นโยบายความมั่นคงสารสนเทศ
(Information Security Policy)
เหตุผลและความจําเปนของนโยบายความมัน่ คงสารสนเทศ
องคกรทั้งหลายในปจจุบัน ตางไดดําเนินการดานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดําเนินงานและ
การวางแผนในระดับตางๆขององคกร. การดําเนินการระบบฯมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางกวางขวางในระดับตางๆ และอาจทําใหเกิดชองวางระหวาง การปองกันระบบที่ควรจะมีและการ
ดําเนินการปองกันระบบทีเ่ กิดขึ้นจริง จนกลายเปนจุดออนหรือภาวะคุกคามในระบบได. ชองวาง
เหลานี้อาจนํามาซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายตอระบบสารสนเทศ
และอาจเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ เชน การใชเทคโนโลยีอยางกวางขวางโดยไมมีการควบคุม, ระบบมีการเชื่อมตอไดอยางทั่วถึง
ผานระบบ LAN หรือจากระบบ Internet ทําใหการเขาถึงเปนไปไดโดยไมมีขอจํากัดดาน เวลา
สถานที่, การบริหารจัดการและการควบคุมระบบฯอยูใ นสภาวะถดถอยหรือลาหลังไมทันตอเหตุการณ
และยุคสมัย, องคกรมีสงิ่ จูงใจใหเกิดการโจมตีระบบฯโดยบุคคลภายในและภายนอกองคกร หรือ
ขอกําหนดดานกฎระเบียบหรือกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน.
ในองคกรหรือหนวยงานใดๆนั้นจะเกิดความมั่นคงสารสนเทศไดกต็ อ เมื่อระบบฯนั้น มี
1. สภาพพรอมใชงาน (availability) เพราะสารสนเทศมีใหใชและสามารถใชไดยามตองการ โดย
ที่ระบบฯสามารถรับมือตอการโจมตีและถามีการโจมตีก็สามารถกูคืนได
2. การเก็บรักษาความลับ (confidentiality) เพราะขอมูลและสารสนเทศในระบบฯนั้นมีการใช
งานเฉพาะในบรรดาผูที่เกี่ยวของและผูมสี ิทธิรับรูใ นขอมูลเทานั้น
3. บูรณภาพ (integrity) เพราะการลงบันทึกและการเปลีย่ นแปลงแกไขขอมูล การกระทําโดยผู
ไดรับอนุญาตเทานั้น
การดําเนินการเพือ่ ทําใหเกิดความมั่นคงของระบบสารสนเทศเปนหลักประกันวา องคกรมีระบบ
สารสนเทศใหใชงานไดอยางตอเนือ่ งไมหยุดชะงัก และสามารถควบคุมความเสียหายใหเกิดนอยที่สุด
ในกรณีที่มีเหตุดานความมัน่ คง (security incident).
ในการจัดการดานความมั่นคงของสารสนเทศนั้น มีกจิ กรรมสําคัญ 6 ประการที่พึงไดรับการ
ดําเนินการในแตละองคกรไปอยางพรอมเพรียงกันเพื่อเปนหลักประกันวา ระบบสารสนเทศจะมีความ
มั่นคง. กิจกรรมเหลานี้ไดแก
1. การพัฒนานโยบายดานความมั่นคง (policy development) องคกรมีการใชวิสัยทัศน พันธะ
กิจ วัตถุประสงคและหลักการตางๆทีอ่ งคกรยึดถือมาเปนกรอบในการพัฒนานโยบายฯ
2. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับตางๆ (roles and responsibilities)
ผูบริหารองคกรไดมีการกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ใหแกทุกคนตั้งแต
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ระดับผูบริหาร ประธานฝายสารสนเทศ เจาหนาที่ความมั่นคง บุคลากรอื่นๆขององคกรทุก
สวนรวมทั้งผูใ ชงานระบบทุกคน และมีความเขาใจตรงกัน
3. การออกแบบระบบสารสนเทศ (systems design) ระบบฯไดรับออกแบบมาโดยอางอิงกรอบ
ความมั่นคงและการควบคุมที่จําเปนตางๆ ไดแก มาตรฐาน (standards) มาตรการ
(measures) การปฏิบัติ (practices) และกระบวนงาน (procedures). กระบวนการนี้อาจ
ดําเนินมาตั้งแตตนแลว หรือสําหรับบางองคกรอาจประยุกตแนวคิดหรือเทคโนโลยีทันสมัย
โดยการติดตั้งหรือปรับระบบใหม
4. การดําเนินงานระบบสารสนเทศ (system implementation) หนวยงานสารสนเทศขององคกร
ไดดําเนินการแกไขปญหาตางๆในระบบฯอยางทันกาล และมีการบํารุงรักษาระบบฯอยาง
เหมาะสม ใชปรัชญาเชิงรุกเปนตัวนํามากกวาการตั้งรับแกปญหาหาแตเพียงอยางเดียว
5. การเฝาสังเกตระบบสารสนเทศ (system monitoring) เพราะวาระบบฯอาจมีปญหาจาก
อุปกรณสารสนเทศตางหรือจากการทํางานเองและสงผลกระทบตอสภาพพรอมใชงาน บูรณ
ภาพและการเก็บรักษาความลับ จําเปนตองมีระบบการเฝาสังเกตเพือ่ ตรวจสอบและตรวจหา
ความผิดปรกติ.
