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______________________________________________________________________________________ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                       ๑ 

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

๑. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานด้าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล                   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งปัจจัยภายใน อาทิ               
การปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ภายในส านักงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่และด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยภายนอก อาทิ 
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น อาจส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินงาน ของส านักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน และแผนกลยุทธ์ 
ซึ่งจะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อส านักงานโดยรวม การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้องค์กร สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กร (Stakeholders) ได้
อีกทางหนึ่ง ส านักงานเลขาธิการวุฒิภา จึงได้น ากรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เชิ งบู รณาการ (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ตามแนวทาง 
COSO ERM มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ  
ส านักงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องในองค์กรตระหนักถึง
ความส าคัญของ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความ
เข้าใจตรงกันในค านิยาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ อันจะเป็นการสร้าง ความรับผิดชอบอย่าง
ทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนเพื่อให้ส านักงานมี
กรอบการด าเนินการท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งมีการด าเนินการเพ่ือ
สร้างพ้ืนฐานในการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวที่ส าคัญให้ส านักงาน เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการบรหิารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสนับสนุนให้การบรหิารความ
เสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน มีความตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงาน เพ่ือร่วมกันสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้องค์กร โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๒ 

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็น องค์ประกอบส าคัญ             
ของการด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นอย่างมาก จึ งมีความจ าเป็นในการก าหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือบังคับใช้  กับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าทีทุ่กระดับมีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถงึ
หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่เสมอ และยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นเข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดา้นงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขั้นตอน 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยการวางระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลด ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นต่อ โดยกระบวนการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของ หัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยกา และมี
การก ากับ ดูแลและสั่งการโดย คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง 

ข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติได้น าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารมา
ด าเนินการดว้ยหลักการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่แน่นอน หน่วยงานภาครัฐต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุคไร้พรมแดน 
โดยเฉพาะการเติบโตและวิวัฒนาการเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลท าให้
ประเทศทั่วโลกมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา อันเป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวยังส่งผลให้ส่วนราชการต้องจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าค ารับรอง            
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการจัดท าระบบ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และเป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 
2565 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสาร
สารเทศและการสื่อสารประจ าปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕   
 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๓ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
๒.๒ จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
๒.๓ เพ่ือให้มีมาตรการ การวางแผน ควบคุม และแก้ไขความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล การโจมตีการปฏิบัติการทางไซเบอร์ ของส านักงานฯ ได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่จ ากัด 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอันจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และเป้าประสงค์ เพ่ือพิจารณาด าเนินการหาแนวทางในการป้องกัน 
หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มด าเนินงาน หรือด าเนินงานตามแผน 

๒.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ การก ากับดูแล ตรวจสอบการบริหารจัดการ ข้อมูล 
สารสนเทศ ระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานฯ ให้บุคลากรส านักงานฯ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ 

๒.๖ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีทิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส านักงานฯ อย่างถ่องแท้ 

๒.๗ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้รับการ
ยอมรับและมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
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๓. วิสัยทัศน์   และ พันธกิจ ตามแผนปฏิบั ติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา               
พ.ศ. 2563 – 2565 ที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓.๑  วิสัยทัศน์ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ก าหนดไว้ว่า “เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง           

ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภาเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

๓.๒  พันธกิจ  
ก าหนดไว้ว่า  
(1) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ  
(2) สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา  
(4) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
๓.๓  แผนงานและแนวทางการพัฒนา 

 (1) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
เป้าหมายที่ 1 สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 2 พัฒนางานด้านกฎหมายและด้านวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัย

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา 
แนวทางการพัฒนา (1) ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้าน

วิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา 

(2) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ
วุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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(3) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เป้าหมายที่ 1 เพื่อให้มีนโยบายและระบบหรือกลไกในการบริหารงานบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เป้าหมายที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับและ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย (3) สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร (4) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม เพ่ือให้เอื้อต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

(4)   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มสีมรรถนะสูง 
เป้าหมายที่ 1 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อสามารถสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ปรับใช้เทค โนโลยีใหม่ได้
ตลอดเวลา 

แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ
สูงและทันสมัย (2) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน (3) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Digital Senate 
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานสากล (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากร           
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มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ Digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ 
ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา 

(5) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่  5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าหมายที่  1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ที่ดีในทาง
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ 

แนวทางการพัฒนา (1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่าง
ถูกต้องต่อการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข 
และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (2) จัดท าสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้าน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนผ่านหน่วยงานและช่องทางต่าง ๆ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา 

 
๔. วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ ตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๔.๑  วิสัยทัศน์  
ก าหนดไว้ว่า “รัฐสภาดิจิทัล (Digital Pariament)” หมายถึงองค์กรที่สามารถ

สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าประสงค์หลัก 
และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital 
Parliament  

 กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบบริการด้านสารสนเทศ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย รองรับความ

ต้องการของผู้บริการและประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความม่ันคงปลอดภัยด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา 
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 ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร ให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับความต้องการของผู้รับบริการและประชาชน 
จากวิสัยทัศน์  และ พันธกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

พ.ศ. 2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและแผน
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖5) ข้างต้น ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน
ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในการก าหนดแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางและแผนในการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้พิจารณาจากแนวทางด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีส่วนหลักๆ 
หลายด้าน เช่น 

๑) ดา้นระบบดิจิทัล (Digital System) 
๒) ดา้นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
๓) ดา้นคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย และอุปกรณ์ตอ่พ่วง (Clients and Peripherals) 
๔) ดา้นบุคลากร (Human Resources) 
๕) ดา้นเครือข่าย (Networks) 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีหน้าที่
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รับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานฯ ที่สามารถ
เข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานฯ เพ่ือการบริหารจัดการ นอกเหนือจากนั้นยังเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk 
Management) รวมถึงความเสี่ยงทางด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากมีการวางแผนที่ดี
และมีการจัดการกับความเสี่ยงไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพแล้ว จะลดความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามสภาวการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานราชการส านักงานฯ มีแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานของส านักงานฯ 
รวมถึงการให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือเป็นการรองรับการให้บริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารราชการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก 
การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการเพ่ิมโอกาสและ
ช่วยให้ส านักงานฯ บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
ที่จะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพ
บริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
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๕. ความเสีย่ง ลักษณะของความเสีย่ง และการบริหารความเสี่ยง 

๕.๑  ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ และที่ไม่
สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ หรือ อาจก่อให้ เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าประสงค์ตามภารกิจหลักและเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานฯ 

๕.๒  ลักษณะของความเสี่ยง 
ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ลกัษณะ ดงันี ้
๑) ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตทุี่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
๒) เหตกุารณเ์สี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานหรือนโยบาย 
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถึง ความรนุแรงของความเสียหายทีน่่าจะเกดิขึน้

จากเหตุการณ์เสี่ยง 

๕.๓  การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารและควบคุม รวมทั้งกระบวนการ

ด าเนินงานต่างๆ เพื่อที่จะลดสาเหตุของโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ได้ สามารถประเมินผล 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ตามภารกิจหลัก และ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานฯ เป็นส าคัญ 

การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศัยขัน้ตอนที่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการระบุ  
ความเสี่ยงอันจะมีผลกระทบจากความเสี่ยง และมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความ
เสี่ยงนั้นได้ถูกด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

๖. กระบวนการในการบริหารจดัการความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ในส่วนของการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล 
ตลอดจนการใช้เครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่่าย การจัดท าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม 
มุ่งหวังที่จะให้ระบบดิจิทัลมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานรอบรับภารกิจของส านักงานฯ มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ย่อมมีความเสี่ยง
หลายประการด้วยกัน  
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การวางแผนและการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นเรื่องส าคัญ 
และควรมีการเตรียมการที่ดี หากส านักงานฯ ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่รัดกุมเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและสร้างความเสียหายต่อส านักงานฯ 
ได้ ทั้งในด้านการพัฒนาส านักงานฯ การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาบุคลากร           
และความคุ้มค่าทางด้านงบประมาณที่ใช ้

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องมีทั้งการวางแผนเพ่ือขจัด            
หรือลดความเสี่ยง และการประเมินผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถประเมินเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพได้  
ซึ่งมีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนของการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่มีผลกระทบตอ่ข้อมลูดิจทิลั 

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรง
ของผลกระทบ โดยผลกระทบจากผลการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อข้อมูลดิจิทัล โดยความ
เสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบในหลายๆ ด้าน ซึ่งแต่ละความเสี่ยงก็จะมีความรุนแรงอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแตกต่างกัน ทั้งนี้ การควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่
กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงของส านักงานฯ 

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการวางแผนก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมผลกระทบของความเสี่ยง 
เพื่อให้สามารถบรรลุเปา้ประสงค์ หรือใกล้เคียงกับเปา้ประสงคท์ี่ก าหนดไว้  ในการวางแผนจะต้อง
มีการก าหนดกลยุทธ์ในการควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถลดและ
ตรวจหาความเสี่ยงที่ได้ประเมินเอาไว้ โดยให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส านักงานฯ 
เป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงป้องกัน แก้ไข และควบคุมความเสี่ยงไม่ให้
มีผลกระทบต่อระบบ โดยสามารถด าเนินการตามแผนได้ 

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนการติดตามข้อมูลเพ่ือทราบร่องรอยของความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้องมีการรวบรวมและรายงานข้อมูลความเสี่ยงในระยะยาวและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบและมีการท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบ การปฏิบัติการควบคุมความ
เสี่ยง มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายให้ดแูลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบ  โดยมีหลักฐานประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ 
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๗. ประเภทความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   

เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการก าหนดแนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเจ้าหน้าที่จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประชุมระดม
สมองร่วมกัน เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 2๕ มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๓  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุข
ประพฤติ ผลจากการประชุมดังกล่าว การสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สามารถแบ่งประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization) ออกได้เป็น ๘ 
ประเภท ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment 
Risk) 

๒) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk) 
๓) ความเสี่ยงด้านอปุกรณ์เทคโนโลยีดิจทิัล (Hardware and Data 

Communication Risk) 
๔) ความเสี่ยงด้านระบบดิจิทัล (Software Risk) 
๕) ความเสี่ยงด้านระบบฐานขอ้มูล (Database Risk) 
๖) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
๗) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๘) ความเสี่ยงในด้านการบรหิารจัดการ (Management Risk) 

๗.๑ ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยท่ีมนุษย์ท าขึ้น เช่น    

วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย การเกิด
โรคระบาด ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการไม่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยศูนย์สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 
๗.๑.๑  การก าหนดที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณของ

ระบบต่างๆ โดยเน้นความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงไม่ตั้งระบบไว้ในจุดที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมี
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเบื้องต้น เช่น การตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การติดตั้งตู้ 
Rack ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) การติดตั้งพ้ืนยก (Raised Floor) ระบบ
เครื่องปรับอากาศที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น 

๗.๑.๒ การควบคุมการเข้า – ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็น
พ้ืนที่   เขตหวงห้ามเฉพาะ โดยก าหนดสิทธิการเข้า - ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เฉพาะ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติด้วยแม่เหล็ก โดยใช้บัตรประจ าตัว
เช่น Proximity Card ที่สามารถก าหนดสิทธิ์และบันทึกการใช้งานได้ รวมถึงระบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหวและบันทึกภาพภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๗.๑.๓ การป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย โดยการวางระบบป้องกันไฟที่เหมาะสม 
โดยท าการติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ ตรวจจับความร้อน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย
สารเคมีภายในส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ และจัดเตรียมความพร้อม ทั้งในแง่ของการน าระบบบางส่วน
ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารสุขประพฤติไปใช้ที่รัฐสภาแหง่ใหม ่หรือการติดตัง้ระบบใหม่ทัง้หมด ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะย้ายไปยังอาคารรัฐสภาใหม่และอายุการใช้งานของระบบปัจจุบันที่ใช้งาน
อยู่ ณ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งจะมีส่วนสัมพันธ์กับการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับด าเนินการที่
อาคารรัฐสภาใหม่ ได้แก่ 

๑) ติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ และความร้อนความไวสูง (Very Early Warning 
Smoke Detection Aspirating System) 

๒) ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี  (Automatic Chemical Fire 
Suppression System) 

๗.๑.๔ การป้องกันความเสี่ยงจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้า 
(UPS) ให้มีก าลังไฟเพียงพอต่อการส ารองไฟฟ้า  เพ่ือการใช้งานได้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๓๐ นาที 
และสามารถสั่งปิด (Shutdown) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ทั้งหมด หลังจากที่ไฟฟ้าดับเกิน 
๓๐ นาที และติดตั้งระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Electrical Generator) ส าหรับการส ารอง
ไฟฟ้ากรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติดับนานเกินกว่า ๓๐ นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้งาน
เมื่อไฟฟ้าดับนานเกินกว่า ๓๐ นาที เพื่อส ารองให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร
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เชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น 
๑๓ อาคารสุขประพฤติ สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดเตรียมด้านสถานที่ส าหรับระบบ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Electrical Generator) ซึ่งต้องใช้สถานที่ที่สามารถรองรับน้ าหนักได้
เพียงพอ เนื่องจากเครื่องมีน้ าหนักมาก และใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงอาจเกิดมลภาวะโดยรอบ และ
จัดเตรียมความพรอ้มทั้งในแง่ของการน าระบบบางส่วนที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารสุขประพฤติไปใช้
ที่รัฐสภาแห่งใหม่หรือการติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะย้ายไปยังอาคาร
รัฐสภาใหม่และอายุการใช้งานของระบบปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ ณ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งจะมีส่วน
สัมพันธ์กับการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับด าเนินการที่อาคารรัฐสภาใหม่ โดยพิจารณาขนาด
และความต้องการก าลังไฟฟ้าให้เหมาะสมแก่อุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ได้แก่ 

๑)  ติดตั้งระบบส ารองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply- UPS) 
๒)  ตดิตั้งระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Electrical Generator หรือ Power 

Generator) 
๗.๑.๕ การป้องกันความเสี่ยงจากระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม โดย

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Precision ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและค่าความชื้นให้มีระดับ
เหมาะสมภายในส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ชั้น ๑๓ อาคารสุข
ประพฤติ และจัดเตรียมความพร้อมทัง้ในแง่ของการน าระบบบางส่วนที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารสุข
ประพฤติไปใช้ที่รัฐสภาแห่งใหม่ หรือการติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะ
ย้ายไปยังอาคารรัฐสภาใหม่และอายุการใช้งานของระบบปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ ณ อาคารสุข
ประพฤติ ซึ่งจะมีส่วนสัมพันธ์กับการจัดเตรียมความพร้อมและงบประมาณส าหรับด าเนินการที่
อาคารรัฐสภาใหม่ ได้แก่ 

