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แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
๑. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มในการด าเนิ น งานด้ า น ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานั กงานเลขาธิ การวุฒิ สภา ทั้ งปัจจัยภายใน อาทิ
การปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ภายในสานักงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่และด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยภายนอก อาทิ
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น อาจส่งผลกระทบให้การ
ดาเนินงาน ของสานักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงาน และแผนกลยุทธ์
ซึ่งจะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสานักงานโดยรวม การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้องค์กร สามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนดแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กร (Stakeholders) ได้
อีกทางหนึ่ง สานักงานเลขาธิการวุฒิภา จึงได้นากรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เชิ ง บู ร ณาการ (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ตามแนวทาง
COSO ERM มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ
ส านั ก งาน ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการให้ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ าหน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในองค์ ก รตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความ
เข้าใจตรงกันในคานิยาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ อันจะเป็นการสร้าง ความรับผิดชอบอย่าง
ทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนเพื่อให้สานักงานมี
กรอบการดาเนินการที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งมีการดาเนินการเพื่อ
สร้างพื้นฐานในการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวที่สาคัญให้สานักงาน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสาหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสนับสนุนให้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน มีความตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานั กงาน เพื่อร่วมกัน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กร โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงานของสานักงานให้เป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________________________
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็น องค์ประกอบสาคัญ
ของการดาเนิน งานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นอย่างมาก จึ งมีความจาเป็นในการกาหนด
นโยบายบริห ารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา เพื่ อ บั ง คั บ ใช้ กั บ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งของส านั ก งาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
หน้ าที่ ความรับผิด ชอบต่อการบริห ารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจทั ล และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่เสมอ และยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นเข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยการวางระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้ า นระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศภายในหน่ ว ยงานของตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลด ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นต่อ โดยกระบวนการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของ หัวหน้าส่วนงาน ผู้อานวยกา และมี
การกากับ ดูแลและสั่งการโดย คณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยง
ข้ าราชการฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ ได้ น าแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข องฝ่ า ยบริ ห ารมา
ดาเนินการด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาระบบราชการไทยให้ มีขี ด
สมรรถนะสูง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่แน่ นอน หน่วยงานภาครัฐต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุคไร้พรมแดน
โดยเฉพาะการเติบโตและวิวัฒ นาการเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลทาให้
ประเทศทั่ ว โลกมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ตลอดเวลา ๒๔ ชั่ ว โมงไม่ มี วั น หยุ ด และต่ อ เนื่ อ งอยู่
ตลอดเวลา อันเป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวยังส่งผลให้ ส่วนราชการต้องจัด ทาคารับ รองการปฏิ บัติราชการ การบริห าร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการจัดทาระบบ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และเป็นการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 –
2565 ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสาร
สารเทศและการสื่อสารประจาปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๒ จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๒.๓ เพื่ อให้ มี มาตรการ การวางแผน ควบคุม และแก้ไขความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล การโจมตีการปฏิบัติการทางไซเบอร์ ของสานักงานฯ ได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่จากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอันจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และเป้าประสงค์ เพื่อพิจารณาดาเนินการหาแนวทางในการป้องกัน
หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มดาเนินงาน หรือดาเนินงานตามแผน
๒.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ การกากับดูแล ตรวจสอบการบริหารจัดการ ข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของสานักงานฯ ให้บุคลากรสานักงานฯ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
๒.๖ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และดาเนินการจัดการความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีทิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลของ
สานักงานฯ อย่างถ่องแท้
๒.๗ เพื่อเป็น เครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริห าร
ความเสี่ยงกับแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้รับการ
ยอมรับและมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
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แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