ในการนี้องคกรใชมาตรการเพื่อเฝาสังเกตวามีการละเมิดหรือฝาฝนดาน
นโยบาย, มาตรฐานหรือกระบวนงานดานความมั่นคงโดยที่สามารถตรวจพบไดอยางรวดเร็ว
และทันกาล, มีการสืบสวนสอบสวน และดําเนินการ รวมทั้งมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐาน และการปฏิบัติดานความมั่นคง
6. การสรางความตื่นตัว การฝกอบรมและการใหการศึกษาแกบุคลากรในองคกร (awareness,
training and education) องคกรไดมีการดําเนินการในรูปแบบตางๆเพื่อสรางความตื่นตัวใน
บุคลากรใหตระหนักในความสําคัญและความจําเปนของการอารักขาสารสนเทศ อีกทั้งมีการ
จัดใหมีการฝกอบรมทีจ่ ําเปนสําหรับการดําเนินงานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคง และให
การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการและการปฏิบตั ิดานความมัน่ คง อยางตอเนื่องเปนประจํา.
กิจกรรมเหลานี้ทั้ง 6 ประการจําเปนตองไดรับการพัฒนาควบคูกนั ไปพรอมกัน แตในที่นี้จะเปน
การเนนเรื่องการพัฒนานโยบายความมั่นคงสารสนเทศเทานั้น.
บุคลากรในองคกรที่รบั ผิดชอบดานนโยบายความมัน่ คงสารสนเทศ
เพือ่ ใหเกิดความมั่นคงสารสนเทศขององคกร จําเปนตองมีความรวมมือจากทุกหนวยงานอยาง
ทั่วถึง ไมใชเฉพาะจากผูบ ริหารและบุคลากรดานไอทีเทานั้น แตยังรวมถึงทุกคนที่ปฏิบตั ิงานใน
ระบบฯอีกดวย. นอกจากนี้แลวเพือ่ ใหแนใจไดวามีการดําเนินการตามนโยบายจริง จําเปนตองมีการ
รวมมือจาก หนวยงานตรวจสอบ (auditor), ผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคง (security professionals)
และผูเชีย่ วชาญดานเทคโนโลยี (technology experts).
