นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้อนุมัตินโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ โดย
กำหนดให้เป็นกรอบและแผนที่นำทำงในระดับกลยุทธ์ เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้อยู่ระดับมำตรฐำนสำกล โดยให้หน่วยกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบำย
ควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ได้จัดทำแนวทำงปฏิบัติรองรับนโยบำย เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้กำรดำเนินกำรของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง บรรลุ
เป้ำหมำยและสำมำรถนำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสนับสนุนกำรทำงำนในหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิด
ประโยชน์สูงสุด และยกระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Acceptable Use Policy)
กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำงประกอบด้วย ๗ หมวด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
หมวด ๑ ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน (Accountability, Identification and Authentication)
ข้อ ๑ ผู้ใช้งำนมีหน้ำที่ในกำรป้องกัน ดูแล รักษำข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน
(Password) โดยผู้ใช้งำนแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งำน (Username) ของตนเอง ห้ำมใช้ร่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งห้ำมทำกำรเผยแพร่ แจกจ่ำย ทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่ำน (Password)
ข้อ ๒ ผู้ใช้งำนต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำใดๆ ที่เกิดจำกบัญชีของผู้ใช้งำน (Username) ไม่ว่ำ
กำรกระทำนั้นจะเกิดจำกผู้ใช้งำนหรือไม่ก็ตำม
ข้อ ๓ ผู้ใช้งำนต้องตั้งรหัสผ่ำนให้เกิดควำมปลอดภัย โดยรหัสผ่ำนประกอบด้วยตัวอักษรไม่น้อยกว่ำ
๘ ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบด้วยตัวเลข (Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet)และตัวอักษรพิเศษ
(Special character)
ข้อ ๔ ผู้ใช้งำนต้องไม่ใช้งำนรหัสผ่ำนซึ่งเคยใช้มำแล้ว อย่ำงน้อย ๕ รหัสผ่ำน
ข้อ ๕ ผู้ใช้งำนต้องเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ทุกๆ ๖๐ วันหรือทุกครั้งที่มีกำรแจ้งเตือนให้
เปลี่ยนรหัสผ่ำน
ข้อ ๖ ผู้ ใ ช้ง ำนต้อ งท ำกำรพิสู จน์ ตัว ตนทุก ครั้ งก่ อ นที่ จะใช้ ทรั พย์ สิ น หรื อระบบสำรสนเทศของ
กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง และหำกกำรพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหำ ไม่ว่ำจะเกิดจำกรหัสผ่ำน กำรโดน
ล็อคก็ดี หรือเกิดจำกควำมผิดพลำดใดๆ ก็ดี ผู้ใช้งำนต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทรำบทันที โดย
(๑) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตนในระดับไบออส (BIOS)
ก่อนกำรใช้งำน
(๒) คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำรต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตน
ทุกครั้ง