๓. วิ สั ยทั ศ น์ และ พั น ธกิ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. 2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓.๑ วิสัยทัศน์ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ก าหนดไว้ ว่ า “เป็ น องค์ ก รหลั ก ด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องประเทศที่ มี ส มรรถนะสู ง
ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภาเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
๓.๒ พันธกิจ
กาหนดไว้ว่า
(1) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
(2) สนับสนุน ภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(3) ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
(4) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๓.๓ แผนงานและแนวทางการพัฒนา
(1) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
เป้าหมายที่ 1 สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 2 พัฒนางานด้านกฎหมายและด้านวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัย
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา
แนวทางการพั ฒ นา (1) ยกระดั บ การพั ฒ นางานด้ า นกฎหมาย งานด้ า น
วิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา
(2) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย สนั บสนุ นการติด ตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การด าเนิ นการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพั ฒ นา พั ฒ นากลไกการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ
วุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
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(3) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าหมายที่ 1 เพื่อให้มีนโยบายและระบบหรือกลไกในการบริหารงานบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าหมายที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับและ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย (3) สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร (4) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
(4) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มสี มรรถนะสูง
เป้าหมายที่ 1 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าหมายที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานั กงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อสามารถสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 3 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล รองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้ าหมายที่ 4 เพื่ อพั ฒ นาขีด ความสามารถและเสริม สร้างศั ก ยภาพของ
สมาชิกวุฒิ สภาและบุ คลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้
ตลอดเวลา
แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ
สูงและทั น สมั ย (2) ส่งเสริม การสร้างนวัต กรรมในการปฏิ บั ติ งาน (3) พั ฒ นาระบบงานและ
ฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็น ไปตามมาตรฐานสากล (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิ สภา และบุคลากร
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มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ Digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์
ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา
(5) แผนปฏิ บั ติ ร าชการเรื่ อ งที่ 5 พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้ า หมายที่ 1 ประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และการรั บ รู้ที่ ดี ในทาง
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ
แนวทางการพัฒนา (1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่าง
ถูกต้องต่อการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (2) จัดทาสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้าน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แ ก่
ประชาชนผ่านหน่ วยงานและช่องทางต่าง ๆ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และวั ฒ นธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา
๔. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
๔.๑ วิสัยทัศน์
ก าหนดไว้ว่ า “รัฐ สภาดิ จิ ทั ล (Digital Pariament)” หมายถึ งองค์ ก รที่ ส ามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าประสงค์หลัก
และกลยุทธ์
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาระบบและบู รณาการฐานข้ อ มู ลมุ่ งสู่ก ารเป็ น Digital
Parliament
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาระบบบริการด้านสารสนเทศ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย รองรับความ
ต้องการของผู้บริการและประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา
2.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงาน
รัฐสภา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานของรัฐสภาใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากร ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับความต้องการของผู้รับบริการและประชาชน
จากวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและแผน
ขับเคลื่อนแผนพัฒ นา Digital Parliament ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖1 – ๒๕๖5) ข้างต้น สานั ก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ส านั กงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในการกาหนดแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางและแผนในการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้พิจารณาจากแนวทางด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีส่วนหลักๆ
หลายด้าน เช่น
๑) ด้านระบบดิจิทัล (Digital System)
๒) ด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๓) ด้านคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง (Clients and Peripherals)
๔) ด้านบุคลากร (Human Resources)
๕) ด้านเครือข่าย (Networks)
ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในฐานะผู้ ดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีหน้าที่
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รับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานฯ ที่สามารถ
เข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานฯ เพื่อการบริหารจัดการ นอกเหนือจากนั้นยังเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการให้
เป็ น ไปตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT Risk
Management) รวมถึงความเสี่ยงทางด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากมีการวางแผนที่ดี
และมีการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะลดความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามสภาวการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังอานวย
ความสะดวกในการดาเนินการ สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานราชการสานักงานฯ มีแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานของสานักงานฯ
รวมถึงการให้บริการแก่ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนได้
อย่างมีป ระสิท ธิภ าพสูงสุด และเพื่ อเป็ นการรองรับ การให้ บริการตามพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ว ย
ธุร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรัก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการบริหารราชการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการเพิ่มโอกาสและ
ช่วยให้สานักงานฯ บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของสานักงานฯ
ที่จะน าไปสู่การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนสามารถพัฒ นาคุณภาพ
บริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
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๕. ความเสีย่ ง ลักษณะของความเสีย่ ง และการบริหารความเสี่ยง
๕.๑ ความเสี่ยง
ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง เหตุ การณ์ ใดๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ไม่
แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่สามารถตีมูลค่า เป็นตัวเงินได้ และที่ไม่
สามารถตี มู ล ค่ า เป็ น ตั ว เงิ น ได้ หรื อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความล้ ม เหลวหรื อ ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ
เป้าประสงค์ตามภารกิจหลักและเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานฯ
๕.๒ ลักษณะของความเสี่ยง
ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
๒) เหตุการณ์เสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือนโยบาย
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายทีน่ ่าจะเกิดขึน้
จากเหตุการณ์เสี่ยง
๕.๓ การบริหารความเสี่ยง
การบริห ารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริห ารและควบคุม รวมทั้ งกระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อที่จะลดสาเหตุของโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ได้ สามารถประเมินผล
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ตามภารกิจหลัก และ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานฯ เป็นสาคัญ
การบริหารความเสี่ยงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยขัน้ ตอนที่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการระบุ
ความเสี่ยงอันจะมีผลกระทบจากความเสี่ยง และมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความ
เสี่ยงนั้นได้ถูกดาเนินการตามแผนที่วางไว้
๖. กระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ในส่วนของการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล
ตลอดจนการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การจัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม
มุ่งหวังที่จะให้ ระบบดิจิทัลมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานรอบรับภารกิจ ของสานักงานฯ มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ ย่อมมีความเสี่ยง
หลายประการด้วยกัน
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การวางแผนและการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นเรื่องสาคัญ
และควรมีการเตรียมการที่ดี หากสานักงานฯ ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่รัดกุมเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและสร้างความเสียหายต่อสานักงานฯ
ได้ ทั้ งในด้ านการพั ฒ นาส านั ก งานฯ การสนั บ สนุ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การพั ฒ นาบุ ค ลากร
และความคุ้มค่าทางด้านงบประมาณที่ใช้
ดังนั้ น การบริห ารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี ดิจิทัล จึงต้องมีทั้งการวางแผนเพื่อขจัด
หรือลดความเสี่ยง และการประเมินผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถประเมินเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพได้
ซึ่งมีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนของการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่มีผลกระทบต่อข้อมูลดิจทิ ลั
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรง
ของผลกระทบ โดยผลกระทบจากผลการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อข้อมูลดิจิทัล โดยความ
เสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบในหลายๆ ด้าน ซึ่งแต่ละความเสี่ยงก็จะมีความรุนแรงอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแตกต่างกัน ทั้งนี้ การควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่
กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงของสานักงานฯ
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการวางแผนกาหนดมาตรการเพื่อควบคุมผลกระทบของความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ หรือใกล้เคียงกับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ในการวางแผนจะต้อง
มีการกาหนดกลยุทธ์ในการควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ ให้สามารถลดและ
ตรวจหาความเสี่ยงที่ได้ประเมินเอาไว้ โดยให้มีการแต่ งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสานักงานฯ
เป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงป้องกัน แก้ไข และควบคุมความเสี่ยงไม่ให้
มีผลกระทบต่อระบบ โดยสามารถดาเนินการตามแผนได้
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนการติดตามข้อมูลเพื่อทราบร่องรอยของความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้องมีการรวบรวมและรายงานข้อมูลความเสี่ยงในระยะยาวและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบและมีการทาบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนการติดตาม กากับ และตรวจสอบ การปฏิบัติการควบคุมความ
เสี่ยง มีการตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้ดแู ลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบ โดยมีหลักฐานประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนดให้
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๗. ประเภทความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
สานั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา คณะกรรมการกาหนดแนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเจ้าหน้าที่จากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประชุมระดม
สมองร่วมกัน เพื่อระบุความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
ประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยง ตลอดจนความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การประชุมมีขึ้น เมื่อวันที่ 2๕ มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สานั กเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา อาคารสุข
ประพฤติ ผลจากการประชุมดังกล่าว การสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization) ออกได้เป็น ๘
ประเภท ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment
Risk)
๒) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk)
๓) ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Hardware and Data
Communication Risk)
๔) ความเสี่ยงด้านระบบดิจิทัล (Software Risk)
๕) ความเสี่ยงด้านระบบฐานข้อมูล (Database Risk)
๖) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๗) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๘) ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ (Management Risk)
๗.๑ ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์ทาขึ้น เช่น
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย การเกิด
โรคระบาด ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการไม่มีระบบ
รั ก ษาความปลอดภั ย ศู น ย์ ส ารสนเทศ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย และระบบสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
๗.๑.๑ การกาหนดที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณของ
ระบบต่างๆ โดยเน้นความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงไม่ตั้งระบบไว้ในจุดที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมี
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเบื้องต้น เช่น การตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การติ ดตั้งตู้
Rack ส าหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ าย (Servers) การติ ด ตั้ ง พื้ น ยก (Raised Floor) ระบบ
เครื่องปรับอากาศที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
๗.๑.๒ การควบคุมการเข้า – ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่ อพ่วงเป็น
พื้นที่ เขตหวงห้ามเฉพาะ โดยกาหนดสิทธิการเข้า - ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เฉพาะ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติด้วยแม่เหล็ก โดยใช้ บัตรประจาตัว
เช่น Proximity Card ที่สามารถกาหนดสิทธิ์และบันทึกการใช้งานได้ รวมถึงระบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหวและบันทึกภาพภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และมีใช้อยู่ในปัจจุบัน
๗.๑.๓ การป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย โดยการวางระบบป้องกันไฟที่เหมาะสม
โดยท าการติด ตั้งระบบตรวจจับ ควันไฟ ตรวจจับความร้อน และระบบดับเพลิงอัต โนมั ติด้ว ย
สารเคมีภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ และจัดเตรียมความพร้อม ทั้งในแง่ของการนาระบบบางส่วน
ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารสุขประพฤติไปใช้ที่รัฐสภาแห่งใหม่ หรือการติดตัง้ ระบบใหม่ทงั้ หมด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะย้ายไปยังอาคารรัฐสภาใหม่และอายุการใช้งานของระบบปัจจุบันที่ใช้งาน
อยู่ ณ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งจะมีส่วนสัมพันธ์กับการจัดเตรียมงบประมาณสาหรับดาเนินการที่
อาคารรัฐสภาใหม่ ได้แก่
๑) ติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ และความร้อนความไวสูง (Very Early Warning
Smoke Detection Aspirating System)
๒) ติ ด ตั้ ง ระบบดั บ เพลิ งอั ต โนมั ติ ด้ ว ยสารเคมี (Automatic Chemical Fire
Suppression System)
๗.๑.๔ การป้องกันความเสี่ยงจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้า
(UPS) ให้มีกาลังไฟเพียงพอต่อการสารองไฟฟ้า เพื่อการใช้งานได้อย่างน้อยไม่ต่ากว่า ๓๐ นาที
และสามารถสั่งปิด (Shutdown) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ทั้งหมด หลังจากที่ไฟฟ้าดับเกิน
๓๐ นาที และติดตั้งระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Electrical Generator) สาหรับการสารอง
ไฟฟ้ากรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติดับนานเกินกว่า ๓๐ นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการใช้งาน
เมื่อไฟฟ้าดับนานเกินกว่า ๓๐ นาที เพื่อสารองให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร
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เชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น
๑๓ อาคารสุขประพฤติ สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดเตรียมด้านสถานที่ สาหรับระบบ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Electrical Generator) ซึ่งต้องใช้สถานที่ที่ สามารถรองรับน้าหนักได้
เพียงพอ เนื่องจากเครื่องมีน้าหนักมาก และใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงอาจเกิดมลภาวะโดยรอบ และ
จัดเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ของการนาระบบบางส่วนที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารสุขประพฤติไปใช้
ที่รัฐสภาแห่งใหม่หรือการติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะย้ายไปยังอาคาร
รัฐสภาใหม่และอายุการใช้งานของระบบปัจจุ บันที่ใช้งานอยู่ ณ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งจะมีส่วน
สัมพันธ์กับการจัดเตรียมงบประมาณสาหรับดาเนินการที่อาคารรัฐสภาใหม่ โดยพิจารณาขนาด
และความต้องการกาลังไฟฟ้าให้เหมาะสมแก่อุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ได้แก่
๑) ติดตั้งระบบสารองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply- UPS)
๒) ติดตั้งระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Electrical Generator หรือ Power
Generator)
๗.๑.๕ การป้องกันความเสี่ยงจากระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม โดย
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Precision ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและค่าความชื้นให้มีระดับ
เหมาะสมภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑๓ อาคารสุข
ประพฤติ และจัดเตรียมความพร้อมทัง้ ในแง่ของการนาระบบบางส่วนที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารสุข
ประพฤติไปใช้ที่รัฐสภาแห่งใหม่ หรือการติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะ
ย้ ายไปยั งอาคารรั ฐสภาใหม่ แ ละอายุ ก ารใช้ งานของระบบปั จ จุ บั น ที่ ใช้ งานอยู่ ณ อาคารสุ ข
ประพฤติ ซึ่งจะมีส่วนสัมพันธ์กับการจัดเตรียมความพร้อมและงบประมาณสาหรับดาเนินการที่
อาคารรัฐสภาใหม่ ได้แก่
๑) ระบบปรับอากาศสาหรับศูนย์สารสนเทศ (Precision Air Conditioning
System)
๒) ระบบควบคุ ม ความชื้ น ส าหรั บ ศู น ย์ ส ารสนเทศ (Humidity Control
System)
๓) ระบบตรวจจั บ การรั่ ว ซึ ม ของน้ าส าหรั บ ศู น ย์ ส ารสนเทศ (Water Leak
Detection System)
๗.๑.๖ ความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานจากภายนอกโดยเข้า VPN เครือข่ายเสมือน มี
การความเสี่ยงในการบุกรุกจากภายนอกเพิ่มขึ้น ต้ องมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
เพิ่มขี้น
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๗.๑.๗ ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เกิดความต่อเนื่อง
๗.๑.๘ ความเสี่ยงในเรื่องประเด็นนโยบายของผู้บริหาร ที่ให้น้าหนักและความสาคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
๗.๒ ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งในด้านการวางแผน
การตรวจสอบการทางาน การมอบหมายหน้าที่และสิทธิ์ ของบุคลากร และคณะทางานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
งาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งบุคลากร
ภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๗.๒.๑ การก าหนดโครงสร้ า ง รวมถึ ง การมอบหมายงานในหน้ า ที่ ให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความเหมาะสม คือ มีความรู้ และมีประสบการณ์ เพียงพอ ในระดับที่
สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านข้อมูลและเครือข่ายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Data and Network Securities) และสามารถถ่ายทอด
ความรู้นั้น ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒.๒ การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความชานาญ และมีประสบการณ์ เพื่อ
จั ด ท าโครงการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง การบ ารุ ง รั ก ษาระบบงาน (Application
Maintenance) ที่ใช้งานอยู่ เนื่องจากหน่วยงานภายนอกจะมีบุคลากรที่มีความชานาญเป็นพิเศษ
เฉพาะทาง มีจานวนเพียงพอ รวมถึงมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล มากกว่าบุคคลากรของสานักงานฯ แต่การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกนี้จะมีความเสี่ยง
ในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในระบบงานของสานักงานฯ การคัด เลือก ผู้รับจ้างอาจต้อง
คัด เลือก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มากกว่าด้านราคา และให้
ความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการทางาน อีกทั้งความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณด้วย
ดังนั้ น หน่ ว ยงานภายในสานั ก งานฯ ที่ เป็ น เจ้าของงบประมาณต้ องกากับ ดู แล ควบคุ มอย่าง
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ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี รักษาประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด
๗.๒.๓ บุคลากรของสานักงานฯ อาจจะยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก และมีจานวนน้อย รวมถึงมีภารกิจอื่นๆ ที่ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มเวลา
โดยเฉพาะในเรื่องเชิงเทคนิคด้านการพัฒนาโปรแกรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ทาให้เกิดช่องว่างใน
การที่จะประสานงานและรับผิด ชอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง ในประเด็นนี้สามารถแก้ไขได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และทดสอบ
ความรู้ ท างเทคโนโลยี ดิ จ ทั ล (Certified) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และประสิทธิภาพของบุคคลากร
๗.๒.๔ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรนั้น จาเป็นต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ดิจิทัล สาหรับบุคลากรใน ๒ ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ
(Administration Level) และผู้ใช้งานทั่วไป (User Level)
๗.๒.๔ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร จาเป็นต้องมีการแผนการปฏิบัติงาน
จากภายนอกสถานที่ปฏิบัติราชการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ราชการประจาได้ เช่น กรณี เกิดประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามออกนอกสถานที่ จากเหตุโรคระบาด
หรือ ภัยพิบัต เช่น ควันพิษ สาหรับบุคลากรใน ๒ ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ (Administration
Level) และผู้ใช้งานทั่วไป (User Level)
๗.๒.๕ จัดอบรมและจัดทาคู่มือ หรือประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังในการรับส่งแฟ้มข้อมูลต่างๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง
โดยตรงกับ คอมพิ วเตอร์ เช่น Flash Drive และ External Hard Disk หรือ แฟ้ม ข้อมู ลที่มีการ
ส่งผ่านเครือข่าย เช่น การ Share File การรับส่งแฟ้มข้อมูลทาง e-Mail หรือ การ FTP เป็น ซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดไวรัส Malware หรือ Trojan ด้วยความไม่รู้ของผู้ใช้
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๗.๓ ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล (Hardware and Data Communication Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด จากความผิด พลาดของอุ ปกรณ์ การเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง
อุ ป กรณ์ การติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ในพื้ น ที่ ไม่ เหมาะสม การถู ก ภั ย คุ ก คามจากภั ย ต่ างๆ เช่ น ไวรั ส
คอมพิ วเตอร์ Malware, Trojan, Adware เป็น ต้น ทั้งที่ เป็ น การโจมตี ทางไซเบอร์ จากภายใน
ส านั ก งานฯ และมาจากภายนอกส านั ก งานฯ โดยผ่ า นทางเครื อ ข่ าย (Networks) หรื อ จาก
คอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น จาก USB Flash Drive หรือ USB External Hard Disk Drive เป็นต้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยิจิทัล
๗.๓.๑ ความเสี่ยงในด้านการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งานและขององค์กร ซึ่งต้องมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะของ
งาน ตามงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงการนามาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๓.๒ ความเสี่ยงในเรื่องการบารุงรักษาอุปกรณ์ เทคโนโลยี ดิจิทั ล (Maintenance)
ซึ่งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒ ด้าน คือ
๗.๓.๒.๑ ด้านการบารุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากเครื่องเสีย
๑) เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ได้โดย Administrator หรือ User รวมถึงการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
๒) การส ารองข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล (Backup) เป็ น ประจาอย่างสม่าเสมอ
และเก็ บ ไว้ภ ายในอาคารและต่ า งอาคารเป็ น อย่ างน้ อ ย และมี ต ารางการส ารองข้ อ มู ล อย่ า ง
สม่าเสมอ เช่น ประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงทาการ
ทดสอบการนากลับมาใช้ใหม่ (Restore) ด้วยตามความจาเป็นและความสาคัญของข้อมูล
๓) มีการตรวจสอบไวรัส จากผู้ผลิต หรือจากศูนย์กลางระบบป้องกัน
ไวรัสของสานักงานฯ และทาการอัพเดท Signature รวมถึง Version ให้ทันสมัยล่าสุด และมีการ
ตรวจสอบไวรัสอย่างสม่าเสมอทุกครั้งก่อนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือให้ระบบ Desktop
Management ทาการตรวจสอบว่าแต่ละเครื่องที่เข้ามาใช้งานในเครือข่ายได้มีการอัพเดท Virus
Signature ให้ทันสมัย ก่อนการอนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่ายหรือไม่ ซึ่งสานักงานฯ อยู่ระหว่าง
การติดตั้งระบบ Desktop Management
๔) การติด ตั้ งระบบรัก ษาความปลอดภั ยเครือ ข่าย เช่ น Firewall,
Intrusion Prevention System (IPS), Network Access Control (NAC) และ Radius เป็นต้น
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เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลของสานั กงานฯ ผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
๕) มีการตรวจสอบและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจา
อย่างสม่าเสมอ เพื่ออุดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบัติการ (Operating
System) หรือระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย รวมถึงการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
บนเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง โดยเฉพาะเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ Windows Server
๖) ติ ด ตั้ งโปรแกรม เพื่ อ ตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่ า ไม่ มี อุ ป กรณ์ ใดใน
เครือข่ายสานักงานฯ ได้ส่ง Spam ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะจาก SMTP Mail
Server ซึ่งมัก จะเป็ น แหล่งที่ Hacker ชอบใช้ในการส่ง Spam ปั จจุบั นส านัก งานฯ ได้ท าการ
ติด ตั้ง Symantec Brightmail Gateway เพื่อป้องกันแล้ว แต่ต้องมี การกาหนดตาราง ในการ
ตรวจสอบที่เข้มงวด
๗) ติดตั้งระบบการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลก่อนทาการ Upload ข้อมูล
ขึ้ น Web Server หรื อ FTP Server เช่ น Symantec Web Gateway, Symantec Endpoint
Protection ที่สานักงานฯ มีใช้ อยู่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูก Black List โดย Search
Engine หรือ Spamhaus (http://www.spamhaus.org) เป็นต้น
๘) มีการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งานระบบ
(User) ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการบริห ารระบบ การใช้ งานระบบงาน การใช้ งานเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และ การรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร เช่น การกาหนดรหัสผู้ใช้ (Username) และการใช้รหัสผ่าน (Password) รวมถึงการทา
User Authorization ผ่ า นอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การใช้ ง านเครื อ ข่ า ย Network Access Control
(NAC) และ Radius รวมถึ ง การควบคุ ม การเข้ า ใช้ ง านระดั บ Certificate Authority (CA)
ตามความจาเป็นของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งไว้
๙) การจัดทาคู่มือผู้ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล
๑๐) การกาหนดให้ทาการ Logout ออกจากเครือข่าย หรือระบบงาน
รวมถึงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจทาโดยเจ้าของเครื่อง
หรือระบบ Network Access Control (NAC) และ Desktop Management ภายในเครือข่าย
๑๑) ตรวจสอบ Availability ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ายด้ ว ย
โปรแกรมตรวจสอบ เช่น Montastic จาก http://www.montastic.com เป็นต้น
๑๒) การจั ด ให้ มี เส้ น ทางออกสู่ เครือ ข่ า ยอิ น เทอร์เน็ ต (Gateway)
มากกว่า ๑ ทาง
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๗.๓.๒.๒ ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server)
ประกอบด้วย
๑) ก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการตรวจสอบการรั ก ษา
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
๒) ทดสอบระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) เกี่ ย วกั บ การ
รั ก ษาความปลอดภั ย การแก้ ไ ขช่ อ งโหว่ ด้ ว ยการ Patch และการตรวจสอบและประเมิ น
ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๓) ติด ตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภั ย และระบบป้องกัน
ไวรัส และมีการอัพเดทระบบควบคุมและป้องกันไวรัสจากส่วนกลางอย่างสม่าเสมอ
๔) มี ก ารวาง Web Server ไว้ ม ากกว่ า ๑ ที่ เช่ น ที่ อ าคารสุ ข
ประพฤติ และ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP)
๕) การจัดตั้งศูนย์สารอง (Backup Site)
๖) การปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยหลั ก ภายใน (Backbone Networks)
อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเช่น Firewall, IPS/IDS, NAC, Router และ Switch ต่างๆ ใหม่ให้เป็น
แบบ Redundancy
๗) การจัด หา Bandwidth Management เพื่ อควบคุม การใช้งาน
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้งานระบบงานของสานักงานฯ ได้รับ Bandwidth สูงกว่า
การใช้งานด้านอื่นๆ
๗.๔ ความเสี่ยงด้านระบบดิจิทัล (Digital System)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการทางานของระบบต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมที่
ไม่มีการอัพเดทให้ทันสมัย เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดจาก Bug ของซอฟต์แวร์นั้นๆ หรือการถูกผู้ไม่
หวังดี (Hacker) เข้ามาทาลายระบบ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งสานักงานฯ อาจถูก
ฟ้องร้องให้ต้องชาระค่าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบดิจิทัล สามารถดาเนินการได้โดยการพัฒนา
มาตรฐานการใช้งานและการบริการสาหรับระบบดิจิทัล ดังนี้
๗.๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเครือข่ายให้เป็น
ฐานข้อมูลกลางของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗.๔.๒ สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูล การจัด ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การบริหารจัดการของหน่วยงานให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๘

