใชบริการในระบบเครือขายไรสาย
ติดตอสื่อสารไดเฉพาะกับ VPN (Virtual Private Network) เพื่อชวยปองกันการบุกรุกในระบบเครือขาย
ไรสาย
ขอ ๗ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัยเกิดขึ้นในระบบ
เครือขายไรสาย และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใชงานระบบ
เครือขายไรสายที่ผิดปกติ ใหผูดูแลระบบ (System Administrator) รายงานตอผูบัญชาการสํานักงาน ตํารวจ
แหงชาติทราบทันที
ขอ ๘ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
ที่ไมไดรับอนุญาต ใชงานระบบเครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูลภายใน
ตางๆ ของหนวยงาน
----------------

๗

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของไฟรวอลล (Firewall Policy)
ขอ ๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้ง และกําหนดคาของไฟร
วอลลทง้ั หมด
ขอ ๒ การกําหนดคาเริ่มตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธทั้งหมด
ขอ ๓ ทุกเสนทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตที่ไมอนุญาตตามนโยบาย จะตองถูก
บล็อก (Block) โดยไฟรวอลล
ขอ ๔ ผูใชงานอินเทอรเน็ตจะตองมีการ Login account กอนการใชงานทุกครั้ง
ขอ ๕ คาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรวอลล เชน คาพารามิเตอร การกําหนดคาใชบริการ และ
การเชื่อมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
ขอ ๖ การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลล
จะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลจัดการเทานั้น
ขอ ๗ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณไฟรวอลล จะตองสงคาไปจัดเก็บที่อุปกรณ
จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา ๙๐ วัน
ขอ ๘ การกําหนดนโยบายในการใหบริการอินเทอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะเปดพอรต
การเชื่อมตอพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ อนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมีความ
จําเปนที่จะใชงานพอรตการเชื่อมตอนอกเหนือที่กําหนด จะตองไดรับความความยินยอมจากสํานักงาน ตํารวจ
แหงชาติ กอน
ขอ ๙ การกําหนดคาการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของเครือขาย จะตอง
กําหนดคาอนุญาตเฉพาะพอรตการเชื่อมตอที่จาเปนตอการใหบริการเทานั้น โดยขอนโยบายจะตองถูกระบุ
ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนรายเครื่องที่ใหบริการจริง
ขอ ๑๐ จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตางๆ ของอุปกรณไฟรวอลลเปนประจําทุกสัปดาห
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคา
ขอ ๑๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตางๆ จะตองไมอนุญาตใหมีการ
เชื่อมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปน โดยจะตองกําหนดเปนกรณีไป
ขอ ๑๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีสิทธิที่จะระงับหรือบล็อกการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรลูก
ขายที่มีพฤติกรรมการใชงานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มี ความเสี่ยงตอความ
ปลอดภัย จนกวาจะไดรับการแกไข
ขอ
๑๓ การเชื่อมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแมขาย หรือ
อุปกรณเครือขายภายใน จะตองบันทึกรายการของการดําเนินการตามแบบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กอน
ขอ ๑๔ ผูละเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของไฟรวอลล จะถูกระงับการใชงานอินเทอรเน็ตทันที
----------------

๘

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของอีเมล(E-mail Policy)
ขอ ๑ ในการลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตองทําการกรอกขอมูล
คําขอเขาใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานโดยยื่นคําขอกับเจาหนาที่ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ขอ
๒ เมื่อไดรับรหัสผาน (Password) ครั้งแรกในการเขาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
และเมื่อมีการเขาสูระบบในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผาน (Password) โดยทันที
ขอ
๓ ไมควรบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอร
ขอ
๔ ควรเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๓-๖ เดือน
ขอ
๕ ไมควรใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ของผูอื่นเพื่ออานหรือรับหรือสง
ขอความ ยกเวนแตจะไดรับการยินยอมจากเจาของผูใชบริการและใหถือวาเจาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) เปนผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของตน
ขอ
๖ หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เสร็จสิ้นควรลงบันทึกออก
(Logout) ทุกครั้ง
ขอ
๗ การสงขอมูลที่เปนความลับ
ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
----------------

๙

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอรเน็ต (Internet Security Policy)
ขอ ๑ ไมใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของหนวยงาน เพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการ
สวนบุคคล และทําการเขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเนื้อหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม
หรือละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน
ขอ
๒ หามเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ยังไมไดประกาศอยาง
เปนทางการผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
ขอ ๓ ระมัดระวังการดาวนโหลด โปรแกรมใชงานจากระบบอินเทอรเน็ต (Internet) การดาวน
โหลดการอัพเดท (Update) โปรแกรมตางๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์
ขอ
๔ ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญและเปนความลับของ
หนวยงาน
ขอ ๕ ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ไมเสนอความคิดเห็น หรือใชขอความที่ยั่วยุ
ใหราย ที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน การทําลายความสัมพันธกับบุคลากรของ
หนวยงานอื่นๆ
ขอ
๖ หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหปดเว็บเบราเซอรเพื่อปองกันการ
เขาใชงานโดยบุคคลอื่นๆ
----------------