๒

(๓) กำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ อื่นในเครือข่ำยจะต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
(๔) กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตนและต้องมีกำรบันทึกข้อมูล
ซึ่งสำมำรถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งำนได้
(๕) เมื่อผู้ใช้งำนไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำกำรล็อค
หน้ำจอทุกครั้ง และต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตนก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง
(๖) เครื่ องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำกำรตั้งเวลำพักหน้ำจอ (screen saver)
โดยตั้งเวลำอย่ำงน้อย ๕ นำที
หมวด ๒ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Assets Management)
ข้อ ๗ ผู้ใช้งำนต้องไม่เข้ำไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ที่เป็นเขตหวงห้ำมโดยเด็ดขำด
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๘ ผู้ใช้งำนต้องไม่นำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดออกจำกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) เว้นแต่
จะได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๙ ผู้ใช้งำนต้องไม่นำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด เชื่อมเข้ำเครือข่ำยเพื่อกำรประกอบธุรกิจ
ส่วนบุคคล
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้งำนต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ข้อ ๑๑ ผู้ใช้งำนต้องไม่คัดลอกหรือทำสำเนำแฟ้มข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์กำกับกำรใช้งำน ก่อนได้รับ
อนุญำต
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้งำนมีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่มอบไว้ให้ใช้งำนเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของ
ผู้ใช้งำนเอง
ข้อ ๑๓ กรณีทำงำนนอกสถำนที่ผู้ใช้งำนต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของผู้ใช้งำน
ข้อ ๑๔ ผู้ใช้งำนมีหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยไม่ว่ำทรัพย์สินนั้นจะชำรุด หรือสูญหำยตำมมูลค่ำ
ทรัพย์สิน หำกควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกควำมประมำทของผู้ใช้งำน
ข้อ ๑๕ ผู้ใช้งำนต้องไม่ให้ผู้อื่นยืม คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค ไม่ว่ำในกรณีใดๆ เว้นแต่กำรยืมนั้นได้รับ
กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้มีอำนำจ
ข้อ ๑๖ ทรัพย์สินและระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ที่ จัดเตรียมไว้ให้ใช้งำน ห้ำมมิให้ผู้ใช้งำนนำทรัพย์สิน
และระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนด หรือทำให้เกิดควำมเสียหำย
ข้อ ๑๗ ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรละเมิดตำมข้อ ๑๖ ให้ถือเป็นควำมผิดส่วนบุคคลโดย
ผู้ใช้งำนต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
หมวด ๓ ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Corporate Management)
ข้อ ๑๘ ผู้ใช้งำนต้องตระหนักและระมัดระวังต่อกำรใช้งำนข้อมูล
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ข้อ ๑๙ ข้อมูลทั้งหลำยที่อยู่ภำยในทรัพย์สิน ของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ถือเป็น
ทรัพย์สินของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ห้ำมไม่ให้ทำกำรเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลำย
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ
ข้อ ๒๐ ผู้ใช้งำนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำและรับผิดชอบต่อข้อมูล หำกเกิดกำรสูญหำย โดย
นำไปใช้ในทำงที่ผิด กำรเผยแพร่โดยไม่รับอนุญำต ผู้ใช้งำนต้องมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยนั้น
ด้วย
ข้อ ๒๑ ผู้ใช้งำนต้องป้องกัน ดูแล รักษำไว้ซึ่งควำมลับ ควำมถูกต้อง และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล
ข้อ ๒๒ ผู้ใช้งำนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บ รักษำ ใช้งำนและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตำม
เห็นสมควร และไม่อนุญำตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำกำรละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ผู้ใช้งำนที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้นในกรณีที่กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ต้องกำรตรวจสอบข้อมูล
หรือ คำดว่ำข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ซึ่งกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
แต่งตั้งให้ผู้ทำหน้ำที่ตรวจสอบ ทำกำรตรวจสอบข้อมูลเหล่ำนั้นได้ตลอดเวลำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบ
หมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure Management)
ข้อ ๒๓ ผู้ใช้งำนมีสิทธิ์ที่จะพัฒนำโปรแกรมหรือฮำร์ดแวร์ใดๆ แต่ต้องไม่ดำเนินกำรดังนี้
(๑) พัฒนำโปรแกรมหรือฮำร์ดแวร์ใดๆ ที่จะทำลำยกลไกรักษำควำมปลอดภัยระบบ
รวมทั้งกำรกระทำในลักษณะเป็นกำรแอบใช้รหัสผ่ำน กำรลักลอบทำสำเนำข้อมูล
บุคคลอื่นหรือแกะรหัสผ่ำนของบุคคลอื่น
(๒) พัฒนำโปรแกรมหรือฮำร์ดแวร์ใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีสิทธิ์และลำดับควำมสำคัญในกำร
ครอบครองทรัพยำกรระบบมำกกว่ำผู้ใช้อื่น
(๓) พัฒนำโปรแกรมใดที่จะทำซ้ำตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นใน
ลักษณะเช่นเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
(๔) พัฒนำโปรแกรมหรือฮำร์ดแวร์ใดๆ ที่จะทำลำยระบบจำกัดสิทธิ์กำรใช้ (License)
ซอฟต์แวร์
(๕) นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมำย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้อควำมรูปภำพไม่เหมำะสม หรือ
ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงำมของประเทศไทย กรณีที่ผู้ใช้สร้ำงเว็บเพจบนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ข้อ ๒๔ ห้ำมเปิดหรือใช้งำน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีควำมเสี่ยง
ในระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์เรนท์(Bittorrent), อีมูล (emule) เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
ผู้บังคับบัญชำ
ข้อ ๒๕ ห้ำมเปิดหรือใช้งำน (Run) โปรแกรม ออนไลน์ทุกประเภท เพื่อควำมบันเทิง เช่น กำรดูหนัง
ฟังเพลง เกมส์ เป็นต้น ในระหว่ำงเวลำปฏิบัติรำชกำร
ข้อ ๒๖ ห้ำมใช้ทรัพยำกร ระบบสื่อสำรทุกประเภท เพื่อกำรเผยแพร่ ข้อมูล ข้อควำม รูปภำพ หรือสิ่ง
อื่นใด ที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ควำมมั่นคงของประเทศ กฎหมำย หรือกระทบต่อภำรกิจของสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ
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ข้อ ๒๗ ห้ำมใช้ทรัพยำกร ระบบสื่อสำรทุก ประเภท รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของกองบัญชำกำร
ตำรวจสอบสวนกลำง เพื่อกำรรบกวน ก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือใช้ในกำรโจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอัน
เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยและศีลธรรม หรือกระทบต่อภำรกิจของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ข้อ ๒๘ ห้ำมใช้ทรัพยำกรทุกประเภทที่เป็นของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ
ข้อ ๒๙ ห้ำมกระทำกำรใดๆ เพื่อกำรดักข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นข้อควำม ภำพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดใน
เครือข่ำยระบบสำรสนเทศของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติและกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง โดยเด็ดขำด
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำม
ข้อ ๓๐ ห้ำมกระทำกำรรบกวน ทำลำย หรือทำให้ระบบสำรสนเทศของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
และกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ต้องหยุดชะงัก
ข้อ ๓๑ ห้ำมใช้ระบบสำรสนเทศของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติและกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวน
กลำง เพื่อกำรควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสำรสนเทศภำยนอก โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจ
ข้อ ๓๒ ห้ำมกระทำกำรใดๆ อันมีลักษณะเป็นกำรลักลอบใช้งำนหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่น
ไม่ว่ำจะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล หรือเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรก็ตำม
ข้อ ๓๓ ห้ำมติดตั้งอุปกรณ์หรือกระทำกำรใดเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศของสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติและกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจ
หมวด ๕ ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Law and Compliance)
ข้อ ๓๔ บรรดำกฎหมำยใดๆ ที่ได้ประกำศใช้ในประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบ ของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งำนต้องตระหนักและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด และไม่กระทำควำมผิดนั้น
ดังนั้น หำกผู้ใช้งำนกระทำผิดตำมกฎหมำยดังกล่ำว ถือว่ำควำมผิดนั้นเป็นควำมผิดส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งำน
จะต้องรับผิดชอบต่อควำมผิดที่เกิดขึ้นเอง
หมวด ๖ ว่าด้วยการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Preventing MalWare)
ข้อ ๓๕ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti virus) ตำมที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้ประกำศให้ใช้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องเพื่ อกำรศึกษำ พัฒนำ ระบบ
ป้องกัน โดยต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ
ข้อ ๓๖ บรรดำข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ได้รับจำกผู้ใช้งำนอื่นต้องได้รับกำรตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนำมำใช้งำนหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
ข้อ ๓๗ ผู้ใช้งำนต้องทำกำรปรับปรุงข้อมูล สำหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติกำร (Update
patch) ให้ใหม่เสมอ เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
ข้อ ๓๘ ผู้ใช้งำนต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลำ รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
ผู้ใช้งำนต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบ
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ข้อ ๓๙ เ มื่ อ ผู้ ใ ช้ ง ำ น พ บ ว่ ำ เ ค รื่ อ ง คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผู้ใช้งำนต้องไม่เชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้ำสู่เครือข่ำย และ ต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๔๐ ห้ำมลักลอบทำสำเนำ เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูล ข้อควำม เอกสำร หรือสิ่งใดๆที่เป็น
ทรัพย์สินของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจ
ข้อ ๔๑ ห้ำมทำกำรเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรำยใดๆ ที่อำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยมำสู่ทรัพย์สินของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หมวด ๘ ว่าด้วยการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail)
ข้อ ๔๒ ข้ อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ข้ อ ห้ ำ มตำมหมวดนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยควำมมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
สำรสนเทศ ว่ำด้วยกำรใช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Policy)