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

๗.๔.๓ พัฒ นาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้มีมาตรฐาน และแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้ ไม่ควร
แยกกันทาเพราะจะทาให้ระบบงานที่เกิดขึ้นไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน คนละมาตรฐาน ควบคุมได้
ยาก และจะทาให้ การทางานร่วมกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดูแลระบบจะประสบ
ปัญหาตามมาในอนาคต
๗.๔.๔ พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อการนาเสนอและสนับสนุนการบริหารราชการ และพัฒนา ส่งเสริม บารุงรักษาระบบ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสานักงานฯ ได้ในลักษณะของ Web Services เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย
๗.๔.๕ ตั้ งมาตรฐานในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ต ามค าแนะน าขององค์ ก รด้ า นความ
ปลอดภัยในการพัฒนาระบบงาน เช่น OWASP- Top 10 Web Application Security Risks
๗.๔.๖ มี ก ารก าหนดมาตรฐานในการพั ฒ นา โดยผู้ รั บ จ้ า งภายนอกให้ อ ยู่ ภ ายใต้
ข้อกาหนด เพื่อลดความเสี่ยงอย่างน้อย ดังนี้
๑) การออกแบบระบบให้อิงมาตรฐาน Data Flow Diagram (DFD) level 2
๒) การออกแบบโดยการอ้างอิงด้วยแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ข้อมูล (Entity) – ER Diagram
๓) การส่งมอบ Source Code ในรูปแบบอุปกรณ์บันทึกอื่น ที่ไม่มีการเข้ารหัส
ใดๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
๔) หากมีก ารพัฒ นา Library ด้ วยตนเอง ผู้ พั ฒ นาจะต้ องส่ง Source Code
Library ที่สามารถแก้ไขได้
๕) มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งระดับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน
๖) มีแผนงานการบารุงรักษาระบบงานที่รวมถึง การแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
เขี ย นโปรแกรม (Bug) การอั พ เดทเมื่ อ มี Version หรื อ Release ใหม่ การแก้ ไขเมื่ อ เกิ ด การ
Crash ของโปรแกรมหรือฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย เป็นต้น
๗) มีรายงานการบารุงรักษาทุกด้านตามที่ผู้รับจ้างภายนอกได้ดาเนินการไป
๗.๔.๗ จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามจานวนความต้องการใช้งานจริงๆ โดยทา
สัญญา หรือข้อตกลงกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source หรืออาจ
ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการใช้ ง านโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย Software as a Services (SaaS)
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ตั ว อย่ างเช่ น ใช้ งานโปรแกรมจั ด การเอกสารจากเว็ บ ไซต์ www.docs.com แทนโปรแกรม
Microsoft Office ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
๗.๕ ความเสี่ยงด้านระบบฐานข้อมูล (Database Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารอัน
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากข้อมูลถูกทาลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล เพื่อการ
โจรกรรมข้อมูลที่สาคัญ การลักลอบเข้า มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทาให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความน่าเชื่อถือและสร้างความเสื่อมเสียแก่องค์กร ความเสี่ยงเหล่านี้ทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องมี
การบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านข้อมูล ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่อง
สาคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับผู้บริหาร สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมถึง ประชาชนทั่วไป ดังนั้น การรักษาความปลอดภัย
ของระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์จากภัยต่างๆ ทั้งภัยจากคน ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
ใดๆ จึงมีความสาคัญและจาเป็นที่ จะต้องมีการป้องกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบฐานข้อมูล มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๗.๕.๑ ฐานข้อมูลของสานักงานฯ มีความเสี่ยงในด้านความพร้อมใช้งานด้านข้อมูล
สารสนเทศและขาดข้อ มูลวิชาการเชิงลึกในด้ านต่างๆ เพื่ อสนั บสนุ นงานด้านนิติ บัญ ญั ติ ซึ่ ง
สานักงานฯ โดยสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงของ
ข้อมูลนิติบัญญัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามบทบาทใหม่ ซึ่ง
ในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดาเนิน ตาม
แผนขั บเคลื่อนแผนพั ฒ นา Digital Parliament ของส านั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานด้านข้อมูลดิจิทัล
๗.๕.๒ ฐานข้อมูลของสานักงานฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของ
ข้ อ มู ล (Integrity Risk) และการท างานของระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งอาจเกิ ด จากการถู ก แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือมีการบันทึกข้อมูล การประเมินผล และ
การแสดงผลที่ผิดพลาด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่สานักงานฯ ไม่ได้ควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (Access Risk) โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ข้อมูลและการทางานของระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ควรมี ก ารควบคุ ม การใช้ งานร่ว มกั น ระหว่ างการเชื่ อ มต่ อ เข้ าใช้ งานเครือ ข่ า ยด้ ว ย Network
Access Control (NAC) และ Radius
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ส่ว นการใช้ ระบบงานสามารถควบคุ ม โดยการใช้ งานร่วมกั น ระหว่ างระบบ
บริ ห าร การใช้ ง านฐานข้ อ มู ล (Relational Database Management Security) กั บ ระบบ
Directory เช่ น Active Directory ห รื อ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
เป็นต้น และการใช้งานระบบต่างๆ ด้วยระบบการบริหารการใช้งานด้วยระบบ Single Sign On
(SSO) เพื่อที่จะไม่ต้อง Login หลายๆ ครั้งในการพิสูจน์สิทธิ์ (Authenticate) เพื่อใช้งานระบบใด
ระบบหนึ่ ง ส าหรั บ ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ค วามส าคั ญ ควรติ ด ตั้ ง ผ่ า นทาง Firewall และ Intrusion
Prevention System/ Intrusion Detection System (IPS/ IDS) เพื่ อ ป ก ป้ อ งฐ าน ข้ อ มู ล
โดยเฉพาะ และเพื่ อให้ มั่น ใจได้ว่าการบัน ทึกข้อมูล การประเมิ นผล และการแสดงผลมีความ
ถูกต้องครบถ้วน
๗.๕.๓ ฐานข้ อ มู ล ของส านั ก งานฯ มี ค วามเสี่ ย งกั บ การที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล
(Availability Risk) หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือในเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจทาให้
การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้ โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากไม่มีการควบคุมดูแลการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์และป้องกันความเสียหายอย่างเพียงพอ และยังรวมไปถึงการที่ไม่ได้ ทาการสารอง
ข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
๗.๕.๔ ฐานข้ อ มู ล ของส านั ก งานฯ มี ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การที่ ไม่ ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการอัพเดทอย่างสม่าเสมอ เพื่ออุดช่องโหว่อันเกิดจากระบบปฏิบัติการ
(Operating System) ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database Management) หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
ระบบงาน (Application Software) และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการ
ทางาน หรือเกิดจากการไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานสาคัญทุกด้าน และการจัดให้มี
การอบรมบุ ค ลากรด้ า นคอมพิ ว เตอร์อ ย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ และเชี่ ย วชาญในงาน ที่
รับผิดชอบสาหรับการควบคุมการปฏิบัติงาน
๗.๕.๕ ฐานข้ อ มู ล ของส านั ก งานส านั ก งานฯ มี ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ส ารอง
ระบบงาน และฐานข้อมูล (Backup) และการกู้คืนข้อมูล (Recovery) โดยวัตถุประสงค์ของการ
สารองข้อมูลที่สาคัญ คือ เพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย ตลอดจนเป็น แนวทางในการบริหาร
จัดการสารองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล ดังนั้น การสารองข้อมูลและการเตรียมข้อมูลให้พร้อม
กรณี ฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) ของสานั กงานฯ จึงมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้ มี
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์สาหรับ การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิท ธิภาพและในเวลาที่
ต้ อ งการ โดยมี เนื้ อ หาครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ แนวทางการส ารองข้ อ มู ล และระบบคอมพิ ว เตอร์
การเก็บรักษา การทดสอบ รวมทั้งการจัดทาและการทดสอบแผนฉุกเฉิน
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การสารองข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
การสูญหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ควรมีการสารองข้อมูลเป็นประจาเป็นรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน
และรายปี โดยดาเนินการอย่างน้อย ดังนี้
๑) กาหนดสถานที่ในการเก็บรักษาข้อมูลสารองโดยเฉพาะ
๒) การสารองข้อมูลโดยการบันทึกไว้ที่ระบบสารองข้อมูลด้วยเทปแม่เหล็ก
๓) กาหนดการทดสอบข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ตรวจสอบได้วา่ ข้อมูล
รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ได้สารองไว้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และใช้งานได้
๔) การกู้ข้อมูลสู่ระบบ มีการกาหนดบุคลากรผู้ที่ได้รับสิทธิ์กู้คืนข้อมูลที่ได้ทา
การสารองไว้
๕) มีระบบการวางแผนจัดศูนย์สารอง (Backup Site)
๗.๕.๖ มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ หรือ Cloud Computing เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกลบทิ้งอย่างถาวร หรือได้ทาลายอุปกรณ์นั้นๆ ทิ้งแล้ว (หากทาได้) เพื่อลดความ
เสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหลจากการเปลี่ยนมือผู้ใช้
๗.๖ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารองค์กร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และผู้บริหารองค์กรต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไป
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดาเนิ นการโดยการสื่อ สารนโยบายและ
ผลักดันให้มีการนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มาใช้ในหน่วยงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
๗.๗ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงต่อการได้รับ การสนับ สนุนงบประมาณไม่เพี ยงพอ และต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกาหนดเวลา
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน ดาเนินการดังนี้
๗.๗.๑ มีการจัด ทาแผนบริหารจัด การการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับ ให้ ทันการจ่าย
เงินงวดในปีนั้นๆ
๗.๗.๒ จัดลาดับความสาคัญของโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการจัดหาพัสดุสาหรับ
โครงการสั้นๆ ให้ทันต่อความต้องการใช้งาน
๗.๗.๓ มีการติดตามงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๗.๗.๔ มีแผนรองรับกรณีงบประมาณถูกตัด
๗.๘ ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ (Management Risk)
หมายถึง ความเสี่ยง เนื่องมาจากการบริหารที่ไม่รัดกุม ไม่มีแผนงานในการดาเนินการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหาร ดาเนินการโดย
๗.๘.๑ มีการจัดทาตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
๗.๘.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕) เพื่อสนับสนุนการจัดทา
แผนการบริห ารจัด การงานให้ บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล ด้านระบบสารสนเทศขององค์ กร
ให้ มี ม าตรฐานด้ านความปลอดภั ย ของข้อ มูล และการบริห ารจัด การงานให้ บ ริก ารด้ านระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่หน่วยงานต่างๆ
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศให้ ก ารยอมรั บ เช่ น มาตรฐานด้ า น Service Support และ
Service Delivery ตลอดจนการก าหนด SLA (Service Level Agreement) เป็ น ต้ น ซึ่ ง การ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามมาตรฐานของ COSO V.2
ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับ COBIT ภายใต้ IT Governance หรือกระบวนการบริหารและการควบคุม
สารสนเทศที่ดี และระบบมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2005
(Information Security Management System: ISMS)
๗.๘.๓ การบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กากับดูแล และให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา
ระบบต่างๆ
๗.๘.๔ การจัด การประเมิ นผลแผนขับ เคลื่อ นแผนพั ฒ นา Digital Parliament ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
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๗.๘.๕ การติดตาม ควบคุม กากับ ดูแล และให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ
ของสานักงานฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๗.๘.๖ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนและคาดการณ์แนวโน้ม
ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.๘.๗ การให้ บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บุคลากรของสานักงานฯ
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๘. แผนบริหารและประเมินความเสีย่ งด้านระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ตามที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาได้ มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(IT Contingency Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษา และป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบ
เครือข่ายของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการ
กาหนดแนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้นามาศึกษาและระดมความคิดเห็น
จากผู้รับผิดชอบในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อให้กระบวนงานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดาเนินการรองรับ
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานได้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา Digital Parliament
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) โดยได้มีการนาเสนอและรับ
ฟังความคิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ให้กับ
บุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการสัมภาษณ์ สอบถามจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
จากแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ส่ ว นที่ ๖ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้สามารถกาหนดวิธีการประเมินความ
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ทาให้สามารถระบุความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
๑) ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานเพื่อการประเมินความเสี่ยงนั้น ดังนี้
๑.๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลอบเข้าระบบปฏิบัติการ เพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๑.๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๑.๓) ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบ
เครือข่ายเกิดการขัดข้องระหว่างการใช้งาน
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๕

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

๑.๔) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงบันทึกเข้า (Login) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่
สาคัญผ่านระบบเครือข่ายของผู้ใช้บริการคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งจุด
๑.๕) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการลั ก ลอบใช้ รหั ส ผ่ าน (Password) ของผู้ อื่ น โดยไม่ ได้ รั บ
อนุญาต
๒) กาหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยงนั้น
๓) การประเมินความเสี่ยงให้คานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๓.๑) ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ
๓.๒) ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
๓.๓) จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ
๔) ผลการประเมินภาพรวมของความเสี่ยงที่ระบุ ต้องจัดทาเป็นคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน และกาหนดให้มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่ระบุนั้นต้องมีการบริหาร
จัดการลด ความเสี่ยงนั้นหรือไม่ โดยให้เกณฑ์เป็น ๘๐ คะแนนขึ้นไป
๕) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มีขั้นตอนตามแผนผัง ดังนี้

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๖

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

รายการความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
เพื่อการประเมิน

การให้คะแนนความเป็นไปได้และ
ผลกระทบของความเสี่ยง

ต่า

ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ปานกลาง

ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้

การประเมินระดับความเสี่ยง
สูง

การตอบสนองและการจัดการ
ความเสี่ยง(ไม่ยอมรับความเสี่ยง)

สูงมาก

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้
ต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องจัดการ
แก้ไขทันที

ระบุผรู้ ับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

ระบุทรัพยากรที่จาเป็นและระยะเวลา
เช่น งบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นต้น

รูปที่ ๑ ขั้นตอนการประเมินความเสีย่ ง

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๗

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑
แผนผังประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
(Committee of Sponsoring Organization)

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)
ต่ามาก/
ต่า/น้อย
น้อยมาก

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

ปาน
กลาง

สูง/บ่อย

สูงมาก/
บ่อยมาก

๑

๒

๓

๔

๕

สูงมาก/หายนะ

๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

สูง/วิกฤต

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

ปานกลาง

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

ต่า/น้อย

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

ไม่เป็น
สาระสาคัญ/
น้อยมาก

๑

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับของความเสี่ยง

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๘

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยง

ระดับคะแนน

แทนด้วย
แถบสี

ความหมาย

ต่า

๑-๓

เขียว

ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิ่มเติม
(Acceptable or Limited Focus)

ปานกลาง

๔-๙

เหลือง

ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลือ่ นย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้
(Tolerable but caution or Management
Discretion/ Medium Risk)

สูง

๑๐ - ๑๖

ส้ม

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
(Intolerable or Attention required/ High
Risk)