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บทบาทของผูบริหารองคกร
ในการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศนั้นผูบริหารองคกรพึงมีความเขาใจอยางถองแทวาระบบฯ
ที่กําลังดําเนินการอยูนั้นมีประสิทธิภาพการทํางานและมีการลงทุนในดานตางๆมากนอยเพียงไร ทั้งที่
เปนอยูใ นปจจุบันและทิศทางที่องคกรจะพัฒนาและดําเนินตอไปในอนาคต; นอกจากนี้แลวผูบ ริหาร
องคกรพึงตระหนักวา
ระบบสารสนเทศนั้นมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจและวิธี
ปฏิบัติงาน การสรางโอกาสทางธุรกิจ และการลดตนทุนของการผลิต กิจกรรมหรือการบริการตางๆ
ขององคกรไดอยางไร. ผลที่ติดตามมาของการดําเนินการระบบฯคือ วิถีการดําเนินงานขององคกร
จะตองพึ่งพาอาศัยสารสนเทศและระบบฯรวมทั้งการสือ่ สารมากยิ่งขึน้ , การควบคุมระบบฯจะมีความ
ซับซอนมากขึน้ ตามไปดวยเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและจําเปนตองดําเนินการเพือ่ ประกัน
ความมั่นคงระบบฯ และเมื่อระบบฯไมทาํ งานจะสามารถสงผลกระทบตอ ภาพพจน ชือ่ เสียงและการ
ดําเนินงานขององคกรได. ดังนั้นเพือ่ ใหระบบสารสนเทศสามารถรองรับภารกิจขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีปญหานอยที่สุด
จําเปนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนและเปนเอกภาพในการ
ดําเนินการ และการบังคับใชซึ่งนโยบายความมั่นคงสารสนเทศทั่วทั้งองคกรโดยไมมีขอยกเวน. นั่น
หมายถึงวาการละเลยไมปฏิบัตติ าม หรือการละเมิดฝาฝนนโยบายความมั่นคงสามารถสงผลตอสภาพ
พรอมใชงาน, บูรณภาพและการเก็บรักษาความลับ และผูบริหารจําเปนตองดําเนินมาตรการทางวินัย
สําหรับการละเลยหรือการฝาฝนนั้น.
การมีนโยบายที่ไมไดมีการบังคับใช ก็เปรียบเหมือนไมมี
นโยบายและทําใหความมัน่ คงของระบบสารสนเทศแหงองคกรอยูในสภาพที่มคี วามเสี่ยง. เมื่อความ
มั่นคงสารสนเทศออนแอลง อาจทําใหระบบฯไมสามารถบริการไดตามขอกําหนดเพราะสภาพพรอม
ใชงานเสียไป, ขอมูลในระบบไมนาเชื่อถือเพราะบูรณภาพเสียไปและไมสามารถนํามารองรับภารกิจ
ขององคกร, และถาการเก็บรักษาความลับไมเกิดขึน้ ตามขอกําหนด และยินยอมใหผูคนเขาถึงขอมูล
ไดอยางไมจําแนกและไมมีการควบคุม จะทําใหระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงตอภาพพจน, ชื่อเสียง
และลอแหลมตอการของเกีย่ วกับคดีความในกรณีที่มีการรองเรียนหรือฟองรองเกิดขึ้น.
สาระสําคัญของนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ
สาระสําคัญของนโยบายความมั่นคงสารสนเทศโดยทัว่ ไปประกอบดวยเนื้อหา 2 สวนคือ สวนที่
หนึ่งวาดวยมาตรฐานในการดําเนินงานเพือ่ ปองกันและอารักขาระบบสารสนเทศ โดยมีการกําหนด
อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกีย่ วของตางๆไวอยางชัดเจน, และสวนที่สองวาดวย
กฎระเบียบ (rules) แนวปฏิบัติ (guidelines) และนิยาม (definitions) ตางๆเพือ่ ทําใหเกิดความเขาใจ
ที่เปนเอกภาพทัว่ ทั้งองคกร.
สาระเหลานี้ของนโยบายฯ
จัดเปนเครื่องมือสําคัญเพือ่ ทําใหเกิดความคลองจองและหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงในการดําเนินงานทั้งหลายทีอ่ าจเปนความเสี่ยง อีกทัง้ ยังเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
บังคับใชดานกฎระเบียบและกระบวนงาน. ทั้งนี้นโยบายที่เหมาะสมพึงสามารถรองรับความแตกตาง
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และความหลากลายดาน ขอมูล, กิจกรรม, และทรัพยากรซึ่งอาจมีความแตกตางกันไดมากในสวน
ตางๆขององคกร. ดังนั้นการพัฒนานโยบายจึงจําเปนตองมีขอ คิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
เจาหนาที่ดานไอทีและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานความมั่นคงสารสนเทศประกอบกัน.