๑)  ระบบปรับอากาศส าหรับศูนย์สารสนเทศ  (Precision Air Conditioning 
System) 

๒)  ระบบควบคุมความชื้นส าหรับศูนย์สารสนเทศ (Humidity Control 
System) 

๓)  ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ าส าหรับศูนย์สารสนเทศ (Water Leak 
Detection System) 

๗.๑.๖ ความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานจากภายนอกโดยเข้า VPN เครือข่ายเสมือน มี
การความเสี่ยงในการบุกรุกจากภายนอกเพิ่มขึ้น ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
เพิ่มขี้น 
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๗.๑.๗ ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เกิดความต่อเนื่อง 

 
๗.๑.๘ ความเสี่ยงในเรื่องประเด็นนโยบายของผู้บริหาร ที่ให้น้ าหนักและความส าคัญ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป 
  

๗.๒  ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งในด้านการวางแผน 
การตรวจสอบการท างาน การมอบหมายหน้าที่และสิทธิ์ของบุคลากร และคณะท างานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียด เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
งาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งบุคลากร
ภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น  

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๗.๒.๑ การก าหนดโครงสร้าง รวมถึงการมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่บุคลากร             

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความเหมาะสม คือ มีความรู้ และมีประสบการณ์เพียงพอ ในระดับที่
สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและเครือข่ายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Data and Network Securities) และสามารถถ่ายทอด
ความรู้นั้น ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๒.๒ การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์ เพ่ือ
จัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล รวมถึงการบ ารุงรักษาระบบงาน (Application 
Maintenance) ที่ใช้งานอยู่ เนื่องจากหน่วยงานภายนอกจะมีบุคลากรที่มีความช านาญเป็นพิเศษ  
เฉพาะทาง มีจ านวนเพียงพอ รวมถึงมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล มากกว่าบุคคลากรของส านักงานฯ แต่การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกนี้จะมีความเสี่ยง
ในเรื่องของความรู้  ความเข้าใจในระบบงานของส านักงานฯ การคัดเลือก  ผู้รับจ้างอาจต้อง
คัดเลือก โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากกว่าด้านราคา และให้
ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการท างาน อีกทั้งความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 
ดังนั้น หน่วยงานภายในส านักงานฯ ที่เป็นเจ้าของงบประมาณต้องก ากับดูแล ควบคุมอย่าง
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ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี รักษาประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด 

๗.๒.๓ บุคลากรของส านักงานฯ อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบ
เทคโนโลยดีิจิทัลในเชิงลึก และมีจ านวนน้อย รวมถึงมีภารกิจอื่นๆ ที่ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มเวลา 
โดยเฉพาะในเรื่องเชิงเทคนิคด้านการพัฒนาโปรแกรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ท าให้เกิดช่องว่างใน
การที่จะประสานงานและรับผิดชอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง ในประเด็นนี้สามารถแก้ไขได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และทดสอบ
ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจทัล (Certified) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ         
และประสิทธิภาพของบุคคลากร 

๗.๒.๔ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรนั้น จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ส าหรับบุคลากรใน ๒ ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ 
(Administration Level) และผู้ใช้งานทั่วไป (User Level) 

๗.๒.๔ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร จ าเป็นต้องมีการแผนการปฏิบัติงาน
จากภายนอกสถานที่ปฏิบัติราชการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ราชการประจ าได้ เช่น กรณีเกิดประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามออกนอกสถานที่ จากเหตุโรคระบาด 
หรือ ภัยพิบัต เช่น ควันพิษ  ส าหรับบุคลากรใน ๒ ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ (Administration 
Level) และผู้ใช้งานทั่วไป (User Level) 

๗.๒.๕ จัดอบรมและจัดท าคู่มือ หรือประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังในการรับส่งแฟ้มข้อมูลต่างๆ  จากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง
โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ เช่น Flash Drive และ External Hard Disk หรือแฟ้มข้อมูลที่มีการ
ส่งผ่านเครือข่าย เช่น การ Share File การรับส่งแฟ้มข้อมูลทาง e-Mail หรือ การ FTP เป็น ซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดไวรัส Malware หรือ Trojan ด้วยความไม่รู้ของผู้ใช้  
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๗.๓  ความเสี่ยงด้านอุปกรณเ์ทคโนโลยีดิจิทัล (Hardware and Data Communication Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง

อุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม การถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัส
คอมพิวเตอร์ Malware, Trojan, Adware เป็นต้น ทั้งที่เป็นการโจมตีทางไซเบอร์จากภายใน
ส านักงานฯ และมาจากภายนอกส านักงานฯ โดยผ่านทางเครือข่าย (Networks) หรือจาก
คอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น จาก USB Flash Drive หรือ USB External Hard Disk Drive เป็นต้น 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยิจิทัล 
๗.๓.๑ ความเสี่ยงในด้านการจัดหาอปุกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลใหเ้หมาะสมกับลักษณะของ

งานและขององค์กร ซึ่งต้องมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะของ
งาน ตามงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงการน ามาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๓.๒ ความเสี่ยงในเรื่องการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล (Maintenance)            
ซึ่งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒ ด้าน คือ 

๗.๓.๒.๑ ด้านการบ ารุงรักษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากเครื่องเสีย 

๑)  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์            
ได้โดย Administrator หรือ User รวมถึงการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

๒)  การส ารองข้อมูลดิจิทัล (Backup) เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
และเก็บไว้ภายในอาคารและต่างอาคารเป็นอย่างน้อย และมีตารางการส ารองข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และประจ าปี เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงท าการ
ทดสอบการน ากลับมาใช้ใหม่ (Restore) ด้วยตามความจ าเป็นและความส าคัญของข้อมูล 

๓)  มีการตรวจสอบไวรัส จากผู้ผลิต หรือจากศูนย์กลางระบบป้องกัน
ไวรัสของส านักงานฯ และท าการอัพเดท Signature รวมถึง Version ให้ทันสมัยล่าสุด และมีการ
ตรวจสอบไวรัสอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งก่อนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือให้ระบบ Desktop 
Management ท าการตรวจสอบว่าแต่ละเครื่องที่เข้ามาใช้งานในเครือข่ายได้มีการอัพเดท Virus 
Signature ให้ทันสมัย ก่อนการอนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่ายหรือไม่ ซึ่งส านักงานฯ อยู่ระหว่าง
การติดตั้งระบบ Desktop Management  

๔) การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เช่น Firewall, 
Intrusion Prevention System (IPS), Network Access Control (NAC) และ Radius เป็นต้น 
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เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานฯ ผ่าน          
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

๕)  มีการตรวจสอบและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ืออุดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (Operating 
System)  หรือระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย รวมถึงการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
บนเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง โดยเฉพาะเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ Windows Server 

๖)  ติดตั้งโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ใดใน
เครือข่ายส านักงานฯ ได้ส่ง Spam ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะจาก SMTP Mail 
Server ซึ่งมักจะเป็นแหล่งที่ Hacker ชอบใช้ในการส่ง Spam ปัจจุบันส านักงานฯ ได้ท าการ
ติดตั้ง Symantec Brightmail Gateway เพ่ือป้องกันแล้ว แต่ต้องมีการก าหนดตาราง ในการ
ตรวจสอบที่เข้มงวด 