---------------------------------นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมสัญญำณของอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
(Access Point) ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยน้อยที่สุด
ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรทำกำรเปลี่ยนค่ำ SSID (Service Set
Identifier) ที่ถูกกำหนดเป็นค่ำโดยปริยำย (Default) มำจำกผู้ผลิตทันทีที่นำ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
(Access Point) มำใช้งำน
ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ (SystemAdministrator) ต้องกำหนดค่ำ WEP (Wired Equivalent Privacy)
หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในกำรเข้ำรหัสข้อมูลระหว่ำง Wireless LAN Client และอุปกรณ์
กระจำยสัญญำณ (Access Point) และควรกำหนดค่ำให้ไม่แสดงชื่อระบบเครือข่ำยไร้สำย
ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรเลือกใช้วิธีกำรควบคุม MAC Address (Media
Access Control Address) และชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่ำน (Password) ของผู้ใช้บริกำรที่มีสิทธิ์ในกำร
เข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย โดยจะอนุญำตเฉพำะอุปกรณ์ที่มี MAC address (Media Access Control
Address) และชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ตำมที่กำหนดไว้เท่ำนั้นให้เข้ำใช้ระบบ
เครือข่ำยไร้สำยได้อย่ำงถูกต้อง
ข้อ ๕ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรมีกำรติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) ระหว่ำงระบบ
เครือข่ำยไร้สำยกับระบบเครือข่ำยภำยในหน่วยงำน
ข้อ ๖ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรกำหนดให้ผู้ใช้บริกำรในระบบเครือข่ำยไร้สำย
ติดต่อสื่อสำรได้เฉพำะกับ VPN (Virtual Private Network) เพื่อช่วยป้องกันกำรบุกรุกในระบบเครือข่ำย
ไร้สำย
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ข้อ ๗ ผู้ ดู แ ลร ะบ บ
(System Administrator) ควรใช้ ซอฟต์แวร์ห รือ ฮำร์ ดแวร์
ตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำยไร้สำยเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัย
เกิดขึ้นในระบบเครือข่ำยไร้สำย และจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบ
กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยที่ผิดปกติ ให้ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) รำยงำนต่อผู้บัญชำกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติทรำบทันที
ข้อ ๘ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก
ทีไ่ ม่ได้รับอนุญำต ใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยในกำรเข้ำสู่ระบบอินทรำเน็ต (Intranet) และฐำนข้อมูลภำยใน
ต่ำงๆ ของหน่วยงำน
---------------------------------