นโยบายความมั่นคงสนเทศหมายถึงการตัดสินใจตางๆที่เกี่ยวของกับสารสนเทศซึ่งโดยทั่วไปแลว
อยูในรูปของเอกสารบันทึก. นโยบายความมั่นคงสารสนเทศโดยทัว่ ไปแบงออกไดเปน 3 ระดับคือ
ก. นโยบายทั่วไป (governing policy) เปนนโยบายที่รองรับปญหาพื้นฐานในการดําเนินงาน
ขององคกร จัดเปนแมบทสําหรับบังคับใชทั่วไป
ข. นโยบายดานเทคนิค (technical policy) เปนนโยบายที่รองรับประเด็นปญหาดานเทคนิคใน
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
ค. นโยบายสําหรับผูใชงานระบบ (end-user policy) เปนนโยบายทีร่ องรับการดําเนินงานของ
บุคลากรทุกระดับขององคกร.
เนื่องจากนโยบายเปนขอความที่กําหนดไวอยางกวางๆ จึงจําเปนทีจ่ ะตองมีการพัฒนา มาตรฐาน
(standards), แนวปฏิบัติ (guidelines) และกระบวนงาน (procedures) ประกอบนโยบาย เพือ่ ให
บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัตติ ามและบรรลุเปาหมายขององคกรได. ตัวมาตรฐาน (standard)
และแนวปฏิบตั ิ (guideline) เปนสิ่งระบุวาเทคโนโลยีและระเบียบวิธี (methodology) ของระบบที่
มั่นคงนั้นมีอะไรบาง ในขณะที่กระบวนงาน (procedure) นั้นกําหนดขั้นตอนในรายละเอียดวาจะ
ปฏิบัติกจิ ที่เกีย่ วของกับความมั่นคงใหสําเร็จไดนั้นตองทําอยางไร.
องคประกอบสําคัญของนโยบายความมัน่ คงสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค (purpose) มีการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน เชน เพือ่ ทําใหเกิดสภาพพรอมใช
งาน, การเก็บรักษาความลับและบูรณภาพของสารสนเทศในองคกร เปนตน. บางองคกรอาจ
กําหนดใหเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น เชน การลดความผิดพลาด การลดความสูญเสียดานขอมูล
และการกูคืนระบบ เปนตน.
2. ขอบเขต (scope) มีการกําหนดใหชัดเจนวานโยบายมีผลบังคับใชกับทรัพยากรดานใดบางของ
องคกร เชน อาคารสถานที่ ฮารตแวร ซอฟตแวร สารสนเทศและบุคลากร.
3. ความรับผิดชอบ (responsibilities) กําหนดใหชัดเจนวา ผูใ ดมีความรับผิดชอบในภารกิจใด.
คณะกรรมการความมั่นคงขององคกร (information security committee) ซึ่งรวมเอาผูท ําหนาที่
รับผิดชอบดานความมั่นคงสารสนเทศในองคกรหนึ่งๆ อาจประกอบดวย
a. ผูบริหารสูงสุด (chief executive officer, CEO) ขององคกรนั้นๆ เชน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล, ผูอํานวยการสํานัก, ผูอํานวยการกอง, และอธิบดีกรม เปนตน
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b. เจาหนาที่ความมั่นคงระดับองคกร (chief/senior security officer หรือ CSO) ทําหนาที่เปน
ตัวแทนหัวหนาองคกรในการจัดการและกํากับดูแลเรือ่ งนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ และ
การดําเนินการวาดวย มาตรฐาน แนวปฏิบัติและกระบวนงาน. ในบางองคกรอาจมอบหมาย
ให ประธานฝายสารสนเทศ (chief information officer, CIO) เปนผูท ําหนาที่นี้.
c. เจาหนาที่ความมั่นคงระดับกลุมงาน (departmental security officer หรือ DSO) หมายถึง
เจาหนาที่ความมั่นคงระดับกลุมงาน เชน โรงพยาบาลอาจมีกลุมงานเภสัชกรรม กลุมงาน
พยาบาล กลุมงานแพทย กลุมงานหองปฏิบตั ิการ กลุมงานการเงิน ฯลฯ จําเปนตองมี
เจาหนาที่ความมั่นคงของแตละกลุมที่ไมใชตวั หัวหนากลุมงานเอง
แตอาจมอบหมายให
หัวหนากลุมงานปฏิบัติหนาที่นี้ก็ได.
