ี
ระบบบริหารความเสยงของระบบฐานข้
อมูลและสารสนเทศ

ํ หร ับการใชง้ านห้องเครือง
ระเบียบปฏิบ ัติสา
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย
ที
ระเบียบปฏิบ ัติ
1

ห ้ามนํ าบุคคลภายนอกเข ้าไปในห ้อง
เครือ
 งโดยไม่มก
ี จิ ทีจ
 ําเป็ น

2

ห ้ามใส่รองเท ้าเข ้าห ้องเครือ
 ง

3

ห ้ามนํ าอาหารและเครือ
 งดืม
 เข ้าไป
ในบริเวณห ้องเครือ
 ง

4

ตรวจสอบประตูทางเข ้า-ออก และ
หน ้าต่างของห ้องเครือ
 งให ้ปิ ดล็อค
อยูเ่ สมอ

5

ตรวจสอบสภาพการทํางานของ
อุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ได ้แก่
 ระบบกระแสไฟฟ้ า
*
 ระบบการควบคุมความชืน
 ระบบการระบายอากาศ
 ระบบการปรับอุณหภูม ิ
 ระบบกระแสไฟฟ้ าสํารอง
 ระบบ UPS
ให ้อยูใ่ นสภาพพร ้อมใช ้งานอยูเ่ สมอ

วิธต
ี รวจสอบ
สังเกตการณ์เพือ
 ดูวา่ มีคน
นอกเข ้ามาในห ้องเครือ
 ง
โดยมีกจิ ทีต
 ้องทําหรือไม่
โดยปกติบค
ุ คลเหล่านัน
*
 ไว ้พร ้อมกิจที
ต ้องลงชือ
ต ้องการปฏิบต
ั ิ
สังเกตการณ์เพือ
 ดูวา่ มีการ
ใส่รองเท ้าเข ้าไปในห ้อง
เครือ
 งหรือไม่
สังเกตการณ์เพือ
 ดูวา่ มีการ
นํ าอาหารหรือเครือ
 งดืม
 เข ้า
ไปในห ้องเครือ
 งหรือไม่
สังเกตการณ์เพือ
 ดูวา่ มี
การล็อกประตูทางเข ้า-ออก
และหน ้าต่างของห ้อง
เครือ
 งหรือไม่
ตรวจสอบว่ามีการลงบันทึก
การตรวจสอบระบบ
ดังกล่าวหรือไม่

ต ัวอย่าง หล ักฐานการ
ปฏิบ ัติ
สมุดบันทึกลงนาม
บุคคลภายนอก วันเวลาการ
เข ้า และกิจทีต
 ้องการปฏิบต
ั ิ

ไม่สงั เกตพบว่ามีการใส่
รองเท ้าเข ้าไปในห ้องเครือ
 ง
ไม่สงั เกตพบว่ามีการนํ า
อาหารหรือเครือ
 งดืม
 เข ้าไปใน
ห ้องเครือ
 ง
ไม่สงั เกตพบว่ามีการเปิ ด
ประตูทางเข ้า-ออก และ
หน ้าต่างทิง* ไว ้
มีการลงบันทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์สนับสนุนการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวทุกวัน

ที

6

7

8

9

10

11

12

13

ระเบียบปฏิบ ัติ
อย่างน ้อยวันละ 1 ครัง* ยกเว ้นการ
ตรวจสอบระบบกระแสไฟฟ้ าสํารอง
ให ้ตรวจสอบเดือนละ 1 ครัง*
จัดวางเครือ
 งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ิ อืน
สือสาร หรือทรัพย์สน
 ๆ ไว ้ใน
บริเวณทีม
 ค
ี วามปลอดภัย ระมัดระวัง
การจัดตัง* อุปกรณ์ให ้อยูใ่ นสภาพที
มัน
 คงและไม่ล ้มหรือโอนเอียงได ้
โดยง่าย
ติดตัง* กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV) เพิม
 เติมตามความจําเป็ น
เช่น ในกรณีทเี ป็ นมุมอับ รวมทัง*
ตรวจสอบการทํางานของกล ้องให ้มี
การทํางานอย่างถูกต ้อง ต่อเนือ
 ง
และให ้สามารถเก็บภาพได ้ในมุม
กว ้าง และไม่มส
ี งิ กีดขวาง โดย
บันทึกภาพล่าสุดไว ้อย่างน ้อย 1
เดือน
ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์
ดับเพลิงอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง* ว่ายัง
ใช ้งานได ้เป็ นปกติ หรือไม่