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ (Firewall Policy)
ข้อ ๑ กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตั้ง และกำหนดค่ำ
ของไฟร์วอลล์ทั้งหมด
ข้อ ๒ กำรกำหนดค่ำเริ่มต้นพื้นฐำนของทุกเครือข่ำยจะต้องเป็นกำรปฏิเสธทั้งหมด
ข้อ ๓ ทุกเส้นทำงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริกำรอินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญำตตำมนโยบำย จะต้องถูก
บล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์
ข้อ ๔ ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตจะต้องมีกำร Login account ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง
ข้อ ๕ ค่ำกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์ เช่น ค่ำพำรำมิเตอร์ กำรกำหนดค่ำใช้บริกำร และ
กำรเชื่อมต่อที่อนุญำต จะต้องมีกำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
ข้อ ๖ กำรเข้ำถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสำมำรถเข้ำถึงได้เฉพำะผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลจัดกำรเท่ำนั้น
ข้อ ๗ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เข้ำออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่ำไปจัดเก็บที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
ข้อ ๘ กำรกำหนดนโยบำยในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยจะเปิดพอร์ต
กำรเชื่อมต่อพื้นฐำนของโปรแกรมทั่วไป ที่ทำงกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง อนุญำตให้ใช้งำน ซึ่งหำกมี
ควำมจ ำเป็ น ที่ จ ะใช้ งำนพอร์ ตกำรเชื่ อมต่อ นอกเหนื อที่ กำหนด จะต้ องได้ รับ ควำมควำมยิน ยอมจำก
กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลลำง ก่อน
ข้อ ๙ กำรกำหนดค่ำกำรให้บริกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยในแต่ละส่วนของเครือข่ำย จะต้อง
กำหนดค่ำอนุญำตเฉพำะพอร์ตกำรเชื่อมต่อที่จำเป็นต่อกำรให้บริกำรเท่ำนั้น โดยข้อนโยบำยจะต้องถูกระบุ
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเป็นรำยเครื่องที่ให้บริกำรจริง
ข้อ ๑๐ จะต้องมีกำรสำรองข้อมูลกำรกำหนดค่ำต่ำงๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจำทุกสัปดำห์
หรือทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ
ข้อ ๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ให้บริกำรระบบงำนสำรสนเทศต่ำงๆ จะต้องไม่อนุญำตให้มีกำร
เชื่อมต่อเพื่อใช้งำนอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีควำมจำเป็น โดยจะต้องกำหนดเป็นกรณีไป
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ข้อ ๑๒ กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง มี สิ ท ธิ ที่ จ ะระงั บ หรื อ บล็ อ กกำรใช้ ง ำนของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ำยที่มีพฤติกรรมกำรใช้งำนที่ผิดนโยบำย หรือเกิดจำกกำรทำงำนของโปรแกรมที่มี ควำม
เสี่ยงต่อควำมปลอดภัย จนกว่ำจะได้รับกำรแก้ไข
ข้อ ๑๓ กำรเชื่อมต่อในลักษณะของกำร Remote Login จำกภำยนอกมำยังเครื่องแม่ข่ำย หรือ
อุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน จะต้องบันทึกรำยกำรของกำรดำเนินกำรตำมแบบกำรขออนุญำตดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำย และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กองบัญชำกำรตำรวจ
สอบสวนกลำงก่อน
ข้อ ๑๔ ผู้ละเมิดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตทันที
----------------------------------