d. เจาหนาที่งานสารสนเทศ (head of information service) เชน หัวหนางานสารสนเทศ หรือ
กลุมงานที่เทียบเทา
e. ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความมั่นคงสารสนเทศ
f. อื่นๆ
4. การคงแบบ (compliance) ประเด็นสําคัญของการคงแบบหรือการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ เพือ่ ดูวา
มีความสอดคลองกับขอกําหนดเพียงใดนั้น มี 2 ประการ. ประการที่หนึ่งคือดูวามีการดําเนินการที่
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิและกระบวนงานมากนอยเพียงไร โดยมีการ
ตรวจสอบดานระบบสารสนเทศทีและความมั่นคง (information system & security audit) และ
ประการที่สองดูวา องคกรมีบทลงโทษสําหรับการละเมิดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามนโยบายหรือไม
อยางไร เพราะการไมปฏิบตั ิตามนโยบายอาจทําใหเกิดความเสี่ยงและความเสียหายตามมา สงผล
ใหองคกรไมสามารถปฏิบัตภิ ารกิจได.
หัวขอรายละเอียดของนโยบายความมัน่ คงสารสนเทศทีพ่ งึ ไดรับการพัฒนา
นโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ทีอ่ งคกรดําเนินการพัฒนาพึงมีสาระดังตอไปนี้
1. เอกสารขอความวาดวยนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ (information security policy
statement), มาตรฐาน (standards) และกระบวนงาน (procedures) ในเนื้อหาตางๆที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงสารสนเทศ
2. หนวยงานที่รบ
ั ผิดชอบและโครงสรางพื้นฐานดานความมั่นคงสารสนเทศ (organization and
infrastructure)
3. การจําแนกและการจัดระดับสารสนเทศ (information classification)
4. การบริหารความเสี่ยง (risk management)
5. กรอบโครงสรางดานความมั่นคง (security framework) สําหรับการระบุและพิสจู นตวั จริง
(identification and authentication), การใหสิทธิ์และการควบคุมการเขาถึง (authorization
นโยบายความมัน่ คงสารสนเทศ หนาที่ 5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

and access control), ภาระความรับผิด (accountability), บูรณภาพและสภาพพรอมใชงาน
(integrity and availability), ความมั่นคงของสารสนเทศ (information security) และการ
บริหารจัดการความมั่นคง (security administration)
ความมั่นคงดานบุคลากร (personnel security)
ความมั่นคงทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (physical and environmental security)
การกูระบบสารสนเทศจากภัยพิบตั ิ (disaster recovery)
การรายงานเหตุ (incident reporting)
การคงแบบ (compliance) และการจัดการดานวินัยเมื่อมีการละเมิดหรือละเลย (disciplinary
action)
การฝกอบรมและการจัดการศึกษา (education and training)
การตรวจสอบดานความมั่นคง (security audit) รวมทั้งการพัฒนาคูมอื (manual) เพือ่ รองรับ
กระบวนการตรวจสอบดานระบบสารสนเทศ (information system & security audit) ดวย.

ทีมงานพัฒนานโยบายความมัน่ คงสารสนเทศ
การพัฒนานโยบายฯ
พึงดําเนินการโดยคณะทํางานนโยบายความมั่นคงสารสนเทศซึ่งอาจ
ประกอบดวยบุคลากรดานความมั่นคงของหนวยงานตางๆ (เชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
รวมทั้งนิติกร (legal department), บุคลากรที่รบั ผิดชอบดานทรัพยากรบุคคล (human resource
department), ตัวแทนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการตรวจสอบภายใน (internal audit) และกลุม
ั นานโยบาย, มาตรฐานและ
ผูใชงานระบบ (user group) เปนตน. คณะทํางานฯทําหนาที่พฒ
กระบวนงานแลวจึงนําไปสูการดําเนินการในหนวยงานตางๆ (เชน โรงพยาบาลระดับตางๆของ
กระทรวงสาธารณสุข) ตอไป.
เนื้อหาและสาระสําคัญของความมัน่ คงสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 17799
ดูภาคผนวกประกอบ.