๗)  ติดตั้งระบบการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลก่อนท าการ Upload ข้อมูล
ขึ้น Web Server หรือ FTP Server เช่น Symantec Web Gateway, Symantec Endpoint 
Protection ที่ส านักงานฯ มีใช้อยู่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูก Black List โดย Search 
Engine หรือ Spamhaus (http://www.spamhaus.org) เป็นต้น 

๘)  มีการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งานระบบ 
(User) ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารระบบ การใช้งานระบบงาน การใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง และ การรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร เช่น การก าหนดรหัสผู้ใช้ (Username) และการใช้รหัสผ่าน (Password) รวมถึงการท า 
User Authorization ผ่านอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานเครือข่าย Network Access Control 
(NAC) และ Radius รวมถึ งการควบคุมการเข้ าใช้ งานระดับ Certificate Authority (CA)        
ตามความจ าเป็นของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งไว้ 

๙)   การจัดท าคู่มือผู้ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล 
๑๐) การก าหนดให้ท าการ Logout ออกจากเครือข่าย หรือระบบงาน 

รวมถึงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจท าโดยเจ้าของเครื่อง 
หรือระบบ Network Access Control (NAC) และ Desktop Management ภายในเครือข่าย 

๑๑) ตรวจสอบ Availability ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วย
โปรแกรมตรวจสอบ เช่น Montastic จาก http://www.montastic.com เป็นต้น 

๑๒) การจัดให้มีเส้นทางออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Gateway) 
มากกว่า ๑ ทาง  

http://www.spamhaus.org/
http://www.montastic.com/
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๗.๓.๒.๒ ด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
ประกอบด้วย 

๑)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ในการตรวจสอบการรักษา           
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 

๒)  ทดสอบระบบปฏิบัติการ (Operating System) เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย การแก้ไขช่องโหว่ด้วยการ Patch และการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

๓)  ติดตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกัน
ไวรัส และมีการอัพเดทระบบควบคุมและป้องกันไวรัสจากส่วนกลางอย่างสม่ าเสมอ 

๔)  มีการวาง Web Server ไว้มากกว่า ๑ ท่ี  เช่น  ที่ อาคารสุข
ประพฤติ และ ท่ีผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) 

๕)  การจัดตั้งศูนย์ส ารอง (Backup Site) 
๖) การปรับปรุงเครือข่ ายหลักภายใน (Backbone Networks) 

อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเช่น Firewall, IPS/IDS, NAC, Router และ Switch ต่างๆ ใหม่ให้เป็น
แบบ Redundancy  

๗)  การจัดหา Bandwidth Management เพ่ือควบคุมการใช้งาน
เครือข่ายให้มีประสิทธภิาพ เพื่อให้การใช้งานระบบงานของส านกังานฯ ได้รับ Bandwidth สูงกว่า
การใช้งานด้านอื่นๆ 

๗.๔  ความเสี่ยงด้านระบบดิจิทัล (Digital System) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการท างานของระบบต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมที่

ไม่มีการอัพเดทให้ทันสมัย เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดจาก Bug ของซอฟต์แวร์นั้นๆ หรือการถูกผู้ไม่
หวังดี (Hacker) เข้ามาท าลายระบบ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งส านักงานฯ อาจถูก
ฟ้องร้องให้ต้องช าระค่าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบดิจิทัล สามารถด าเนินการได้โดยการพัฒนา
มาตรฐานการใช้งานและการบริการส าหรับระบบดิจิทัล ดังนี้ 

๗.๔.๑ พัฒนาและปรับปรงุมาตรฐานฮารด์แวร ์ ซอฟต์แวร์  ข้อมูล และเครือข่ายให้เปน็
ฐานข้อมูลกลางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๗.๔.๒ สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การบริหารจัดการของหน่วยงานให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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๗.๔.๓ พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้มีมาตรฐาน และแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้  ไม่ควร
แยกกันท าเพราะจะท าให้ระบบงานที่เกิดขึ้นไม่เป็นในแนวทางเดยีวกนั คนละมาตรฐาน ควบคุมได้
ยาก และจะท าให้    การท างานร่วมกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการดูแลระบบจะประสบ
ปัญหาตามมาในอนาคต  

๗.๔.๔ พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อการน าเสนอและสนับสนุนการบริหารราชการ และพัฒนา ส่งเสริม บ ารุงรักษาระบบ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานฯ ได้ในลักษณะของ Web Services เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย 

๗.๔.๕ ตั้งมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามค าแนะน าขององค์กรด้านความ
ปลอดภัยในการพัฒนาระบบงาน เช่น OWASP- Top 10 Web Application Security Risks  

๗.๔.๖ มีการก าหนดมาตรฐานในการพัฒนา โดยผู้รับจ้างภายนอกให้อยู่ภายใต้
ข้อก าหนด 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)  หากมีการพัฒนา Library ด้วยตนเอง ผู้พัฒนาจะต้องส่ง Source Code 

Library ที่สามารถแก้ไขได้ 
๕)  มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งระดับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 
๖)  มีแผนงานการบ ารุงรักษาระบบงานที่รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ

เขียนโปรแกรม (Bug) การอัพเดทเมื่อมี Version หรือ Release ใหม่ การแก้ไขเมื่อเกิดการ 
Crash ของโปรแกรมหรือฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย เป็นต้น 

๗)  มีรายงานการบ ารุงรักษาทุกด้านตามท่ีผู้รับจ้างภายนอกได้ด าเนินการไป 
๗.๔.๗ จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามจ านวนความต้องการใช้งานจริงๆ โดยท า

สัญญา หรือข้อตกลงกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ ์หรือใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source หรืออาจ
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ ให้บริการการใช้งานโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย  Software as a Services (SaaS) 
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ตัวอย่างเช่น ใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารจากเว็บไซต์ www.docs.com แทนโปรแกรม 
Microsoft Office ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

๗.๕  ความเสี่ยงด้านระบบฐานข้อมูล (Database Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารอัน

อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากข้อมูลถูกท าลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล เพ่ือการ
โจรกรรมข้อมูลที่ส าคัญ การลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ท าให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความน่าเชื่อถือและสรา้งความเสื่อมเสียแกอ่งคก์ร ความเสี่ยงเหล่านี้ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การบริหารจัดการ  ความเสี่ยงด้านข้อมูล ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้บริหาร สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมถึงประชาชนทั่วไป ดังนั้น การรักษาความปลอดภัย
ของระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์จากภัยต่างๆ  ทั้งภัยจากคน ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
ใดๆ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องมีการป้องกัน  เพ่ือให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี  

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบฐานข้อมูล มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๗.๕.๑ ฐานข้อมูลของส านักงานฯ มีความเสี่ยงในด้านความพร้อมใช้งานด้านข้อมูล

สารสนเทศและขาดข้อมูลวิชาการเชิงลึกในด้านต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่ง
ส านักงานฯ  โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงของ
ข้อมูลนิติบัญญัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาทใหม่ ซึ่ง
ในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินตาม
แผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานด้านข้อมูลดิจิทัล  