ให ้ดูแลความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร ้อยของห ้องเครือ
 ง
อย่างสมํา เสมอ ต ้องไม่เก็บกล่อง
* เพลิงไว ้
กระดาษหรือสิง ทีจ
 ะเป็ นเชือ
ในห ้องเครือ
 ง
ตรวจสอบและจัดเก็บสายสัญญาณ
 สารให ้อยูใ่ นสภาพทีเ ป็ นระเบียบ
สือ
เรียบร ้อย
 สาร
ตรวจสอบห ้องสายสัญญาณสือ
ให ้มีการปิ ดล็อกอยูเ่ สมอ
จัดทําหรือต่อสัญญาการบํารุงรักษา
ระบบงานสําคัญ
ไฟร์วอลล์ เราท์เตอร์ อุปกรณ์ UPS
สําหรับระบบงานสําคัญ และ
เครือ
 งปรับอากาศในห ้องเครือ
 ง ให ้
ครบถ ้วน
จัดให ้ระบบงานสําคัญ เครือ
 ง
เซิรฟ
์ เวอร์ และอุปกรณ์ทม
ี ี
ความสําคัญต ้องมีอป
ุ กรณ์ UPS และ
ระบบกระแสไฟฟ้ าสํารอง (electricity
power generator) เพือ
 สนับสนุนการ
ทํางานอย่างครบถ ้วน

วิธต
ี รวจสอบ

ต ัวอย่าง หล ักฐานการ
ปฏิบ ัติ

ตรวจสอบการจัดวางเครือ
 ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ ในห ้องเครือ
 ง

ไม่พบว่ามีเครือ
 งคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ทจ
ี ัดวางอยูใ่ น
 งต่อการล ้มหรือ
สภาพทีเ สีย
เสียหาย

ตรวจสอบตําแหน่งติดตัง*
กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
เพือ
 ให ้ครอบคลุมพืน
* ที
โดยรอบ

- มีการติดตัง* กล ้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดอย่างเพียงพอ
- มีการเก็บภาพบันทึกไว ้ใน
 บันทึกข ้อมูลไว ้อย่างน ้อย
สือ
1 เดือน

 ด
ิ
- ตรวจสอบจากป้ ายทีต

-พบว่าป้ ายได ้รับการปรับปรุง
ตามวันและเวลาทีต
 รวจสอบ
ล่าสุด
-เข็มหน ้าปั ทม์แสดงแรงดันใน
ถังดับเพลิงจะต ้องแสดงว่ามี
แรงดันอย่างเพียงพอ
ไม่พบว่าห ้องเครือ
 งมีการเก็บ
กล่องกระดาษต่างๆ และห ้อง
เครือ
 งมีความสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรียบร ้อย

อยูบ
่ นอุปกรณ์ดับเพลิงว่ามี
การตรวจสอบครัง* ล่าสุด
เมือ
 ใด
- ตรวจสอบแรงดันในถัง
ดับเพลิง
ตรวจสอบความสะอาดและ
เป็ นระเบียบเรียบร ้อย
รวมทัง* การไม่เก็บกล่อง
กระดาษต่างๆ ไว ้ในห ้อง
เครือ
 ง
ตรวจสอบการจัดเก็บ
 สารว่าอยู่
สายสัญญาณสือ
ในสภาพเรียบร ้อยหรือไม่
สังเกตการณ์เพือ
 ดูวา่ มี
การล็อกประตูทางเข ้า-ออก
ของห ้องสายสัญญาณ
 สารหรือไม่
สือ
ตรวจสอบว่าระบบเหล่านัน
*
ได ้รับการต่อสัญญาการ
บํารุงรักษาอย่างครบถ ้วน
หรือไม่
ตรวจสอบว่ามีระบบ
กระแสไฟฟ้ าสํารองจ่าย
ให ้กับระบบเหล่านัน
*
ครบถ ้วนหรือไม่

ไม่พบการเดินสายสัญญาณที
เกะกะขวางทาง หรือรกรุงรัง
ไม่สงั เกตพบว่ามีการเปิ ด
ประตูทางเข ้า-ออกทิง* ไว ้
สัญญาการบํารุงรักษาระบบ
เหล่านัน
* มีการต่อสัญญา
สําหรับปี ปัจจุบน
ั

-ในกรณีทม
ี รี ะบบงานใหม่
เกิดขึน
* ต ้องพบว่าได ้มีการ
หารือเรือ
 งการคํานวณโหลด
การจ่ายกระแสไฟฟ้ าสํารอง
เพิม
 เติมสําหรับระบบงานใหม่
ทีเ กิดขึน
*
-แผนการเตรียมอุปกรณ์ UPS
และระบบกระแสไฟฟ้ าสํารอง

ที

ระเบียบปฏิบ ัติ

วิธต
ี รวจสอบ

ต ัวอย่าง หล ักฐานการ
ปฏิบ ัติ
ให ้เพียงพอกับระบบทัง* หมด
เหล่านัน
*

ระเบียบปฏิบ ัติในการลงทะเบียนและควบคุมการเข้าถึงระบบ
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย และ ผูพ
้ ัฒนาระบบงาน
ที
ระเบียบปฏิบ ัติ
วิธต
ี รวจสอบ
1