๑๐

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเขาถึงระบบ (Access control Policy)
หมวด ๑ การควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
ขอ ๑ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กําหนดมาตรการควบคุมการเขาใชงาน ระบบสารสนเทศของ
หนวยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศของหนวยงานจะตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูบัญชาการสํานักงานสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
ขอ ๒ ผูดูแลระบบ
(System Administrator) ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลให
เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอน
เขาใชระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช
งานระบบสารสนเทศของหนวยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีตอระบบขอมูล
ขอ ๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ
การแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตางๆ และการผานเขา -ออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมได
รับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
หมวด ๒ การบริหารจัดการการเขาถึงระบบสารสนเทศ
ขอ ๑ ผูดูแลระบบ
(System Administrator) ตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรกําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนทางการเพื่อใหมีสิทธิ์ตางๆ ในการใชงาน
ตามความจําเปนรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน เชน การลาออก หรือการเปลี่ยน
ตําแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน
ขอ ๒ ผูดูแลระบบ
(System Administrator) ตองกําหนดการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สําคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบ
เครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงาน
ในหนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิ์ดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ
ขอ ๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน
ของบุคลากรดังตอไปนี้

๑๑
(๑) กําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบ
ลาออก หรือพนจากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน
(๒) สงมอบรหัสผาน (Password) ชั่วคราวใหกับผูใชบริการดวยวิธีการที่ปลอดภัย ควร
หลีกเลี่ยงการใชบุคคลอื่นหรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่ไมมีการปองกันในการสงรหัสผาน
(Password)
(๓) ควรกําหนดใหผูใชบริการตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน (Password)
(๔) ควรกําหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน
(Password) ไวในระบบ
คอมพิวเตอรในรูปแบบที่ไมไดปองกันการเขาถึง
(๕) กําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผูใชงานตองไมซ้ํากัน
(๖) ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิ์พิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิ์สูงสุด
ผูใชงานนั้นจะตอง
ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงาน
ทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิ์พิเศษที่ไดรับวาเขาถึงไดถึงระดับใด
ไดบาง และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ
ขอ ๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้น
ความลับ ในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน
ระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้
(๑) ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการ
เขาถึงผานระบบงาน
(๒) ตองกําหนดรายชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อใชในการ
ตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล
(๓) ควรกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
(๔) การรับสงขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ
ควรไดรับการเขารหัส
(Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล เชน SSL VPN หรือ XML Encryption เปนตน
(๕) ควรกําหนดการเปลี่ยนรหัสผาน
(Password) ตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับ
ความสําคัญของขอมูล
(๖) ควรกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเครื่อง
คอมพิวเตอรออกนอกพื้นที่ของหนวยงาน เชน สงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ควรสํารองและลบขอมูลที่
เก็บอยูในสื่อบันทึกกอน เปนตน
----------------

๑๒

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
ขอ ๑ IDS/IPS Policy เปนนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือขาย เพื่อปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขายภายในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย
พรอมกับบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
ขอ ๒ IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
เครือขายขอมูลทั้งหมด รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง ซึ่งไมอยูในเครือขายอินเทอรเน็ตทุกเสนทาง
ขอ ๓ ระบบทั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากอินเทอรเน็ตหรือที่สาธารณะจะตองผานการตรวจสอบ
จากระบบ IDS/IPS
ขอ ๔ ระบบทัง้ หมดใน DMZ จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการใหบริการกอนการติดตั้งและ
เปดใหบริการ
ขอ ๕ โฮสตและเครือขายทั้งหมดที่มีการสงผานขอมูลผาน IDS/IPS จะตองมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ
ขอ ๖ มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เปนประจํา
ขอ ๗ มีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ
ขอมูลเขาใชงานเครือขายเปนประจําทุกวันโดยผูดูแลระบบ
ขอ ๘ IDS/IPS จะทํางานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของไฟรวอลล ที่ใชในการเขาถึงเครือขายของ
ระบบสารสนเทศตามปกติ
ขอ ๙ เครื่องแมขายที่มีการติดตั้ง host-based IDS จะตองมีการตรวจสอบขอมูลประจําวัน
ขอ ๑๐ พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม หรือเหตุการณทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงตอการบุกรุก การโจมตี
ระบบ พฤติกรรมที่นาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ
จะตองมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
ขอ ๑๑ พฤติกรรม กิจกรรมที่นาสงสัย หรือระบบการทํางานที่ผิดปกติ ที่ถูกคนพบ จะตองมีการ
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
ขอ ๑๒
การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา ๙๐ วัน
ขอ ๑๓ มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดแก รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ
ตางๆ ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายที่ตรวจพบ ปองกันเหตุการณที่อาจเกิด
อีกในอนาคต และดําเนินการตามแผน

๑๓
ขอ ๑๔ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีสิทธิในการยุติการเชื่อมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการบุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา
ขอ
๑๕ ผูที่ถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดที่เปนการละเมิดนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ การพยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทํางานของระบบ
สารสนเทศ จะถูกระงับการใชเครือขายทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่สอดคลองกับ
พ.ร.บ.วาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเปนการกระทําที่สงผลใหเกิดความ
เสียหายตอขอมูล และทรัพยากรระบบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตองถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของ
กฎหมาย
----------------