๗.๕.๒ ฐานข้อมูลของส านักงานฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล (Integrity Risk) และการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือมีการบันทึกข้อมูล การประเมินผล และ
การแสดงผลที่ผิดพลาด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่ส านักงานฯ ไม่ได้ควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (Access Risk) โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ข้อมูลและการท างานของระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
ควรมีการควบคุมการใช้งานร่วมกันระหว่างการเชื่อมต่อเข้าใช้งานเครือข่ายด้วย Network 
Access Control (NAC) และ Radius  
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ส่วนการใช้ระบบงานสามารถควบคุม โดยการใช้งานร่วมกันระหว่างระบบ
บริหาร การใช้งานฐานข้อมูล (Relational Database Management Security) กับระบบ 
Directory เช่ น  Active Directory หรือ  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
เป็นต้น และการใช้งานระบบต่างๆ ด้วยระบบการบริหารการใช้งานด้วยระบบ Single Sign On 
(SSO) เพื่อที่จะไม่ต้อง Login หลายๆ ครั้งในการพิสูจน์สิทธิ์ (Authenticate) เพ่ือใช้งานระบบใด
ระบบหนึ่ง ส าหรับฐานข้อมูลที่มีความส าคัญควรติดตั้งผ่านทาง Firewall และ Intrusion 
Prevention System/ Intrusion Detection System (IPS/ IDS) เ พ่ื อ ป ก ป้ อ งฐ าน ข้ อ มู ล
โดยเฉพาะ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล การประเมินผล และการแสดงผลมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 

๗.๕.๓ ฐานข้อมูลของส านักงานฯ มีความเสี่ยงกับการที่ ไม่สามารถใช้ข้อมูล 
(Availability Risk) หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือในเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจท าให้
การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้ โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากไม่มีการควบคุมดแูลการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์และป้องกันความเสียหายอย่างเพียงพอ และยังรวมไปถึงการที่ไม่ได้ ท าการส ารอง
ข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  

๗.๕.๔ ฐานข้อมูลของส านักงานฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ไม่ได้จัดให้มีระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการอัพเดทอย่างสม่ าเสมอ เพ่ืออุดช่องโหว่อันเกิดจากระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management) หรือแม้กระทั่ ง
ระบบงาน (Application Software) และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการ
ท างาน หรือเกิดจากการไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานส าคัญทุกด้าน และการจัดให้มี
การอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญในงาน ท่ี
รับผิดชอบส าหรับการควบคุมการปฏิบัติงาน 

๗.๕.๕ ฐานข้อมูลของส านักงานส านักงานฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เก็บส ารอง
ระบบงาน และฐานข้อมูล (Backup) และการกู้คืนข้อมูล (Recovery) โดยวัตถุประสงค์ของการ
ส ารองข้อมูลที่ส าคัญ คือ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการส ารองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล ดังนั้น การส ารองข้อมูลและการเตรียมข้อมูลให้พร้อม
กรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) ของส านักงานฯ จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มี
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ   การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและในเวลาที่
ต้องการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการส ารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์             
การเก็บรักษา การทดสอบ รวมทั้งการจัดท าและการทดสอบแผนฉุกเฉิน 
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การส ารองข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกัน
การสูญหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ควรมีการส ารองข้อมูลเป็นประจ าเป็นรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน 
และรายปี โดยด าเนินการอย่างน้อย ดังนี้ 

๑)  ก าหนดสถานที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส ารองโดยเฉพาะ  
๒)  การส ารองข้อมูลโดยการบันทึกไว้ที่ระบบส ารองข้อมูลด้วยเทปแม่เหล็ก  
๓)  ก าหนดการทดสอบขอ้มูลส ารองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ตรวจสอบได้วา่ขอ้มูล

รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ได้ส ารองไว้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และใช้งานได้ 
๔)  การกู้ข้อมูลสู่ระบบ มีการก าหนดบุคลากรผู้ที่ได้รับสิทธิ์กู้คืนข้อมูลที่ได้ท า

การส ารองไว้ 
๕)  มีระบบการวางแผนจัดศูนย์ส ารอง (Backup Site) 

๗.๕.๖ มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ หรือ Cloud Computing เพ่ือให้
แน่ใจว่าข้อมูลไดถู้กลบทิ้งอย่างถาวร หรือได้ท าลายอุปกรณ์นั้นๆ ทิ้งแล้ว (หากท าได้) เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหลจากการเปลี่ยนมือผู้ใช้ 

 
๗.๖  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารองค์กร 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และผู้บริหารองค์กรต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไป 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด าเนินการโดยการสื่อสารนโยบายและ
ผลักดันให้มีการน าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มาใช้ในหน่วยงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 
๗.๗  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงต่อการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ และต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน ด าเนินการดังนี้ 
๗.๗.๑ มีการจัดท าแผนบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับให้ทันการจ่าย

เงินงวดในปีนั้นๆ 
๗.๗.๒ จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  รวมถึงระยะเวลาในการจัดหาพัสดุส าหรับ

โครงการสั้นๆ ให้ทันต่อความต้องการใช้งาน 
๗.๗.๓ มีการติดตามงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
๗.๗.๔ มีแผนรองรับกรณีงบประมาณถูกตัด 

 
๗.๘  ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ (Management Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยง เนื่องมาจากการบริหารที่ไม่รัดกุม ไม่มีแผนงานในการด าเนินการที่ดี 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหาร ด าเนินการโดย 
๗.๘.๑ มีการจัดท าตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
๗.๘.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕) เพื่อสนับสนุนการจัดท า
แผนการบริหารจัดการงานให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านระบบสารสนเทศขององค์กร               
ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารจัดการงานให้บริการด้านระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่หน่วยงานต่างๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับ เช่น มาตรฐานด้าน Service Support และ 
Service Delivery ตลอดจนการก าหนด SLA (Service Level Agreement) เป็นต้น ซึ่งการ
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 ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา
ระบบต่างๆ 

๗.๘.๔ การจัดการประเมินผลแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
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๗.๘.๕ การติดตาม ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ 
ของส านักงานฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๗.๘.๖ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวางแผนและคาดการณ์แนวโน้ม    
ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗.๘.๗ การให้บริการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บุคลากรของส านักงานฯ 
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๘. แผนบริหารและประเมินความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตามท่ีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(IT Contingency Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษา และป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบ
เครือข่ายของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการ
ก าหนดแนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้น ามาศึกษาและระดมความคิดเห็น
จากผู้รับผิดชอบในด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้กระบวนงานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด าเนินการรองรับ
ภารกิจของหน่วยงานได้ ให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament                    
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) โดยได้มีการน าเสนอและรับ
ฟังความคิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงดา้นระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ให้กับ
บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการสัมภาษณ์ สอบถามจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

จากแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่วนท่ี ๖  เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง             
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้สามารถก าหนดวิธีการประเมินความ
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ท าให้สามารถระบุความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานเพื่อการประเมินความเสี่ยงนั้น ดังนี้  

๑.๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลอบเข้าระบบปฏิบัติการ  เพ่ือยึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๑.๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  

๑.๓) ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบ
เครือข่ายเกิดการขัดข้องระหว่างการใช้งาน  
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๒๖ 

๑.๔) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงบันทึกเข้า (Login) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ส าคัญผ่านระบบเครือข่ายของผู้ใช้บริการคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งจุด  

๑.๕) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบใช้รหัสผ่าน  (Password) ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  

๒) ก าหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยงนั้น  

๓) การประเมินความเสี่ยงให้ค านึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
๓.๑) ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ  
๓.๒) ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น  
๓.๓) จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ  