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของอีเมล์(E-mail Policy)
ข้อ ๑ ในกำรลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ต้องทำกำรกรอกข้อมูล
คำขอเข้ำใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงำนโดยยื่นคำขอกับเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ
ข้อ ๒ เมื่อได้รับรหัสผ่ำน (Password) ครั้งแรกในกำรเข้ำระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
และเมื่อมีกำรเข้ำสู่ระบบในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) โดยทันที
ข้อ ๓ ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่ำน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๔ ควรเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ทุก ๓-๖ เดือน
ข้อ ๕ ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่ำนหรือรับหรือส่ง
ข้อควำม ยกเว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกเจ้ำของผู้ใช้บริกำรและให้ถือว่ำเจ้ำของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) เป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรใช้งำนในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของตน
ข้อ ๖ หลังจำกกำรใช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสร็จสิ้นควรลงบันทึกออก
(Logout) ทุกครั้ง
ข้อ ๗ กำรส่ ง ข้ อมู ล ที่เ ป็ น ควำมลั บ ไม่ ค วรระบุ ค วำมส ำคั ญของข้ อ มูล ลงในหั ว ข้ อจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
-------------------------------------------

๘

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต

(Internet Security Policy)

ข้อ ๑ ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของหน่วยงำน เพื่อหำประโยชน์ในเชิงพำณิชย์เป็นกำร
ส่วนบุคคล และทำกำรเข้ำสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหำอันอำจ
กระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อควำมมั่นคงต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็น ภัยต่อสังคม
หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้กับหน่วยงำน
ข้อ ๒ ห้ำมเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นควำมลับเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่ยังไม่ได้ประกำศอย่ำง
เป็นทำงกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ข้อ ๓ ระมัดระวังกำรดำวน์โหลด โปรแกรมใช้งำนจำกระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) กำรดำวน์
โหลดกำรอัพเดท (Update) โปรแกรมต่ำงๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อ ๔ ในกำรใช้งำนกระดำนสนทนำอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นควำมลับของ
หน่วยงำน
ข้อ ๕ ในกำรใช้งำนกระดำนสนทนำอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เสนอควำมคิดเห็น หรือใช้ข้อควำมที่ยั่วยุ
ให้ร้ำย ที่จะทำให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงำน กำรทำลำยควำมสัมพันธ์กับบุคลำกรของ
หน่วยงำนอื่นๆ
ข้อ ๖ หลังจำกใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บเบรำเซอร์เพื่อป้องกันกำร
เข้ำใช้งำนโดยบุคคลอื่นๆ
----------------------------------------

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access control Policy)
หมวด ๑ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ข้อ ๑ กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำใช้งำน ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนเพื่อดูแลรักษำควำม
ปลอดภัย โดยที่บุคคลจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน
จะต้องขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมำะสมกับกำรเข้ำใช้งำนของผู้ใช้งำนระบบและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนก่อน
เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ รวมทั้งมีกำรทบทวนสิทธิ์กำรเข้ำถึงอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรจัดให้มีกำรติดตั้งระบบบันทึกและติดตำมกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน และตรวจตรำกำรละเมิดควำมปลอดภัย ที่มีต่อระบบข้อมูล
ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องจัดให้มีกำรบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำถึงระบบ
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่ำงๆ และกำรผ่ำนเข้ำ-ออกสถำนที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญำตและไม่ได้
รับอนุญำตเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบ

๙

หมวด ๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกำหนดกำรลงทะเบียนบุคลำกรใหม่ ควร
กำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อให้มีสิทธิ์ต่ำงๆ ในกำรใช้งำนตำมควำมจำเป็นรวมทั้งขั้ นตอน
ปฏิบัติสำหรับกำรยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำน เช่น กำรลำออก หรือกำรเปลี่ยนตำแหน่งงำนภำยในหน่วยงำน เป็น
ต้น
ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกำหนดกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
สำคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบ
เครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพำะกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่ำว
อย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหำรจัดกำรสิทธิ์กำรใช้งำนระบบและ
รหัสผ่ำนของบุคลำกรดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกเลิกรหัสผ่ำน (Password) เมื่อผู้ใช้งำนระบบ
ลำออก หรือพ้นจำกตำแหน่ง หรือยกเลิกกำรใช้งำน
(๒) ส่งมอบรหัสผ่ำน (Password) ชั่วครำวให้กับผู้ใช้บริกำรด้วยวิธีกำรที่ปลอดภัย ควร
หลีกเลี่ยงกำรใช้บุคคลอื่นหรือกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ไม่มีกำรป้องกันในกำรส่งรหัสผ่ำน
(Password)
(๓) ควรกำหนดให้ผู้ใช้บริกำรตอบยืนยันกำรได้รับรหัสผ่ำน (Password)
(๔) ควรกำหนดให้ ผู้ ใ ช้งำนไม่ บันทึ กหรื อ เก็ บรหั ส ผ่ ำ น (Password) ไว้ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ไม่ได้ป้องกันกำรเข้ำถึง
(๕) กำหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งำนต้องไม่ซ้ำกัน
(๖) ในกรณีมีควำมจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์สูงสุด ผู้ใช้งำนนั้นจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกผู้ บังคับบัญชำ โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรใช้งำนและระงับกำรใช้งำน
ทันทีเมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวหรือพ้นจำกตำแหน่ง และมีกำรกำหนดสิทธิ์พิเศษที่ได้รับว่ำเข้ำถึงได้ถึงระดับใด
ได้บ้ำง และต้องกำหนดให้รหัสผู้ใช้งำนต่ำงจำกรหัสผู้ใช้งำนตำมปกติ
ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมประเภทชั้น
ควำมลับ ในกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นควำมลับทั้งกำรเข้ำถึงโดยตรงและกำรเข้ำถึงผ่ำน
ระบบงำน รวมถึงวิธีกำรทำลำยข้อมูลแต่ละประเภทชั้นควำมลับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลแต่ ละประเภทชั้นควำมลับทั้งกำรเข้ำถึงโดยตรงและกำร
เข้ำถึงผ่ำนระบบงำน
(๒) ต้องกำหนดรำยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นควำมลับของข้อมูล

๑๐

(๓) ควรกำหนดระยะเวลำกำรใช้ งำนและระงั บ กำรใช้ ง ำนทั น ที เ มื่ อ พ้ น ระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(๔) กำรรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ส ำคั ญ ผ่ ำ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำธำรณะ ควรได้ รั บ กำรเข้ ำ รหั ส
(Encryption) ที่เป็นมำตรฐำนสำกล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
(๕) ควรกำหนดกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ตำมระยะเวลำที่กำหนดของระดับ
ควำมสำคัญของข้อมูล
(๖) ควรก ำหนดมำตรกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในกรณี ที่ น ำเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงำน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสำรองและลบข้อมูลที่
เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
-----------------------------------

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
ข้อ ๑ IDS/IPS Policy เป็นนโยบำยกำรติดตั้งระบบตรวจสอบกำรบุกรุก และตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของเครือข่ำย เพื่อป้องกันทรัพยำกร ระบบสำรสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ำยภำยในกองบัญชำกำร
ตำรวจสอบสวนกลำงให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรบุกรุก
เครือข่ำย พร้อมกับบทบำทและควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) ในเครือข่ำยของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวน
กลำงและเครือข่ำยข้อมูลทั้งหมด รวมถึงเส้นทำงที่ข้อมูลอำจเดินทำง ซึ่งไม่อยู่ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทุก
เส้นทำง
ข้อ ๓ ระบบทั้งหมดที่สำมำรถเข้ำถึงได้จำกอินเทอร์เน็ตหรือที่สำธำรณะจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกระบบ IDS/IPS
ข้อ ๔ ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับกำรตรวจสอบรูปแบบกำรให้บริกำรก่อนกำรติดตั้งและ
เปิดให้บริกำร
ข้อ ๕ โฮสต์และเครือข่ำยทั้งหมดที่มีกำรส่งผ่ำนข้อมูลผ่ำน IDS/IPS จะต้องมีกำรบันทึกผลกำร
ตรวจสอบ
ข้อ ๖ มีกำรตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็นประจำ
ข้อ ๗ มีกำรตรวจสอบเหตุกำรณ์ ข้อมูลจรำจร พฤติกรรมกำรใช้งำน กิจกรรม และบันทึกปริมำณ
ข้อมูลเข้ำใช้งำนเครือข่ำยเป็นประจำทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๘ IDS/IPS จะทำงำนภำยใต้กฎควบคุมพื้นฐำนของไฟร์วอลล์ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงเครือข่ำยของ
ระบบสำรสนเทศตำมปกติ
ข้อ ๙ เครื่องแม่ข่ำยที่มีกำรติดตั้ง host-based IDS จะต้องมีกำรตรวจสอบข้อมูลประจำวัน