สูงมาก

๑๗ - ๒๕

แดง

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทันที
(Intolerable or Immediate attention
require/ High Risk)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๙

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

ตารางที่ ๓ ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

ระดับโอกาส
(ความเป็นไปได้)

คานิยาม

๑

นานๆครัง้ (แทบไม่เกิดขึ้นเลย)

๒

ไม่บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทกุ ๕ ปี)

๓

ปานกลาง (อาจเกิดขึ้นได้ทกุ ปี)

๔

บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน)

๕

บ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นได้ทกุ วัน)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๐

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕

ตารางที่ ๔ ผลกระทบ (ความรุนแรง)
ผลกระทบ
(ความรุนแรง)

คานิยาม

๑

กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
น้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย)

๒

กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
น้อย (เจ้าหน้าที่ได้รบั เสียงบ่นหรือถูกตาหนิ)

๓

กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ปานกลาง (เจ้าหน้าทีถ่ ูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)

๔

กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มาก (ผูบ้ ริหารถูกตาหนิหรือถูกร้องเรียน)

๕

กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มากที่สดุ (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

ได้ ก าหนดความเสี่ ย ง ปั จ จั ย เสี่ ย ง ผลกระทบ ระดั บ ความเสี่ ย ง มาตรการและ
แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ และผู้รับผิดชอบไว้ตามรายละเอียดในตารางที่ ๕ ดังนี้

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๑

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

จากการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารและประเมินความเสี่ยงของสานักงานฯ ทาให้ได้ข้อมูลเพื่อนามาประเมินความเสี่ยง
ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดทาเป็นตารางประเมินความเสี่ยงของสานักงานฯ ได้ ดังนี้
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินความเสี่ยงของสานักงานฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงจากการ ๑. เสี่ยงต่อการ
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มี สูญหายของข้อมูล
ลิขสิทธิ์
๒. เสี่ยงต่อการถูก
ฟ้องร้องและเสื่อม
เสียชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือ
ของสานักงานฯ

๑. การใช้งานอาจไม่ได้
สูงมาก ๑. การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูก
ประสิทธิภาพตาม
๕x๕=๒๕ กฎหมายมาใช้งานตามความ
ความสามารถของ
จาเป็น
ซอฟต์แวร์นั้นๆ
๓. การรณรงค์ขอความร่วมมือ
๒. สานักงานฯ อาจถูก
เจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ถูกกฎหมาย
จากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
๒. การทาสัญญา หรือข้อตกลง/
นั้นๆ
สนับสนุนการใช้โปรแกรมที่มี
๓. ความไม่สะดวกหากไป
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ ที่ไม่
จาเป็นต้องมีลิขสิทธิ์
(Open Source)

/

/

/

/

/

/

๔

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

/

๒
สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๓๒

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

ความเสี่ยงสูง
๑. ความเสี่ยงจาก
การเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ
อินทราเน็ตขัดข้อง

๑. ไม่สามารถใช้
งานระบบงานของ
สานักงานฯ ผ่าน
เครือข่าย
อินทราเน็ต ได้
๒. ไม่สามารถ
เชื่อมต่อภายนอก
สานักงานฯผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๑. ขัดขวางการทางานของ
สูง
๑. ตรวจสอบ Availability ของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน ๕x๓=๑๕ Server ด้วยโปรแกรมตรวจสอบ
สานักงานฯ
เช่น Montastic จาก
๒. บุคคลภายนอกไม่
http://www.montastic.com
สามารถเข้าใช้ Web
เป็นต้น
Server หรือค้นหาข้อมูลที่
๒. การจัดทาเส้นทางออกสู่
ต้องการได้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Gateway)
มากกว่า ๑ ทาง หากสานักงานฯ
มีงบประมาณเพียงพออาจ
พิจารณาในการจัดทา Gateway
ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ISP) ต่างออกไป จะทาให้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
เสถียรภาพมากขึ้น
๓. การวาง Web Server ไว้
มากกว่า ๑ ที่ เช่น ที่อาคารสุข
ประพฤติ หรือที่ ISP
๔. การจัดตั้งศูนย์สารอง (DR Site)
๕. การปรับปรุงเครือข่ายหลัก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๓

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๓๓

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงจาก
การการติดไวรัส
คอมพิวเตอร์หรือ
Malware

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

๑. เสี่ยงต่อการถูก ๑. ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้
ทาลาย โปรแกรม ๒. ใช้ระบบงานไม่ได้
หรือข้อมูล
๓. ข้อมูลที่สาคัญสูญหาย
๒. เสี่ยงต่อการไม่
สามารถเรียกใช้
โปรแกรมหรือ
ระบบงานได้
ตามปกติ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ภายใน (Backbone Networks)
อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเช่น
Firewall, IPS/ IDS, NAC,
Router และ Switch ต่างๆ ใหม่
ให้เป็นแบบ Redundancy
๖. การจัดหา Bandwidth
Management เพื่อควบคุมการใช้
งานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การใช้งานระบบงานของ
สานักงานฯ ได้รับ Bandwidth สูง
กว่าการใช้งานด้านอื่นๆ
สูง
๑. ใช้ระบบป้องกันไวรัสกับเครื่อง
๕x๓=๑๕ แม่ข่ายที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
Protection ที่สานักงานฯ ใช้อยู่
ที่สามารถควบคุมการโจมตีและ
การบุกรุกเครือข่ายจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น การระบาดของ Virus
และ Worm, การโจมตีเพื่อห้าม
การบริการ (Denial of ServerDoS) การบุกรุกแบบ
Vulnerability Exploit,

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/

/

/

/

/

/

/

๓

ทุกสานัก

๓๔

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

๓. เสี่ยงต่อการถูก
ขโมยข้อมูลที่
สาคัญ

๓. ความเสี่ยงจาก
ช่องโหว่จากการ
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ภายใน
องค์กร

๑. เสี่ยงต่อการถูก
ขโมยข้อมูล
๒. เสี่ยงต่อการทา
ความเสียหายแก่
โปรแกรม
๓. เสี่ยงต่อการใช้
ช่องโหว่ของ
โปรแกรม หรือ
การซ่อน Script
ไว้ในโปรแกรม
เพื่อวัตถุประสงค์
แอบแฝง

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๑. ลดความน่าเชื่อถือต่อ
สานักงานฯ หากข้อมูลถูก
ขโมยไปและนาไปเผยแพร่
๒. กรณีที่เป็นข้อมูลลับ
อาจสร้างความเสียหายต่อ
สานักงานฯ เป็นอย่างยิ่ง

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

Network Reconnaissance และ
เทคนิคการหลบซ่อนการโจมตี
แบบ Traffic Normalization, IP
Defragmentation,
TCP Reassemble ได้
๒. อัพเดทข้อมูลไวรัสอย่าง
สม่าเสมอ
๓. มีการสารองข้อมูลที่เครื่องลูก
ข่ายที่จาเป็นไว้อย่างสม่าเสมอ
สูง
๑. ตั้งมาตรฐานในการพัฒนา
๕x๓=๑๕ ซอฟต์แวร์ตามคาแนะนาของ
OWASP- Top 10 Web
Application Security Risks
เพื่อลดความเสี่ยง
๒. มีมาตรการกาหนดชั้นความลับ
ของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นความลับ

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

๔

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร หรือ
สานักอื่นๆที่
พัฒนา
ระบบงานขึ้น
ใช้เอง

๓๕

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

๔. ความเสี่ยงจาก
การถูก Black List
โดย Search
Engine หรือ
Spamhaus
(http://www.spa
mhaus.org)

๑. ผู้ใช้งานที่
ต้องการข้อมูล
ของสานักงานฯ
หรือประชาชน
ทั่วไปไม่สามารถ
เข้าใช้งาน Web
Server ได้
๒. ไม่สามารถใช้
งานเครือข่ายหรือ
e-mail ได้

๑. ลดความน่าเชื่อถือต่อ
สานักงานฯ หรือข้อมูล
ของสานักงานฯ
๒. สานักงานฯ อาจถูก
ฟ้องร้อง โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

สูง
๑. ติดตั้งโปรแกรม เพื่อตรวจสอบ
๕x๓=๑๕ ให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ใดใน
เครือข่ายสานักงานฯ ได้ส่ง Spam
ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะจาก SMTP Mail
Server ซึ่งมักจะเป็นแหล่งที่
Hacker ชอบใช้ในการส่ง Spam
ปัจจุบันสานักงานฯ ได้ทาการ
ติดตั้ง Symantec Brightmail
Gateway เพื่อป้องกันแล้ว แต่ต้อง
มีตารางในการตรวจสอบที่เข้มงวด
๒. ติดตั้งระบบการตรวจสอบ
แฟ้มข้อมูลก่อนการอัพโหลดข้อมูล
ขึ้น Web Server หรือ FTP
Server เช่น Symantec Web
Gateway Symantec Endpoint
Protection ที่สานักงานฯ มีใช้อยู่
เป็นต้น
๓. มีการอัพเดทตัวโปรแกรมและ
Signature อย่างสม่าเสมอ และ
การทาการบารุงรักษา

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/
๒ และ ๓ สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

/

/

/

/

/

/

๓๖

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

๕. ความเสี่ยงจาก
การใช้โปรแกรมที่
พัฒนาโดยผู้รับจ้าง
ภายนอก
(Outsource) และ
การขาดแผน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง

๑. เสี่ยงต่อการถูก
ขโมยข้อมูล
๒. เสี่ยงต่อการทา
ความเสียหายแก่
โปรแกรม
๓. ไม่สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่อง
ได้เอง
๔. ขาดการดูแล
บารุงรักษา
โปรแกรมและ
ข้อมูล ทาให้ไม่
สามารถใช้งานได้
ในระยะยาว
๕. เสียค่าใช้จ่ายสูง

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ผลกระทบ

๑. ลดความน่าเชื่อถือต่อ
สานักงานฯ หากข้อมูลถูก
ขโมยไปและนาไปเผยแพร่
๒. กรณีที่เป็นข้อมูลลับ
อาจสร้างความเสียหายต่อ
สานักงานฯ เป็นอย่างยิ่ง
๓. จัดหางบประมาณ เพื่อ
ทาการบารุงรักษา
โปรแกรมและข้อมูลพร้อม
กับการทาการบารุงรักษา
เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการ
อัพเดทอยู่เสมอ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

(Maintenance) ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ พร้อมทั้ง Update
Licenses
สูง
๑. การออกแบบระบบให้อิง
๓x๔=๑๒ มาตรฐาน Data Flow Diagram
(DFD) Level 2
๒. การออกแบบโดยการอ้างอิง
ด้วย แผนผังแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มข้อมูล (Entity) – ER
Diagram
๓. ให้มีการส่งมอบ Source Code
ในรูปแบบ DVD ในฟอร์แมตที่ไม่
เข้ารหัสใดๆ และสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้
๔. หากมีการพัฒนา Library ด้วย
ตนเอง ต้องส่ง Source Code
Library ที่สามารถแก้ไขได้
๕. มีการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ
ให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๔