๔) ผลการประเมินภาพรวมของความเสี่ยงที่ระบุ  ต้องจัดท าเป็นคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน และก าหนดให้มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่ระบุนั้นต้องมีการบริหาร
จัดการลด   ความเสี่ยงนั้นหรือไม่ โดยให้เกณฑ์เป็น ๘๐ คะแนนขึ้นไป   

๕) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มีขั้นตอนตามแผนผัง ดังนี้ 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๒๗ 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๑ ขั้นตอนการประเมนิความเสีย่ง 

รายการความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้  
เพ่ือการประเมิน 

การให้คะแนนความเป็นไปได้และ
ผลกระทบของความเสี่ยง 

การประเมินระดับความเสี่ยง 

การตอบสนองและการจัดการ
ความเสี่ยง(ไม่ยอมรับความเสี่ยง) 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ต่ า 

ปานกลาง 

สูง 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจดัการ
ความเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้
ต่อไป 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องจัดการ
แก้ไขทันที 
 

สูงมาก 

ระบุผูร้ับผดิชอบแผนบรหิารความเสี่ยง 

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นและระยะเวลา 
เช่น งบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นตน้ 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๒๘ 

ตารางที่ ๑ 
แผนผังประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO  
(Committee of Sponsoring Organization) 

 

  ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้) 

Risk Assessment Matrix 

ต่ ามาก/
น้อยมาก 

ต่ า/น้อย 
ปาน
กลาง 

สูง/บ่อย 
สูงมาก/
บ่อยมาก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
นุแ

รง
) 

สูงมาก/หายนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง/วิกฤต ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ต่ า/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ไม่เปน็
สาระส าคัญ/

น้อยมาก 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                                                   ระดับของความเสี่ยง 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๒๙ 

ตารางที ่๒ เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง 

 

ระดับความ
เสี่ยง 

ระดับคะแนน แทนด้วย 
แถบส ี

ความหมาย 

ต่ า ๑ - ๓ เขียว ระดบัที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ตอ้งมกีารจดัการเพ่ิมเติม 
(Acceptable or Limited Focus) 

ปานกลาง ๔ - ๙ เหลือง ระดบัที่พอยอมรบัได้ แตต่้องมีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้ความเสี่ยงเคลือ่นย้ายไปยงัระดับที่
ยอมรับไม่ได ้
(Tolerable but caution or Management 
Discretion/ Medium Risk) 

สูง ๑๐ - ๑๖ ส้ม ระดบัที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ต่อไป 
(Intolerable or Attention required/ High 
Risk) 

สูงมาก ๑๗ - ๒๕ แดง ระดบัที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเปน็ต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทันท ี
(Intolerable or Immediate attention 
require/ High Risk) 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๓๐ 

ตารางที ่๓ ระดับโอกาส (ความเป็นไปได)้ 

 

ระดับโอกาส 
(ความเป็นไปได้) 

ค านิยาม 

๑ นานๆครัง้ (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) 

๒ ไม่บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทกุ ๕ ปี) 

๓ ปานกลาง (อาจเกดิขึ้นได้ทกุปี) 

๔ บ่อย (อาจเกิดขึ้นไดทุ้กเดือน) 

๕ บ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นได้ทกุวัน) 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๓๑ 

ตารางที ่๔ ผลกระทบ (ความรุนแรง) 
 

ผลกระทบ 
(ความรุนแรง) 

ค านิยาม 

๑ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
น้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย) 

๒ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
น้อย (เจ้าหนา้ที่ได้รบัเสียงบน่หรอืถูกต าหนิ) 

๓ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ        
ปานกลาง (เจ้าหน้าทีถู่กรอ้งเรียนหรือถกูลงโทษทางวินัย) 

๔ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มาก (ผูบ้รหิารถูกต าหนิหรือถูกร้องเรียน) 

๕ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มากที่สดุ (ผู้บริหารถกูลงโทษทางวนิัย) 

    

ได้ก าหนดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง มาตรการและ
แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาที่ต้องด าเนนิการ และผู้รับผิดชอบไวต้ามรายละเอียดในตารางท่ี ๕ ดังนี้ 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๒ 

จากการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารและประเมินความเสี่ยงของส านักงานฯ ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาประเมินความเสี่ยง                     
ด้านระบบเทคโนโลยดีิจิทัล และจัดท าเป็นตารางประเมินความเสี่ยงของส านักงานฯ ได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินความเสี่ยงของส านักงานฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 

ความเสี่ยงสูงมาก           
ความเสี่ยงจากการ
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ 

๑. เสี่ยงต่อการ          
สูญหายของข้อมูล 
๒. เสี่ยงต่อการถูก
ฟ้องร้องและเสื่อม
เสียชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือ
ของส านักงานฯ 

๑. การใช้งานอาจไม่ได้
ประสิทธิภาพตาม
ความสามารถของ
ซอฟต์แวร์นั้นๆ 
๒. ส านักงานฯ อาจถูก
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
นั้นๆ 
๓. ความไม่สะดวกหากไป
ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ ที่ไม่
จ าเป็นต้องมีลิขสิทธิ์ 
(Open Source) 

๒ 

สูงมาก 
๕x๕=๒๕ 

๑. การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูก
กฎหมายมาใช้งานตามความ
จ าเป็น 
๓. การรณรงค์ขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่
ถูกกฎหมาย 
๒. การท าสัญญา หรือข้อตกลง/ 
สนับสนุนการใช้โปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

๔ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๓ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 

ความเสี่ยงสูง        
๑. ความเสี่ยงจาก
การเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ
อินทราเน็ตขัดข้อง 

๑. ไม่สามารถใช้
งานระบบงานของ
ส านักงานฯ ผ่าน
เครือข่าย
อินทราเน็ต ได้  
๒. ไม่สามารถ
เชื่อมต่อภายนอก
ส านักงานฯผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 

๑. ขัดขวางการท างานของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน
ส านักงานฯ 
๒. บุคคลภายนอกไม่
สามารถเข้าใช้ Web 
Server หรือค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้ 

สูง 
๕x๓=๑๕ 

๑. ตรวจสอบ Availability ของ 
Server ด้วยโปรแกรมตรวจสอบ 
เช่น Montastic จาก 
http://www.montastic.com 
เป็นต้น 
๒. การจัดท าเส้นทางออกสู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Gateway) 
มากกว่า ๑ ทาง หากส านักงานฯ 
มีงบประมาณเพียงพออาจ
พิจารณาในการจัดท า Gateway 
ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(ISP) ต่างออกไป จะท าให้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
เสถียรภาพมากข้ึน 
๓. การวาง Web Server ไว้
มากกว่า ๑ ที่ เช่น ที่อาคารสุข
ประพฤติ หรือท่ี ISP 
๔. การจัดตั้งศูนย์ส ารอง (DR Site) 
๕. การปรับปรุงเครือข่ายหลัก

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

๓ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

http://www.montastic.com/
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
ภายใน (Backbone Networks) 
อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเช่น 
Firewall, IPS/ IDS, NAC, 
Router และ Switch ต่างๆ ใหม่
ให้เป็นแบบ Redundancy  
๖. การจัดหา Bandwidth 
Management เพ่ือควบคุมการใช้
งานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การใช้งานระบบงานของ
ส านักงานฯ ได้รับ Bandwidth สูง
กว่าการใช้งานด้านอ่ืนๆ  

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

๒. ความเสี่ยงจาก
การการติดไวรัส
คอมพิวเตอร์หรือ 
Malware 

๑. เสี่ยงต่อการถูก
ท าลาย โปรแกรม
หรือข้อมูล 
๒. เสี่ยงต่อการไม่
สามารถเรียกใช้
โปรแกรมหรือ
ระบบงานได้
ตามปกติ 
 