๑๑

ข้อ ๑๐ พฤติกรรมกำรใช้งำน กิจกรรม หรือ เหตุกำรณ์ทั้งหมด ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรบุกรุก กำร
โจมตีระบบ พฤติกรรมที่น่ำสงสัย หรือกำรพยำยำมเข้ำระบบ ทั้งที่ประสบควำมสำเร็จและไม่ประสบ
ควำมสำเร็จ จะต้องมีกำรรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทันทีที่ตรวจพบ
ข้อ ๑๑ พฤติกรรม กิจกรรมที่น่ำสงสัย หรือระบบกำรทำงำนที่ผิดปกติ ที่ถูกค้นพบ จะต้องมีกำร
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ภำยใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
ข้อ ๑๒ กำรตรวจสอบกำรบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
ข้อ ๑๓ มีรูปแบบกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รำยงำนผลกำรตรวจพบของเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ดำเนินกำรตำมขั้นตอนเพื่อลดควำมเสียหำย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้ำยที่ตรวจพบ ป้องกันเหตุกำรณ์ที่อำจเกิด
อีกในอนำคต และดำเนินกำรตำมแผน
ข้อ ๑๔ กองบั ญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง มี สิ ท ธิ ในกำรยุ ติ ก ำรเชื่ อมต่ อ เครื อ ข่ ำยของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีกำรแจ้งแก่ผู้ใช้งำนล่วงหน้ำ
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่ำพยำยำมกระทำกำรอันใดที่เป็นกำรละเมิดนโยบำยของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติและกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง กำรพยำยำมเข้ำถึงระบบโดยมิชอบ กำรโจมตีระบบ หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศ จะถูกระงับกำรใช้เครือข่ำยทันที หำกกำรกระทำดังกล่ำว
เป็นกำรกระทำควำมผิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
หรือเป็นกำรกระทำที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูล และทรัพยำกรระบบของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
จะต้องถูกดำเนินคดีตำมขั้นตอนของกฎหมำย
--------------------------------

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Network and Server Policy)
ข้อ ๑ กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
ข้อ ๒ ผู้ใช้บริกำรจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มำเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยของหน่วยงำน ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง และต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๓ ห้ำมผู้ใดกระทำกำรเคลื่อนย้ำย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทำกำรใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลำง ได้แก่
อุปกรณ์จัดเส้นทำง (Router) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย
หลัก โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย เพื่อบริหำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีวิธีกำรจำกัดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อควบคุมผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถใช้งำนเฉพำะระบบ
เครือข่ำยที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น
(๒) ต้องมีวิธีกำรจำกัดเส้นทำงกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้งำนร่วมกัน