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร หรือ
สานักอื่นๆ ที่
พัฒนา
ระบบงานขึ้น
ใช้เอง

๓๗

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

๖. ความเสี่ยงจาก
การเกิดอัคคีภัย

ปัจจัยเสี่ยง

๑. การถูกทาลาย
ทรัพย์สิน ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
๒. การถูกทาลาย
ข้อมูล

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ผลกระทบ

๑. เสียงบประมาณในการ
จัดหาระบบทดแทน
๒. การไม่สามารถใช้งาน
ระบบระหว่างที่มีการ
จัดหาระบบทดแทน

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

๖. มีมาตรการในการกาหนดให้นา
ข้อมูลใดออกไปนอกสถานที่ได้ให้
ชัดเจนและมีการควบคุมอย่าง
รัดกุม
๗. มีแผนการบารุงรักษาระบบงาน
ที่ดี รวมถึง การแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการเขียนโปรแกรม (Bug) การ
อัพเดท เมื่อมี Version หรือ
Release ใหม่ การแก้ไขเมื่อเกิด
การ Crash ของโปรแกรมหรือ
ฐานข้อมูล (Database) เกิดความ
เสียหาย เป็นต้น
สูง
๑. ติดตั้งระบบตรวจจับควัน
๒x๕=๑๐ ที่สามารถตรวจจับควันได้ก่อน
ล่วงหน้า (Very Early Smoke
Detection Apparatus- VESDA)
๒. ติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
สานัก
บริหารงาน
กลาง

๓๘

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
๓. การบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตของ
เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างภายใน
อาคาร

๗. ความเสี่ยงจาก ข้อมูลที่สาคัญมี
ข้อมูลรั่วไหลจาก การรัว่ ไหลจาก
การเปลี่ยนมือผู้ใช้ การซ่อมแซม
เครื่องที่เสีย เช่น
Hard Disk

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
๓. ติดตั้งระบบดับเพลิงแบบ
Aerosol ซึ่งปัจจุบันสานักงานฯ
ได้มีการติดตั้งระบบนี้ใช้งานอยูใน
ศูนย์สารสนเทศทั้ง ๓ ระบบ
ข้างต้นแล้ว
๔. จัดตั้งศูนย์สารองในกรณีที่เกิด
อัคคีภัยขึ้น
๕. มีแผนในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ตามลาดับความสาคัญ

๑. ข้อมูลที่อยู่ในชั้น
สูง
มีการบริหารจัดการ ต่ออุปกรณ์
ความลับ รั่วไหลทาให้
๒x๕=๑๐ เก็บข้อมูล เช่น Hard Disk ให้
เสียหายต่อความน่าเชื่อถือ
แน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกลบทิ้งอย่าง
ของสานักงานฯ
ถาวร หรือได้ทาลายอุปกรณ์นั้นๆ
๒. ข้อมูลที่รั่วไหลอาจทา
ทิ้งแล้ว หากทาได้
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนาไปใช้
ประโยชน์ได้

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๕

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๓๙

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

ความเสี่ยงปานกลาง

๑. ความเสี่ยงจาก
การเกิดระบบ
กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง

๑. ไม่สามารถใช้
งานเครื่องแม่ข่าย
และเครือข่ายได้
๒. ความเสี่ยงต่อ
การ Crash ของ
เครื่องแม่ข่าย ทั้ง
ส่วน
ระบบปฏิบัติการ
(Operating
System) ระบบ
ฐานข้อมูล
(RDBMS)
อันเนื่องมาจาก
เครื่องไม่ได้ถูกทา
การ Shutdown
อย่างเหมาะสม

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๑. ข้อมูลเสียหาย
ปานกลาง ๑. ติดตั้งระบบ UPS ที่สามารถ
๒. ระบบปฏิบัติการ
๒x๔=๘ สารองไฟฟ้าเพียงพอสาหรับเครื่อง
โปรแกรม หรือ ฐานข้อมูล
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย และ
เสียหาย ต้องมีการติดตั้ง
สามารถทาการ Shutdown
ใหม่
เครื่องแม่ข่ายทั้งหมดกรณีไฟฟ้าดับ
๓. เสียเวลาการใช้งาน ๓
เกินกว่าที่UPSจะสามารถจ่ายไฟได้
ถึง ๖ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
๒. วางแผนจัดการยุบรวมเครื่อง
แม่ข่ายต่างๆ ที่กระจัดกระจายเป็น
จานวนมาก และมีหลาย
ระบบปฏิบัติการให้เป็นในที่มี
ระบบสารอง (Redundancy) โดย
ใช้เทคโนโลยี Virtualization มา
บริหารจัดการ
๓. วางแผนการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Electrical
Generator) สาหรับศูนย์
สารสนเทศอาคารรัฐสภาใหม่

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
สานัก
บริหารงาน
กลาง

๔๐

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงจาก
การเกิดอุทกภัย

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ความเสียหายของ เสียงบประมาณในการ
เครื่อง
ซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่
คอมพิวเตอร์และ ทดแทน
อุปกรณ์

๓. ความเสี่ยงจาก เสี่ยงต่อการไม่
เสียงบประมาณในการ
แมลง หรือสัตว์กัด สามารถใช้งานได้ ซ่อมแซมหรือจัดหา
แทะคอมพิวเตอร์ ปกติ
ทดแทน
อุปกรณ์ หรือ
สายไฟฟ้า/
สายสัญญาณ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ปานกลาง ๑. ติดตั้งเครื่องตรวจจับระดับน้า
๒x๓=๖ รั่วไหลพื้นที่ที่มีความไวต่อน้า
(โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่)
๒. มีแผนในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ตามลาดับความสาคัญ
(โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่)

ปานกลาง ๑. ไม่ปล่อยให้มีสายไฟฟ้าหรือ
๓x๒=๖ สายสัญญาณไม่มีท่อห่อหุ้มจนถึง
จุดทางเข้าตู้ Rack
๒. ไม่นาอาหารหรือเครื่องดื่มมา
ทานหรือเก็บไว้ในบริเวณที่มีความ
เสี่ยง

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/
๑
-สานัก
เทคโนโลยี
/
/
/
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
-สานัก
บริหารงาน
กลาง
/

/

/

/

/

/

๑

-สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
-สานัก
บริหารงาน
กลาง

๔๑

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๔. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย หรือเครื่องลูก
ข่ายและอุปกรณ์
ต่อพ่วง
๔.๑ เครื่องแม่ เสี่ยงต่อการสูญ
ข่าย
หายของอุปกรณ์
และข้อมูลที่มี
ความสาคัญ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ผลกระทบ

๑. เสียงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องแม่ข่าย
ทดแทนที่มีมูลค่าสูง
๒. เสียเวลาในการกู้ระบบ
๓. เสียภาพลักษณ์ของ
สานักงานฯ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ปานกลาง ๑. ติดตั้งระบบรักษาความ
๒x๓=๖ ปลอดภัยในการควบคุม
การเข้า-ออก ห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
๒. ตู้ Rack ที่ติดตั้งอุปกรณ์ เช่น
เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Disk Array) และ
อุปกรณ์เครือข่ายต้องมีการล็อค
ด้วยกุญแจตลอดเวลา
๓. จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น
Notebook ไว้ในที่มิดชิดเมื่อไม่ได้
ใช้งาน การนาติดตัวไปด้วย
ตลอดเวลา หรือติดตั้งอุปกรณ์ล็อค

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๔๒

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

เช่น Kensington Lock เป็นต้น
เพื่อป้องกันการสูญหาย
๔.๒ เครื่องลูก
ข่ายและ อุปกรณ์
ต่อพ่วง

๕. ความเสี่ยงจาก
การไม่ทาการ
สารองข้อมูล หรือ
ทาการสารอง
ข้อมูลแต่ขาดการ
อัพเดท

เสี่ยงต่อการสูญ
หายของอุปกรณ์
และข้อมูลที่มี
ความสาคัญ

๑. เสี่ยงต่อการ
สูญหายของข้อมูล
ในขั้นเล็กน้อย
หรือมากจนไม่
สามารถ
ดาเนินงานได้
ตามปกติ
๒. เสี่ยงต่อการมี
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
กับความเป็นจริง

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๑. เสียงบประมาณในการ ปานกลาง
จัดหาอุปกรณ์ทดแทน
๒x๓=๖
๒. เสียภาพลักษณ์ของ
สานักงานฯ

๑. เสียค่าใช้จ่ายในการกู้ ปานกลาง
คืนข้อมูล หรือการจัดทา ๒x๓=๖
ขึ้นมาใหม่
๒. ไม่สามารถนาข้อมูลที่มี
อยู่ไปใช้งานได้เนื่องจาก
ขาดความมั่นใจในข้อมูล

๑. ควบคุมการเข้าออกอาคาร
๒. ควบคุมการขนย้ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้า-ออกอาคาร
ตลอดเวลา
๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมทุกที่ๆ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่

/
/

/
/

/
/

/

/

/

๑. มีการบริหารจัดการในการทา
การสารองข้อมูล (Backup) เป็น
ประจาอย่างสม่าเสมอ
๒. มีการทดสอบการนาข้อมูล
กลับคืนสู่ระบบ (Restore) เพื่อ
ความแน่ใจในข้อมูลที่เก็บไว้
ปัจจุบัน การจัดเก็บสารองข้อมูล
ของสานักงานฯ ที่มีอุปกรณ์และ
ระบบบริหารจัดการสารองข้อมูล
โดยอัตโนมัติ มีเฉพาะระบบเครื่อง

/

/

/

/

/

/

๑

-สานัก
บริหารงาน
กลาง

๕

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๔๓

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ระยะที่ ๑ และ
โครงการจัดตั้งห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์
๓. การจัดการเชื่อมโยงเครื่องแม่
ข่ายอื่นเข้าสู่ระบบการสารอง
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

๖. ความเสี่ยงจาก
การบุกรุกโจมตี
ทางไซเบอร์จาก
ภายนอก

เสี่ยงต่อการถูก
โจมตีจาก
ภายนอกผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๑. ทาให้ระบบเครื่องแม่
ข่าย หรือลูกข่ายติดไวรัส
และแพร่กระจายสู่เครื่อง
อื่นๆ ทั้งหมดในเครือข่าย
๒. ถูกแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ
รูปภาพบน Web Site
ของสานักงานฯ
๓. ถูกโจรกรรมข้อมูลที่
เป็นความลับของ
สานักงานฯ

ปานกลาง
๑x๕=๕

๑. ติดตั้งระบบป้องกัน และเตือน
ภัย Anti Spam, Antivirus,
Malware, Trojan และมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบและ
อัพเดทฐานข้อมูลของอุปกรณ์นั้นๆ
อยู่เป็นประจาเพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขได้ทันเมื่อถูกโจมตี
๒. หมั่นตรวจสอบ Policy และ
Log ของ Firewall IPS/ IDS
อย่างสม่าเสมอ
๓. จัดทาแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติที่
จาเป็นตามลาดับเมื่อเกิด