 

๑. ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ 
๒. ใช้ระบบงานไม่ได้ 
๓. ข้อมูลที่ส าคัญสูญหาย 

สูง 
๕x๓=๑๕ 

๑. ใช้ระบบป้องกันไวรัสกับเครื่อง
แม่ข่ายที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
Protection ที่ส านักงานฯ ใช้อยู่ 
ที่สามารถควบคุมการโจมตีและ
การบุกรุกเครือข่ายจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น การระบาดของ Virus 
และ Worm, การโจมตีเพ่ือห้าม
การบริการ (Denial of Server- 
DoS) การบุกรุกแบบ 
Vulnerability Exploit,  

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ทุกส านัก 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๕ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๓. เสี่ยงต่อการถูก
ขโมยข้อมูลที่
ส าคัญ 

Network Reconnaissance และ
เทคนิคการหลบซ่อนการโจมตี
แบบ Traffic Normalization, IP 
Defragmentation,   
TCP Reassemble ได้ 
๒. อัพเดทข้อมูลไวรัสอย่าง
สม่ าเสมอ 
๓. มีการส ารองข้อมูลที่เครื่องลูก
ข่ายที่จ าเป็นไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

๓. ความเสี่ยงจาก
ช่องโหว่จากการ
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ภายใน
องค์กร 

๑. เสี่ยงต่อการถูก
ขโมยข้อมูล 
๒. เสี่ยงต่อการท า
ความเสียหายแก่
โปรแกรม 
๓. เสี่ยงต่อการใช้
ช่องโหว่ของ
โปรแกรม หรือ 
การซ่อน Script 
ไว้ในโปรแกรม
เพ่ือวัตถุประสงค์
แอบแฝง 

๑. ลดความน่าเชื่อถือต่อ
ส านักงานฯ หากข้อมูลถูก
ขโมยไปและน าไปเผยแพร่ 
๒. กรณีท่ีเป็นข้อมูลลับ
อาจสร้างความเสียหายต่อ
ส านักงานฯ เป็นอย่างยิ่ง 
 

สูง 
๕x๓=๑๕ 

๑. ตั้งมาตรฐานในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามค าแนะน าของ 
OWASP- Top 10 Web 
Application Security Risks  
เพ่ือลดความเสี่ยง 
๒. มีมาตรการก าหนดชั้นความลับ
ของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นความลับ 

/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 

๔ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร หรือ
ส านักอ่ืนๆที่
พัฒนา
ระบบงานข้ึน
ใช้เอง 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๖ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๔. ความเสี่ยงจาก
การถูก Black List  
โดย Search 
Engine หรือ 
Spamhaus 
(http://www.spa
mhaus.org) 
 
 

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

๑. ลดความน่าเชื่อถือต่อ
ส านักงานฯ หรือข้อมูล
ของส านักงานฯ 
๒. ส านักงานฯ อาจถูก
ฟ้องร้อง โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

สูง 
๕x๓=๑๕ 

 
 
 
 

๑. ติดตั้งโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ใดใน
เครือข่ายส านักงานฯ ได้ส่ง Spam 
ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะจาก SMTP Mail 
Server ซึ่งมักจะเป็นแหล่งที่ 
Hacker ชอบใช้ในการส่ง Spam 
ปัจจุบันส านักงานฯ ได้ท าการ
ติดตั้ง Symantec Brightmail 
Gateway เพ่ือป้องกันแล้ว แต่ต้อง
มีตารางในการตรวจสอบที่เข้มงวด 
๒. ติดตั้งระบบการตรวจสอบ
แฟ้มข้อมูลก่อนการอัพโหลดข้อมูล
ขึ้น Web Server หรือ FTP 
Server เช่น Symantec Web 
Gateway Symantec Endpoint 
Protection ที่ส านักงานฯ มีใช้อยู่ 
เป็นต้น 
๓. มีการอัพเดทตัวโปรแกรมและ 
Signature อย่างสม่ าเสมอ และ
การท าการบ ารุงรักษา

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

๒ และ ๓ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  

http://www.spamhaus.org/
http://www.spamhaus.org/


 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๗ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
(Maintenance) ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ พร้อมทั้ง Update 
Licenses 

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

๑. เสี่ยงต่อการถูก
ขโมยข้อมูล 
๒. เสี่ยงต่อการท า
ความเสียหายแก่
โปรแกรม 
๓. ไม่สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่อง
ได้เอง 
๔. ขาดการดูแล
บ ารุงรักษา
โปรแกรมและ
ข้อมูล ท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้ 
ในระยะยาว 
๕. เสียค่าใช้จ่ายสูง 

๑. ลดความน่าเชื่อถือต่อ
ส านักงานฯ หากข้อมูลถูก
ขโมยไปและน าไปเผยแพร่ 
๒. กรณีท่ีเป็นข้อมูลลับ
อาจสร้างความเสียหายต่อ
ส านักงานฯ เป็นอย่างยิ่ง 
๓. จัดหางบประมาณ เพ่ือ
ท าการบ ารุงรักษา
โปรแกรมและข้อมูลพร้อม
กับการท าการบ ารุงรักษา
เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องที่ต้องมีการ
อัพเดทอยู่เสมอ 

สูง 
๓x๔=๑๒ 

๑. การออกแบบระบบให้อิง
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 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 

๔ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร หรือ
ส านักอ่ืนๆ ที่
พัฒนา
ระบบงานข้ึน
ใช้เอง 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๘ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๖. มีมาตรการในการก าหนดให้น า
ข้อมูลใดออกไปนอกสถานที่ได้ให้
ชัดเจนและมีการควบคุมอย่าง
รัดกุม 
๗. มีแผนการบ ารุงรักษาระบบงาน
ที่ดี รวมถึง การแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการเขียนโปรแกรม (Bug) การ
อัพเดท เมื่อมี Version หรือ 
Release ใหม่ การแก้ไขเมื่อเกิด
การ Crash ของโปรแกรมหรือ
ฐานข้อมูล (Database) เกิดความ
เสียหาย เป็นต้น 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
/ 

 

/ 
 
 
 
/ 
 

๖. ความเสี่ยงจาก
การเกิดอัคคีภัย 

๑. การถูกท าลาย
ทรัพย์สิน ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 
 
๒. การถูกท าลาย
ข้อมูล 
 

๑. เสียงบประมาณในการ
จัดหาระบบทดแทน 
๒. การไม่สามารถใช้งาน
ระบบระหว่างที่มีการ
จัดหาระบบทดแทน 
 

สูง 
๒x๕=๑๐ 

๑. ติดตั้งระบบตรวจจับควัน        
ที่สามารถตรวจจับควันได้ก่อน
ล่วงหน้า (Very Early Smoke 
Detection Apparatus- VESDA)  
 
 
๒. ติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

๑ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
ส านัก
บริหารงาน
กลาง 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๓๙ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๓. การบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตของ
เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างภายใน
อาคาร 

๓. ติดตั้งระบบดับเพลิงแบบ 
Aerosol ซึ่งปัจจุบันส านักงานฯ 
ได้มีการติดตั้งระบบนี้ใช้งานอยูใน
ศูนย์สารสนเทศทั้ง ๓ ระบบ
ข้างต้นแล้ว 
๔. จัดตั้งศูนย์ส ารองในกรณีท่ีเกิด
อัคคีภัยขึ้น  
๕. มีแผนในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ตามล าดับความส าคัญ 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 