2

กําหนดให ้มีการลงทะเบียนสําหรับ
ผู ้ใช ้งานใหม่ตาม “แบบฟอร์ม
สําหร ับลงทะเบียนผูใ้ ชง้ าน” และ
กําหนดสิทธิของผู ้ใช ้งานตามทีร ะบุ
ไว ้ในแบบฟอร์มฯ แต่ควรให ้สิทธิ
ความจําเป็ นในการใช ้งานเท่านัน
*
้งานและ
ให ้ทําการทบทวนบัญชีผู ้ใช
สิทธิของผู ้ใช ้งาน สําหรับเจ ้าหน ้าที
ของกรม อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง* และ
ให ้ทําบันทึกการทบทวนดังกล่าว
และจัดเก็บไว ้เพือ
 ใช ้ในการ
ตรวจสอบในภายหลัง

3

ให ้ทําการทบทวนบัญชีผู ้ใช ้งานและ
สิทธิของผู ้ใช ้งาน สําหรับหน่วยงาน
ภายนอก อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง* และ
ให ้ทําบันทึกการทบทวนดังกล่าว
และจัดเก็บไว ้เพือ
 ใช ้ในการ
ตรวจสอบในภายหลัง

4

ให ้ทําการจัดส่งบัญชีผู ้ใช ้งานและ
รหัสผ่าน โดยใส่ซองปิ ดผนึก และ
ประทับตรา “ลับ” และ ส่งไปยัง
ผู ้ใช ้งาน และแนบเอกสาร “ระเบียบ
ํ หร ับการใชง้ าน
ปฏิบ ัติสา
คอมพิวเตอร์ และ ระบบ
เครือข่าย” รวมทัง* แจ ้งให ้ผู ้ใช ้งาน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบดังกล่าวโดย
เคร่งครัด

ตรวจสอบความสอดคล ้อง
ระหว่างแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนกับบัญชีผู ้ใช ้งาน
ของระบบ
 ผู ้ที
-ตรวจสอบรายการชือ
ลาออก หรือย ้ายแผนก

-ตรวจสอบว่ารายชือ
ดังกล่าวต ้องไม่สามารถ
เข ้าถึงระบบได ้
(กองการเจ ้าหน ้าทีจ
 ะต ้อง
แจ ้งภายในระยะเวลาอัน
สมควรเกีย
 วกับการลาออก
หรือย ้ายแผนกของ
เจ ้าหน ้าที เช่น ภายใน 1
เดือน)
-ตรวจสอบบัญชีผู ้เข ้าถึง
ระบบจากหน่วยงาน
ภายนอก
-ตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าว
ต ้องไม่สามารถเข ้าถึงระบบ
ได ้ เมือ
 หมดสัญญาการจ ้าง
งานแล ้ว หรือไม่มค
ี วาม
จําเป็ นต ้องใช ้งานอีกต่อไป
และบันทึกผลการตรวจสอบ
ไว ้ใน แบบฟอร์มตรวจสอบ
การเข ้าถึงระบบจาก
หน่วยงานภายนอก
สังเกตการณ์วธิ ก
ี ารจัดส่ง
บัญชีผู ้ใช ้งาน

ต ัวอย่าง หล ักฐานการ
ปฏิบ ัติ
บัญชีผู ้ใช ้งานในระบบ
สอดคล ้องกับแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน

-หนังสือทีเ กีย
 วข ้องกับแจ ้ง
เวียนการลาออก หรือย ้าย
แผนก (ต ้องจัดเก็บและแยก
เอกสารดังกล่าวไว ้ต่างหาก
เพือ
 ง่ายในการตรวจสอบใน
ภายหลัง)
-ไม่พบบัญชีผู ้ใช ้งานของผู ้ที
ลาออก หรือย ้ายแผนก ยังคง
ค ้างอยูใ่ นระบบงาน

-บัญชีผู ้เข ้าถึงระบบจาก
หน่วยงานภายนอก
-แบบฟอร์มตรวจสอบการ
เข ้าถึงระบบจากหน่วยงาน
ภายนอก
-ไม่พบบัญชีผู ้ใช ้งานจาก
หน่วยงานภายนอก- ดังกล่าว
ยังคงค ้างอยูบ
่ นระบบงาน
เมือ
 หมดความจําเป็ นแล ้ว

ไม่สงั เกตพบว่ามีผู ้ใช ้งานที
ได ้บัญชีผู ้ใช ้โดยไม่เป็ นไป
ตามระเบียบปฏิบต
ั ด
ิ ังกล่าว