เรียบเรียงโดย
ดํารงศกดิ์ บุลยเลิศ
กุมภาพันธ 2549
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ภาคผนวก
Information Security Management Outline (Based on ISO-17799, 2005)
Information Technology Security Techniques: Code of practice for information security management
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INTRODUCTION
0.1 WHAT IS INFORMATION SECURITY?
0.2 WHY INFORMATION SECURITY IS NEEDED?
0.3 HOW TO ESTABLISH SECURITY REQUIREMENTS
0.4 ASSESSING SECURITY RISKS
0.5 SELECTING CONTROLS
0.6 INFORMATION SECURITY STARTING POINT
0.7 CRITICAL SUCCESS FACTORS
0.8 DEVELOPING YOUR OWN GUIDELINES
SCOPE
TERMS AND DEFINITIONS
STRUCTURE OF THIS STANDARD
3.1 CLAUSES
3.2 MAIN SECURITY CATEGORIES
RISK ASSESSMENT AND TREATMENT
4.1 ASSESSING SECURITY RISKS
4.2 TREATING SECURITY RISKS
SECURITY POLICY
5.1 INFORMATION SECURITY POLICY
5.1.1
Information security policy document
5.1.2
Review of the information security policy
ORGANIZATION OF INFORMATION SECURITY
6.1 INTERNAL ORGANIZATION
6.1.1
Management commitment to information security
6.1.2
Information security co-ordination
6.1.3
Allocation of information security responsibilities
6.1.4
Authorization process for information processing facilities
6.1.5
Confidentiality agreements
6.1.6
Contact with authorities
6.1.7
Contact with special interest groups
6.1.8
Independent review of information security
6.2 EXTERNAL PARTIES
6.2.1
Identification of risks related to external parties
6.2.2
Addressing security when dealing with customers
6.2.3
Addressing security in third party agreements
ASSET MANAGEMENT
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7.1 RESPONSIBILITY FOR ASSETS
7.1.1
Inventory of assets
7.1.2
Ownership of assets
7.1.3
Acceptable use of assets
7.2 INFORMATION CLASSIFICATION
7.2.1
Classification guidelines
7.2.2
Information labeling and handling
8 HUMAN RESOURCES SECURITY
8.1 PRIOR TO EMPLOYMENT
8.1.1
Roles and responsibilities
8.1.2
Screening
8.1.3
Terms and conditions of employment
8.2 DURING EMPLOYMENT
8.2.1
Management responsibilities
8.2.2
Information security awareness, education, and training
8.2.3
Disciplinary process
8.3 TERMINATION OR CHANGE OF EMPLOYMENT
8.3.1
Termination responsibilities
8.3.2
Return of assets
8.3.3
Removal of access rights
9 PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL SECURITY
9.1 SECURE AREAS
9.1.1
Physical security perimeter
9.1.2
Physical entry controls
9.1.3 Securing offices, rooms, and facilities
9.1.4
Protecting against external and environmental threats
9.1.5
Working in secure areas
9.1.6
Public access, delivery, and loading areas
9.2 EQUIPMENT SECURITY
9.2.1
Equipment siting and protection
9.2.2
Supporting utilities
9.2.3
Cabling security
9.2.4
Equipment maintenance
9.2.5
Security of equipment off-premises
9.2.6
Secure disposal or re-use of equipment
9.2.7
Removal of property
10 COMMUNICATIONS AND OPERATIONS MANAGEMENT
10.1 OPERATIONAL PROCEDURES AND RESPONSIBILITIES
10.1.1 Documented operating procedures
10.1.2 Change management
10.1.3 Segregation of duties
10.1.4 Separation of development, test, and operational facilities
10.2 THIRD PARTY SERVICE DELIVERY MANAGEMENT
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10.2.1 Service delivery
10.2.2 Monitoring and review of third party services
10.2.3 Managing changes to third party services
10.3 SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE
10.3.1 Capacity management
10.3.2 System acceptance
10.4 PROTECTION AGAINST MALICIOUS AND MOBILE CODE
10.4.1 Controls against malicious code
10.4.2 Controls against mobile code
10.5 BACK-UP
10.5.1 Information back-up
10.6 NETWORK SECURITY MANAGEMENT
10.6.1 Network controls
10.6.2 Security of network services
10.7 MEDIA HANDLING
10.7.1 Management of removable media
10.7.2 Disposal of media
10.7.3 Information handling procedures
10.7.4 Security of system documentation
10.8 EXCHANGE OF INFORMATION
10.8.1 Information exchange policies and procedures
10.8.2 Exchange agreements
10.8.3 Physical media in transit
10.8.4 Electronic messaging
10.8.5 Business information systems
10.9 ELECTRONIC COMMERCE SERVICES