๑๒

(๓) ต้องกำหนดให้มีวิธีเพื่อจำกัด กำรใช้เส้นทำงบนเครือข่ำยจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้เส้นทำงอื่นๆ ได้
(๔) ระบบเครื อ ข่ ำ ยทั้ ง หมดของหน่ ว ยงำนที่ มี ก ำรเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ระบบเครื อ ข่ ำ ยอื่ น ๆ
ภำยนอกหน่วยงำนควรเชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุก รวมทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรตรวจจับ
โปรแกรมประสงค์ร้ำย (Malware) ด้วย
(๕) ระบบเครื อข่ำยต้องติดตั้งระบบตรวจจับกำรบุกรุก (Intrusion Prevention
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบกำรใช้งำนของบุคคลที่เข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนในลักษณะที่ผิดปกติ
(๖) กำรเข้ำสู่ระบบเครือข่ำยภำยในหน่วยงำน โดยผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมี
กำรลงบันทึกเข้ำ (Login) และต้องมีกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของผู้ใช้บริกำร
(๗) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ภำยในของระบบเครือข่ำยภำยในของหน่วยงำน
จำเป็นต้องมีกำรป้องกันมิให้หน่วยงำนภำยนอกที่เชื่อมต่อสำมำรถมองเห็นได้
(๘) ต้องจัดทำแผนผังระบบเครือข่ำย (Network Diagram) ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของระบบเครือข่ำยภำยในและเครือข่ำยภำยนอก และอุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
(๙) กำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ เพื่อกำรตรวจสอบระบบเครือข่ำย ควรได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) และจำกัดกำรใช้งำนเฉพำะเท่ำที่จำเป็น
ข้อ ๖ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหำรควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(Server) และรับผิดชอบในกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ในกำรกำหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
ค่ำต่ำงๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ (Systems Software)
ข้อ ๘ กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภัยของระบบจำกภำยนอกตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลจำกหน่ วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรสิ ทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ของหน่วยงำนจะต้องทำเรื่องขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อขอ
อนุญำตจำกผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
(๒) มีกำรควบคุมช่องทำง (Port) ที่ใช้ในกำรเข้ำสู่ระบบอย่ำงรัดกุม
(๓) วิธีกำรใดๆ ที่สำมำรถเข้ำสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จำกระยะไกลต้องได้รับกำร
อนุญำตจำกผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
(๔) กำรเข้ำสู่ระบบจำกระยะไกล ผู้ใช้งำนต้องแสดงหลักฐำน ระบุเหตุผลหรือควำมจำเป็น
ในกำรดำเนินงำนกับหน่วยงำนอย่ำงเพียงพอ
(๕) กำรเข้ำใช้งำนระบบต้องผ่ำนกำรพิสูจน์ตัวตนจำกระบบของหน่วยงำน
--------------------------------

๑๓

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการสารองข้อมูล (Backup Policy)
ข้อ ๑ จัดทำสำเนำข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้ โดยจัดเรียงตำมลำดับควำมจำเป็นของกำรสำรอง
ข้อมูลระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนจำกจำเป็นมำกไปหำน้อย
ข้อ ๒ มีขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรจัดทำส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืนข้อมูล อย่ำงถูกต้อง ทั้งระบบ
ซอฟต์แวร์ และข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยขัน้ ตอนปฏิบัติแยกตำมระบบสำรสนเทศแต่ละระบบ
ข้อ ๓ จัดเก็บข้อมูลที่สำรองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีกำรพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้สำมำรถ
แสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลำที่สำรองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในกำรสำรองข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจน ข้อมูลที่
สำรองควรจัดเก็บไว้ในสถำนที่เก็บข้อมูลสำรองซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถำนที่อื่น และต้องมีกำรทดสอบสื่อเก็บข้อมูล
สำรองอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อ ๔ ต้องมีกำรจัดทำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สำมำรถกู้ระบบกลับคืนมำได้
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การมอบภารกิจ
ให้ กองบังคับกำรต่ำงๆในกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยควำม
มั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
ผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้กำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ
ของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง จึงให้ดำเนินกำร ดังนี้
๑ ระดับนโยบำย
รับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษำ ตลอดจน ติดตำม กำกับดูแล
ควบคุม ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
- รองผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง หรือ CIO
- ผู้บังคับกำรในสังกัดกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
๒.ระดับปฏิบัติ
๒.๑ รับผิดชอบ กำกับดูแล สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย
ควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
กองบังคับกำรอำนวยกำร
ผู้กำกับฝ่ำยอำนวยกำร ๙ กองบังคับกำรอำนวยกำร
กองบังคับกำรอื่นๆ

๑๔

ผู้กำกับฝ่ำยอำนวยกำร ในสังกัด กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
๒.๒ รับผิดชอบ ดูแล แก้ไขข้อบกพร่อง กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของกองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
กองบังคับกำรอำนวยกำร
รองผู้กำกับฝ่ำยอำนวยกำร ๙ กองบังคับกำรอำนวยกำร
สำรวัตรฝ่ำยอำนวยกำร ๙ กองบังคับกำรอำนวยกำร
กองบังคับกำรอื่นๆ
- รองผู้กำกับกำร , สำรวัตร ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
การติดตาม
ผู้รับผิดชอบตำมข้อ ๑,๒ ตรวจสอบกำกับดูแลและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง

ผู้ให้ควำมเห็นชอบ

พลตำรวจตรี

พิจำรณำเห็นชอบดำเนินกำร

พลตำรวจโท

( เชิด ชูเวช )
( พงศ์พัฒน์ ฉำยำพันธ์ )
รองผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง/CIO
ผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
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