๑๔

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Network and Server Policy)
ขอ ๑ สํานักงาน ตํารวจแหงชาติ กําหนดมาตรการควบคุมการเขา -ออกหองควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server)
ขอ ๒ ผูใชบริการจะนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณมาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายของหนวยงาน ตองไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ และตองปฏิบัติตาม
นโยบายนี้โดยเครงครัด
ขอ ๓ การขออนุญาตใชงานพื้นที่ Web Server และชื่อโดเมนยอย (Sub Domain Name) ที่
หนวยงานรับผิดชอบอยู จะตองทําหนังสือขออนุญาตตอผูบัญชาการสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ และจะตองไม
ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่สงผลกระทบตอการกระทําของระบบและผูใชบริการอื่นๆ
ขอ ๔ หามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทําการใด ๆ ตออุปกรณสวนกลาง ไดแก
อุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย
หลัก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ (System Administrator)
ขอ ๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพื่อบริหาร
จัดการระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพื่อควบคุมผูใชบริการใหสามารถใชงานเฉพาะระบบ
เครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(๒) ตองมีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงระบบเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน
(๓) ตองกําหนดใหมีวิธีเพื่อจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อไมใหผูใชบริการสามารถใชเสนทางอื่นๆ ได
(๔) ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยงานที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่นๆ
ภายนอกหนวยงานควรเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก รวมทั้งตองมีความสามารถในการตรวจจับ
โปรแกรมประสงคราย (Malware) ดวย
(๕) ระบบเครือขายตองติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคลที่เขาใชงานระบบเครือขายของ
หนวยงานในลักษณะที่ผิดปกติ
(๖) การเขาสูระบบเครือขายภายในหนวยงาน โดยผานทางระบบอินเทอรเน็ตจําเปนตองมี
การลงบันทึกเขา (Login) และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของผูใชบริการ

๑๕
(๗) เลขที่อยูไอพี
(IP Address) ภายในของระบบเครือขายภายในของหนวยงาน
จําเปนตองมีการปองกันมิใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได
(๘) ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของระบบเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
(๙) การใชเครื่องมือตางๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ควรไดรับการอนุมัติจาก
ผูดูแลระบบ (System Administrator) และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน
ขอ ๖ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) และรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการกําหนดแกไข หรือเปลี่ยนแปลง
คาตางๆ ของซอฟตแวรระบบ (Systems Software)
ขอ ๗ สํานักงาน ตํารวจแหงชาติ กําหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log) เพื่อใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) มีความถูกตองและสามารถระบุถึงตัวบุคคลไดตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(๑) ควรจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log) ไวในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถรักษา
ความครบถวน ถูกตอง แทจริง และระบุตัวบุคคลที่เขาถึงสื่อดังกลาวไดและขอมูลที่ใชในการจัดเก็บ ตอง
กําหนดชั้นความลับในการเขาถึงขอมูลและผูดูแลระบบไมไดรับอนุญาตในการแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว ยกเวน
ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของหนวยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หนวยงานมอบหมาย
(๒) ควรกําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงาน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุกเชน บันทึกการเขา -ออกระบบ บันทึก
การพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใชงาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการ
ใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย ๙๐ วัน นับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
(๓) ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบอยางสม่ําเสมอ
(๔) ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ
และจํากัดสิทธิ์การเขาถึง
บันทึกเหลานั้นใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
ขอ ๘ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายและ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของหนวยงานจะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอ
อนุญาตจากผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) มีการควบคุมชองทาง (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม

๑๖
(๓) วิธีการใดๆ
ที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลไดจากระยะไกลตองไดรับการ
อนุญาตจากผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๔) การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจําเปน
ในการดําเนินงานกับหนวยงานอยางเพียงพอ
(๕) การเขาใชงานระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบของหนวยงาน
----------------

๑๗

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการสํารองขอมูล (Backup Policy)
ขอ ๑
จัดทําสําเนาขอมูลและซอฟตแวรเก็บไว โดยจัดเรียงตามลําดับความจําเปนของการสํารอง
ขอมูลระบบสารสนเทศของหนวยงานจากจําเปนมากไปหานอย
ขอ ๒ มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทําสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูลอยางถูกตอง
ทัง้ ระบบ
ซอฟตแวร และขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยกตามระบบสารสนเทศแตละระบบ
ขอ ๓ จัดเก็บขอมูลที่สํารองนั้นในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูลนั้นใหสามารถ
แสดงถึงระบบซอฟตแวร วันที่ เวลาที่สํารองขอมูลและผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูลไวอยางชัดเจน ขอมูลที่
สํารองควรจัดเก็บไวในสถานที่เก็บขอมูลสํารองซึ่งติดตั้งอยูที่สถานที่อื่น และตองมีการทดสอบสื่อเก็บขอมูล
สํารองอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๔ ตองมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหสามารถกูระบบกลับคืนมาได
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
----------------
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