10.9.1 Electronic commerce
10.9.2 On-Line Transactions
10.9.3 Publicly available information
10.10 MONITORING
10.10.1 Audit logging
10.10.2 Monitoring system use
10.10.3 Protection of log information
10.10.4 Administrator and operator logs
10.10.5 Fault logging
10.10.6 Clock synchronization
11 ACCESS CONTROL
11.1 BUSINESS REQUIREMENT FOR ACCESS CONTROL
11.1.1 Access control policy
11.2 USER ACCESS MANAGEMENT
11.2.1 User registration
11.2.2 Privilege management
11.2.3 User password management
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11.2.4 Review of user access rights
11.3 USER RESPONSIBILITIES
11.3.1 Password use
11.3.2 Unattended user equipment
11.3.3 Clear desk and clear screen policy
11.4 NETWORK ACCESS CONTROL
11.4.1 Policy on use of network services
11.4.2 User authentication for external connections
11.4.3 Equipment identification in networks
11.4.4 Remote diagnostic and configuration port protection
11.4.5 Segregation in networks
11.4.6 Network connection control
11.4.7 Network routing control
11.5 OPERATING SYSTEM ACCESS CONTROL
11.5.1 Secure log-on procedures
11.5.2 User identification and authentication
11.5.3 Password management system
11.5.4 Use of system utilities
11.5.5 Session time-out
11.5.6 Limitation of connection time
11.6 APPLICATION AND INFORMATION ACCESS CONTROL
11.6.1 Information access restriction
11.6.2 Sensitive system isolation
11.7 MOBILE COMPUTING AND TELEWORKING
11.7.1 Mobile computing and communications
11.7.2 Teleworking
12 INFORMATION SYSTEMS ACQUISITION, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE
12.1 SECURITY REQUIREMENTS OF INFORMATION SYSTEMS
12.1.1 Security requirements analysis and specification
12.2 CORRECT PROCESSING IN APPLICATIONS
12.2.1 Input data validation
12.2.2 Control of internal processing
12.2.3 Message integrity
12.2.4 Output data validation
12.3 CRYPTOGRAPHIC CONTROLS
12.3.1 Policy on the use of cryptographic controls
12.3.2 Key management
12.4 SECURITY OF SYSTEM FILES
12.4.1 Control of operational software
12.4.2 Protection of system test data
12.4.3 Access control to program source code
12.5 SECURITY IN DEVELOPMENT AND SUPPORT PROCESSES
12.5.1 Change control procedures
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12.5.2 Technical review of applications after operating system changes
12.5.3 Restrictions on changes to software packages
12.5.4 Information leakage
12.5.5 Outsourced software development
12.6 TECHNICAL VULNERABILITY MANAGEMENT
12.6.1 Control of technical vulnerabilities
13 INFORMATION SECURITY INCIDENT MANAGEMENT
13.1 REPORTING INFORMATION SECURITY EVENTS AND WEAKNESSES
13.1.1 Reporting information security events
13.1.2 Reporting security weaknesses
13.2 MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY INCIDENTS AND IMPROVEMENTS
13.2.1 Responsibilities and procedures
13.2.2 Learning from information security incidents
13.2.3 Collection of evidence
14 BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
14.1 INFORMATION SECURITY ASPECTS OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
14.1.1 Including information security in the business continuity management process
14.1.2 Business continuity and risk assessment
14.1.3 Developing and implementing continuity plans including information security
14.1.4 Business continuity planning framework
14.1.5 Testing, maintaining and re-assessing business continuity plans
15 COMPLIANCE
15.1 COMPLIANCE WITH LEGAL REQUIREMENTS
15.1.1 Identification of applicable legislation
15.1.2 Intellectual property rights (IPR)
15.1.3 Protection of organizational records
15.1.4 Data protection and privacy of personal information
15.1.5 Prevention of misuse of information processing facilities
15.1.6 Regulation of cryptographic controls
15.2 COMPLIANCE WITH SECURITY POLICIES AND STANDARDS, AND TECHNICAL COMPLIANCE
15.2.1 Compliance with security policies and standards
15.2.2 Technical compliance checking
15.3 INFORMATION SYSTEMS AUDIT CONSIDERATIONS
15.3.1 Information systems audit controls
15.3.2 Protection of information systems audit tools
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