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๓

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๔๔

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
เหตุการณ์ขึ้นจริงจะได้พร้อมที่จะ
รับกับสถานการณ์ได้โดยไม่สับสน
๔. ติดตั้ง Firewall และ IDS/ IPS
เพื่อป้องกันฐานข้อมูลที่มี
ความสาคัญโดยเฉพาะ

๗. ความเสี่ยงจาก
การโจมตีทาง
ไซเบอร์สานักงานฯ
ไม่ให้สามารถ
ให้บริการได้
(Denial of
Service-DoS)
๗.๑ จาก
เสี่ยงต่อการถูก
ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย ปานกลาง
ภายนอก
โจมตีได้จาก
ได้ หรือใช้ได้แต่ช้ามาก
๑x๕=๕
ภายนอก โดย
โจมตีทั้งเครื่องแม่
ข่ายและ/หรือ
เครือข่าย ในทุก
รูปแบบ ซึ่งจะมี
การพัฒนาวิธีการ
อยู่ตลอดเวลา
สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

๑. ติดตั้งระบบป้องกัน และเตือน
ภัย Spam, Virus, Malware,
Trojan และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ตรวจสอบและอัพเดทฐานข้อมูล
ของอุปกรณ์นั้นๆ อยู่เป็นประจา
เพื่อลดหรือสามารถแก้ไขได้ทัน
เมื่อถูกโจมตี

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/

/

/

/

/

/

๓

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๔๕

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

๗.๒ จากภายใน

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

เสี่ยงต่อการถูก ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย ปานกลาง
โจมตีจาก
ได้ หรือใช้ได้แต่ช้ามาก
๑x๕=๕
โปรแกรมต่างๆ
โดยเฉพาะ
ประเภท Trojan
ที่มีการติดตั้งที่
เครื่องลูกข่ายโดย
ผู้ใช้งานภายใน
ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ
และตั้งใจ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
256๓ 256๔ 256๕
๒. หมั่นตรวจสอบ Policy และ
/
/
/
Log ของ Firewall และ IPS/ IDS
๓
สานัก
อย่างสม่าเสมอ
เทคโนโลยี
๓. จัดทาแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติที่
/
/
/
สารสนเทศ
จาเป็นตาม ลาดับเมื่อเกิด
และการ
เหตุการณ์ขึ้นจริงจะได้พร้อมที่จะ
สื่อสาร
รับกับสถานการณ์ได้โดยไม่สับสน
๑. มีมาตรการ และกฎระเบียบใน
ก ารค ว บ คุ ม มิ ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง
โปรแกรมต่ า งๆ ลงบนเครื่ อ งลู ก
ข่ าย ที่ เชื่ อ ม โย งกั บ เค รื อ ข่ าย
อินทราเน็ตของสานักงานฯ
๒. การควบคุมด้วยระบบ
Desktop Management

/

/

/

/

/

/

๔๖

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง
๘. ความเสี่ยงจาก
การระบบ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายฐานข้อมูลหลัก
เสียหาย

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

๑. เสี่ยงต่อการไม่ การใช้งานระบบงานไม่
สามารถใช้
สามารถใช้ได้ตามปกติ
ระบบงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
๒. เสี่ยงต่อความ
เสียหายของ
ข้อมูล และการกู้
คืนข้อมูล

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
256๓ 256๔ 256๕
ปานกลาง ๑. การป้องกันระบบเครื่องแม่ข่าย
/
/
/
๕
๑x๕=๕ ฐานข้อมูลหลักเสียหายด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การทางานใน
แบบ Hot Standby หรือ
Clustering ทุกส่วนของเครื่องแม่
ข่ายฐานข้อมูลหลัก
๒. การจัดเก็บฐานข้อมูลสารอง
/
/
/
(Backup) และที่พร้อมใช้งานได้
โดยอาจประสานงานกับบริษัทผู้
ให้บริการในลักษณะ Application
Service Provider หรือหน่วยงาน
อื่น ในความตกลงที่จะใช้เครื่อง
ของหน่วยงานอื่น เพื่อใช้งาน
ทดแทนในกรณีที่เกิดความ
เสียหายต่อเครื่องแม่ข่าย
ฐานข้อมูลหลักของ
สานักงานฯ
๓. จัดทาระบบเว็บไซต์สารอง
/
/
/
(Backup Site)

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๔๗

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๙. ความเสี่ยงจาก
การใช้ Wireless
เข้าเครือข่าย
อินทราเน็ต

เสี่ยงต่อผู้ที่ไม่มี
สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
เข้าใช้เครือข่าย
อินทราเน็ต ผ่าน
ทาง WiFi

๑๐. ความเสี่ยง
จากการที่
เจ้าหน้าที่ใช้
คอมพิวเตอร์/
เครือข่ายผิด
วัตถุประสงค์

๑. เสี่ยงต่อการใช้
Resources ของ
สานักงานฯ
ในทางที่ผิด หรือ
เปล่าประโยชน์
เช่น การฟังวิทยุ
หรือดูโทรทัศน์
ออนไลน์ การ
โหลด Bit
Torrent การดู

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง
ผลกระทบ
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
256๓ 256๔ 256๕
ข้อมูลที่เป็นความลับถูกนา ปานกลาง ๑. ควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายด้วย
/
/
/
๓
ออกเผยแพร่หรือนาไปใช้
๑x๕=๕ NAC, Radius และ Directory
ประโยชน์ อันจะนามาซึ่ง
เช่น AD หรือ LDAP ร่วมกันใน
การขาดความเชื่อถือใน
การควบคุมการเข้าใช้งาน
การจัดเก็บข้อมูลของ
เครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันสานักงานฯ
สานักงานฯ
ได้เริ่มมีการนาระบบดังกล่าวเข้า
มาติดตั้งใช้งานอยู่
๒. เพิ่มความปลอดภัยในการใช้
/
/
/
งานเพิ่มขึ้นโดยติดตั้งระบบยืนยัน
ตน (Authentication)
ระดับ
ความเสี่ยง

๑. สูญเสีย Bandwidth
ในเครือข่ายทาให้
สานักงานฯ ต้องจัดเพิ่ม
Bandwidth ให้มากขึ้น
ทุกๆ ปี
๒. สานักงานฯ อาจถูก
ร้องเรียนหรือฟ้องร้องจาก
บุคคลภายนอก

ปานกลาง ๑. บริหารจัดการด้วยข้อแนะนา
๒x๒=๔ Ten Ways to Protect Your
Network From Insider
Threats {ก.๘}
(www.enterprisenetworkingpl
anet.com) เพื่อลดความเสี่ยง
๒. บริหารจัดการในการกาหนด
Policy ของ Firewall ให้
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เปิด
Port เท่าที่จาเป็น

/

/

/

/

/

/

๒

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

ทุกสานัก

๔๘

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

เว็บไซต์ที่ลามก
อนาจาร ผิด
ศีลธรรม เป็นต้น
๒. การใช้
Resource ของ
สานักงานฯ ทาผิด
กฎหมาย เช่น
การ ดาวน์โหลด
โปรแกรม หรือ
เพลงที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
ความเสี่ยงต่า
๑. ความเสี่ยงจาก
วินาศภัย/ การก่อ
การร้าย

เสี่ยงต่อการสูญ ไม่สามารถใช้ระบบงาน
หายและถูก
หรือข้อมูลได้เป็นปกติ
ทาลายของ
อุปกรณ์ และ
ข้อมูลที่เป็นส่วน
สาคัญขององค์กร

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
๓. บริหารจัดการในการกาหนด
Policy ของอุปกรณ์ Bandwidth
Managent เพื่อกาจัดหรือปิดกั้น
การใช้ resources ในทางที่ผิด
๔. การมีข้อตกลงที่ผู้ใช้งานต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการนาอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
Resources ต่างๆ ของสานักงานฯ
ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการบันทึก
การใช้งานและรายงานการใช้งาน
ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนต่อผู้บังคับบัญชา

ต่า
๑x๓=๓

๑. ทาการสารองข้อมูลไว้ต่าง
สถานที่กัน
๒. จัดทาแผนสารองฉุกเฉิน เพื่อ
รับมือว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร
และจะใช้เครื่องทดแทนจากที่ใด
เพื่อสามารถจะใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๓. จัดทาระบบเว็บไซต์สารอง
(Backup Site)

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๔๙

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงจาก เครื่องมี
ความชื้น อุณหภูมิ ประสิทธิภาพ
(Performance)
และ ความเชื่อถือ
ได้ (Stability)
ลดลง และเครื่อง
อาจหยุดทางาน
ได้

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ผลกระทบ
อายุของเครื่องและ
อุปกรณ์สั้นลง ทาให้
สิ้นเปลืองงบประมาณใน
การจัดการซ่อมแซมหรือ
จัดหาทดแทน

ระดับ
ความเสี่ยง
ต่า
๒x๑=๒

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
256๓ 256๔ 256๕
๑. บารุงรักษาระบบปรับอากาศ
/
/
/
๓
สานัก
ชนิด Precision ที่สามารถควบคุม
เทคโนโลยี
ได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่
๗ และ ๘ สารสนเทศ
ในสภาวะที่เหมาะสมและสามารถ
และการ
ทางานสลับกันได้ ซึ่งปัจจุบัน
สื่อสาร
สานักงานฯ ได้ติดตั้งระบบนี้ ที่
ศูนย์สารสนเทศชั้น ๑๓ อาคารสุข
ทุกสานัก
ประพฤติแล้ว
๒. สานักงานฯ ควรมีการวางแผน
/
/
/
ในการจัดทาระบบที่เหมาะสม
สาหรับศูนย์สารสนเทศอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ด้วย โดย
ประสานงานกับผู้ออกแบบ และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานฯ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
การบริหารจัดการและความเสี่ยง
ด้านการเงิน เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณสูงและอาจมีข้อจากัด
หลายๆ ด้าน

๕๐

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงจาก
แผ่นดินไหว

4. ความเสี่ยงจาก
การประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน (เช่นกรณี
เกิดโรคระบาด
หรือควัญพิษ)
ทาให้บุคลากรไม่
สามารถมา
ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ราชการ
ประจาได้

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ความเสียหายด้าน ไม่สามารถใช้ระบบงาน
โครงสร้างอาจ
หรือข้อมูลได้เป็นปกติ
ทาลายระบบ
เครื่องและข้อมูล

เสี่ยงต่อการ
ไม่สามารถใช้ระบบงาน
กระบวนการ
หรือข้อมูลได้เป็นปกติ
ปฏิบัติงานรองรับ
การเชื่อมโยง
เครือข่ายของ
ระบบสารสนเทศ
ขององค์กร

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

ระดับ
ความเสี่ยง
ต่า
๑x๑=๑

ต่า
๑x๑=๑

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
๑. ทาการสารองข้อมูลไว้ต่าง
สถานที่กัน
๒. จัดทาแผนสารองฉุกเฉิน เพื่อ
รับมือว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร
และจะใช้เครื่องทดแทนจากที่ใด
เพื่อสามารถจะใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๓. จัดทาระบบเว็บไซต์สารอง
(Backup Site)
๑. ทาการสารองข้อมูลไว้ต่าง
สถานที่กัน
๒. จัดทาแผนสารองฉุกเฉิน เพื่อ
รับมือว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร
และจะใช้เครื่องทดแทนจากที่ใด
เพื่อสามารถจะใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๓. จัดทาระบบเว็บไซต์สารอง
(Backup Site)

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
256๓ 256๔ 256๕
/
/
/
๑
สานัก
เทคโนโลยี
/
/
/
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑

สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๕๑

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม
ฐานข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

ข้อมูลที่สาคัญ
๑. เสียชื่อเสียงและ
รั่วไหลสู่ภายนอก ความน่าเชื่อถือที่มีต่อ
หรือสาธารณะ
สานักงานฯ
๒. การสูญหายหรือถูก
ทาลายของข้อมูล

ระดับ
ความเสี่ยง
ต่า
๑x๑=๑

ระยะ / เวลา
ประเภท
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
256๓ 256๔ 256๕
๑. มีการบริหารจัดการด้านการ
/
/
/
๕
สานัก
ป้องกันข้อมูล
เทคโนโลยี
๒. มีการบริหารจัดการด้านการ
/
/
/
สารสนเทศ
เข้าถึงข้อมูล (Access) ตาม
และการ
ความสาคัญของข้อมูลโดยสามารถ
สื่อสาร
ทางานร่วมกับ Network Access
Control (NAC) Radius, Active
Directory (AD) หรือ
Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) Server และ
Syslog ได้
๓. มีการบริหารสื่อจัดเก็บข้อมูล
เช่น Hard Disk ให้แน่ใจว่าข้อมูล
ได้ถูกลบทิ้งอย่างถาวร หรือได้
ทาลายอุปกรณ์ หรือสื่อเก็บข้อมูล
นั้นๆทิ้งแล้ว หากทาได้

สานักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

/

/

/

๕๒

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๙. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ส านั ก งานเลขาธิก ารวุ ฒิ ส ภา ควรก าหนดโครงสร้า งการบริห ารจั ด การและแนว
ทางการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องวัดความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงด้ านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดังนี้
โครงสร้างการบริหารจัดการ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทาการวิเคราะห์และวางระบบติดตาม
ประเมิน ผล และรายงานผลการทางานต่อ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขาธิการวุฒิสภา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับกรม
(สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
(CIO)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รายงาน

คณะทางานติดตามประเมินผล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

รูปที่ ๒ ผังโครงสร้างการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕๓
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ตัวอย่าง แบบรายงานติดตามประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ปี .............................
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

มาตรการ/
แผนปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดาเนินงาน

๑..................
๒..................
๓..................
๔..................

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕๔
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ภาคผนวก ก
บันทึกการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ
ผู้เข้าประชุม
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) นายนรมิตร คุณโลกยะ
๒) นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
๓) นางสาวจิรพรรณ แกล้วทนงค์
๔) นางทุติยาพร ทวนทอง
๕) นายสมชาย ชัยเชษฐ์ดารงกุล
๖) นางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม
๗) นายประจักษ์ สมลา
๘) นายประจักษ์ เพ็ญเลี้ยง
๙) นางสาวพัทธกานต์ วุฒิอัครวัฒน์
๑๐) นางสาวเบญจมาศ สาเนียงสูง

ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานั กเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจาปี พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕ และประกาศใช้ในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ภัยพิบัติ รวมไปถึงด้า นเทคโนโลยี
เช่น การสารองข้อมูล เพื่อรองรับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีการ
กาหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานว่าหน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัย
พิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งแผนนี้จะเน้นความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานในการจัดทาแผน เริ่มจาก
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หน่วยงานจัดตั้งคณะทางาน ทาการทบทวนแผนเดิมหรือจัดทาแผนใหม่ และมีการประกาศใช้
แผนที่พัฒนาขึ้น
อย่างไรก็ต าม แผนที่พั ฒ นาขึ้นนี้ มี การจาแนกกิจกรรมในแต่ละปี มีการกาหนดชื่อ
บุคคลากรที่จะรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมชัดเจน และมีระยะเวลากากับกิจกรรม ซึ่งสานักงานฯ
จะเลือ กซั กซ้อ มในสถานการณ์ ที่ มัก เกิด ขึ้น จริง เช่ น กรณี ไฟดั บ หรือ เครือ ข่ายขัด ข้อง ทั้ งนี้
หน่วยงานได้มีการติดตามการดาเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจาปี 2562 และได้มีการทบทวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. 25๖๓ – 25๖๕ ได้มีปัจจัยในการพิจารณาเพิ่มเติม
ในการทบทวนแผนฯ ดังนี้
๑. ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ มี ก ารประกาศใช้ วิ สั ย ทั ศ น์ และ พั น ธกิ จ ตาม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. ส านั ก งาน ก.พ. ได้ มี ห นั งสื อ ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๓ เรื่อ งแนวทางการบริห ารจัด การ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารส น เท ศ ระ ดั บ สู งภ าค รั ฐ (Government Chief Information Officer Management
Guideline) เพื่ อ ปรับ ปรุงบทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระดับ สูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้รองรับ ภารกิจในการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและให้ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม กาหนดให้มี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer :
DCIO) ประจาหน่วยงาน ซึ่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมจึงต้อง
โดยเปลี่ยนจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO
3. จากเหตุการโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโครน่า (COVID - 19) จัดอยู่ในความเสี่ยงความ
เสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk) ความเสี่ยงด้านบุคลากร
(Human Risk) จากการประกาศภาวะฉุกเฉิน (เช่นกรณี เกิดโรคระบาด หรือควัญพิษ) ส่งผลต่อ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ราชการประจาได้
ผู้เข้าประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ประจาปี พ.ศ. 25๖๓ – 25๖๕ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น และทาการประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผลกระทบ (ความรุนแรง)

ที่จะเกิด ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ โดยยึดตามแนวการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจาปี พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕ มีเกณฑ์การกาหนดระดับคะแนนของ
ความเป็นไปได้ และความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)
ต่ามาก/
ปาน
สูงมาก/
Risk Assessment Matrix
ต่า/น้อย
สูง/บ่อย
น้อยมาก
กลาง
บ่อยมาก
๑
๒
๓
๔
๕
สูงมาก/หายนะ
๕
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
สูง/วิกฤต
๔
๔
๘
๑๒
๑๖
๒๐
ปานกลาง
๓
๓
๖
๙
๑๒
๑๕
ต่า/น้อย
๒
๒
๔
๖
๘
๑๐
ไม่เป็นสาระสาคัญ/
๑
๑
๒
๓
๔
๕
น้อยมาก
ผลสรุปจากการระดมสมอง เพื่อกาหนดประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งการประเมินระดับความ
เป็นไปได้ และผลกระทบ มีดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
ลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์
การเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ต/ อินทราเน็ตขัดข้อง
ไวรัสคอมพิวเตอร์/ Malware
ช่องโหว่จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใน
องค์กร
ความเสี่ยงจากการถูก Black List จาก Search
Engine/ Spamhause
การใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดย Outsource ขาดแผน
บริหารความต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากอัคคีภัย
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความน่าจะ
เป็นที่จะเกิด
๕
๕
๕
๓

ผลกระทบ

คะแนน

๕
๓
๓
๕

๒๕
๑๕
๑๕
๑๕

๓

๕

๑๕

๓

๔

๑๒

๒

๕

๑๐
ก
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ประเภทความเสี่ยง
ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ความเสี่ยงจากอุทกภัย
ความเสี่ยงจากแมลง/สัตว์กดั แทะ
การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย /อุปกรณ์
การไม่สารองข้อมูล/ การสารองข้อมูลขาดการ
อัพเดท
การบุกรุกโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอก
การโจมตีทางไซเบอร์ภายในหน่วยงานไม่ให้สามารถ
ให้บริการได้ (Denial of Service-DoS)
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยฐานข้อมูลหลักเสียหาย
ความเสี่ยงจากการใช้ Wireless เข้าเครือข่าย
อินทราเน็ต
เจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์/เครือข่ายผิดวัตถุประสงค์
ความเสี่ยงจากไฟกระชากจากปลั๊กพ่วง
วินาศภัย/ การก่อการร้าย
ความเสี่ยงจากความชืน้ อุณหภูมิ
ความเสี่ยงจากการประกาศภาวะฉุกเฉิน (จากโรค
ระบาด/ควันพิษ)
ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว
การโจรกรรมฐานข้อมูล

ความน่าจะ
เป็นที่จะเกิด
๒
๒
๓
๒
๒

ผลกระทบ

คะแนน

๔
๓
๒
๓
๓

๘
๖
๖
๖
๖

๑
๑

๕
๕

๕
๕

๑
๑

๕
๕

๕
๕

๒
๒
๑
๒
๑

๒
๒
๓
๑
๑

๔
๔
๓
๒
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่มีผลคะแนนสูงสุด
๖ อันดับแรก ได้ข้อสรุป ดังนี้
๑) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
แนวทางปฏิบัติ
- การทาสัญญา ข้อตกลงกับบริษัท โดยจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้งานตาม
ความจาเป็น
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แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๒)

๓)

๔)

๕)

๖)

- สนั บ สนุ น การใช้ SaaS (Software as a Service) เช่ น www.docs.com แทน
โปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต/ อินทราเน็ตขัดข้อง
แนวทางปฏิบัติ
- ทดสอบด้วยการถอดสัญญาณหลักออกแล้วดูผลว่าทางานได้อัตโนมัติหรือไม่
- ตรวจสอบ Availability ด้วยเว็บไซต์ Montastic
ไวรัสคอมพิวเตอร์/ Malware
แนวทางปฏิบัติ
- อัพเดทข้อมูลไวรัสเสมอ
ช่องโหว่จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายในองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
- ตั้ งมาตรฐานในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ต าม OWASP Top Ten Web Application
Security Risks
ความเสี่ยงจากการถูก Black List จาก Search Engine/ Spamhause
แนวทางปฏิบัติ
- ติด ตั้งโปรแกรม เพื่อ ตรวจสอบว่าเครื่อง Mail Server ของสานนั กงานฯ ไม่ได้ส่ ง
Spam
การใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดย Outsource ขาดแผนบริหารความต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ กาหนดให้ Outsourcer ส่งข้อมูลต่อไปนี้ ภายหลังการพัฒนาระบบ
- การออกแบบระบบให้อิงมาตรฐาน Data Flow Diagram (DFD) Level 2
- มีการจัดทา ER Diagram
- Source Code บรรจุใน CD ในฟอร์แมตที่ไม่เข้ารหัสใดๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
- ถ้ามีการพัฒนา Library ด้วยตนเอง ต้องส่งพร้อม Source Code Library ที่สามารถ
แก้ไขได้
- มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ และเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาระบบให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สานักงานฯ
- มีแผนการบารุงรักษาระบบ
--------------------------------------------------------------------
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