๗. ความเสี่ยงจาก
ข้อมูลรั่วไหลจาก
การเปลี่ยนมือผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ส าคัญมี        
การรั่วไหลจาก          
การซ่อมแซม
เครื่องที่เสีย เช่น 
Hard Disk  

๑. ข้อมูลที่อยู่ในชั้น
ความลับ รั่วไหลท าให้
เสียหายต่อความน่าเชื่อถือ
ของส านักงานฯ 
๒. ข้อมูลที่รั่วไหลอาจท า
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

สูง 
๒x๕=๑๐ 

มีการบริหารจัดการ ต่ออุปกรณ์
เก็บข้อมูล เช่น Hard Disk ให้
แน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกลบทิ้งอย่าง
ถาวร หรือได้ท าลายอุปกรณ์นั้นๆ 
ทิ้งแล้ว หากท าได้ 

/ / / ๕ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๐ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

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
เครื่องไม่ได้ถูกท า
การ Shutdown 
อย่างเหมาะสม 

๑. ข้อมูลเสียหาย 
๒. ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรม หรือ ฐานข้อมูล
เสียหาย ต้องมีการติดตั้ง
ใหม่ 
๓. เสียเวลาการใช้งาน ๓ 
ถึง ๖ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 

ปานกลาง 
๒x๔=๘ 

๑. ติดตั้งระบบ UPS ที่สามารถ
ส ารองไฟฟ้าเพียงพอส าหรับเครื่อง
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย และ
สามารถท าการ Shutdown 
เครื่องแม่ข่ายทั้งหมดกรณีไฟฟ้าดับ
เกินกว่าที่UPSจะสามารถจ่ายไฟได้ 
๒. วางแผนจัดการยุบรวมเครื่อง
แม่ข่ายต่างๆ ที่กระจัดกระจายเป็น
จ านวนมาก และมีหลาย
ระบบปฏิบัติการให้เป็นในที่มี
ระบบส ารอง (Redundancy) โดย
ใช้เทคโนโลยี Virtualization มา
บริหารจัดการ 
๓. วางแผนการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Electrical 
Generator) ส าหรับศูนย์
สารสนเทศอาคารรัฐสภาใหม่ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

๑ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
ส านัก
บริหารงาน
กลาง 
 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๑ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๒. ความเสี่ยงจาก
การเกิดอุทกภัย 

ความเสียหายของ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

เสียงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่
ทดแทน 

ปานกลาง 
๒x๓=๖ 

๑. ติดตั้งเครื่องตรวจจับระดับน้ า
รั่วไหลพ้ืนที่ที่มีความไวต่อน้ า 
(โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่) 
๒. มีแผนในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ตามล าดับความส าคัญ 
(โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่) 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

๑ -ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
-ส านัก
บริหารงาน
กลาง 
 

๓. ความเสี่ยงจาก
แมลง หรือสัตว์กัด
แทะคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ หรือ
สายไฟฟ้า/ 
สายสัญญาณ 
 
 

เสี่ยงต่อการไม่
สามารถใช้งานได้
ปกติ 
 

เสียงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือจัดหา
ทดแทน 

ปานกลาง 
๓x๒=๖ 

๑. ไม่ปล่อยให้มีสายไฟฟ้าหรือ
สายสัญญาณไม่มีท่อห่อหุ้มจนถึง
จุดทางเข้าตู้ Rack  
๒. ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มมา
ทานหรือเก็บไว้ในบริเวณที่มีความ
เสี่ยง 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

๑ -ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
-ส านัก
บริหารงาน
กลาง 
 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๒ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๔. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย หรือเครื่องลูก
ข่ายและอุปกรณ์
ต่อพ่วง 
    ๔.๑ เครื่องแม่
ข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เสี่ยงต่อการสูญ
หายของอุปกรณ์ 
และข้อมูลที่มี
ความส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. เสียงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องแม่ข่าย
ทดแทนที่มีมูลค่าสูง 
๒. เสียเวลาในการกู้ระบบ 
๓. เสียภาพลักษณ์ของ
ส านักงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปานกลาง 
๒x๓=๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. ติดตั้งระบบรักษาความ
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 การน าติดตัวไปด้วย
ตลอดเวลา หรือติดตั้งอุปกรณ์ล็อค 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๓ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
 
 
 
   ๔.๒ เครื่องลูก
ข่ายและ อุปกรณ์
ต่อพ่วง 

 
 
 
เสี่ยงต่อการสูญ
หายของอุปกรณ์ 
และข้อมูลที่มี
ความส าคัญ 

 
 
 
๑. เสียงบประมาณในการ
จัดหาอุปกรณ์ทดแทน 
๒. เสียภาพลักษณ์ของ
ส านักงานฯ 

 
 
 
ปานกลาง 
๒x๓=๖ 

เช่น Kensington Lock เป็นต้น 
เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
 
๑. ควบคุมการเข้าออกอาคาร 
๒. ควบคุมการขนย้ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้า-ออกอาคาร
ตลอดเวลา 
๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมทุกที่ๆ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 

 

 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 

 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 

 
 

 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 

 
 
 

๑ 

 
 
 
-ส านัก
บริหารงาน
กลาง 

๕. ความเสี่ยงจาก
การไม่ท าการ
ส ารองข้อมูล หรือ
ท าการส ารอง
ข้อมูลแต่ขาดการ
อัพเดท 

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

๑. เสียค่าใช้จ่ายในการกู้
คืนข้อมูล หรือการจัดท า
ขึ้นมาใหม่ 
๒. ไม่สามารถน าข้อมูลที่มี
อยู่ไปใช้งานได้เนื่องจาก
ขาดความมั่นใจในข้อมูล 

ปานกลาง 
๒x๓=๖ 

๑. มีการบริหารจัดการในการท า
การส ารองข้อมูล (Backup) เป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีการทดสอบการน าข้อมูล
กลับคืนสู่ระบบ (Restore) เพ่ือ
ความแน่ใจในข้อมูลที่เก็บไว้ 
ปัจจุบัน การจัดเก็บส ารองข้อมูล
ของส านักงานฯ ที่มีอุปกรณ์และ
ระบบบริหารจัดการส ารองข้อมูล
โดยอัตโนมัติ มีเฉพาะระบบเครื่อง

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

๕ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๔ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ระยะท่ี ๑ และ
โครงการจัดตั้งห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
๓. การจัดการเชื่อมโยงเครื่องแม่
ข่ายอ่ืนเข้าสู่ระบบการส ารอง
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

๖. ความเสี่ยงจาก
การบุกรุกโจมตี
ทางไซเบอร์จาก
ภายนอก 
  
 

เสี่ยงต่อการถูก
โจมตีจาก
ภายนอกผ่าน
เครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 

๑. ท าให้ระบบเครื่องแม่
ข่าย หรือลูกข่ายติดไวรัส
และแพร่กระจายสู่เครื่อง
อ่ืนๆ ทั้งหมดในเครือข่าย 
๒. ถูกแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ
รูปภาพบน Web Site 
ของส านักงานฯ 
๓. ถูกโจรกรรมข้อมูลที่
เป็นความลับของ
ส านักงานฯ 
 

ปานกลาง 
๑x๕=๕ 

๑. ติดตั้งระบบป้องกัน และเตือน
ภัย Anti Spam, Antivirus, 
Malware, Trojan และมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบและ
อัพเดทฐานข้อมูลของอุปกรณ์นั้นๆ 
อยู่เป็นประจ าเพ่ือที่จะสามารถ
แก้ไขได้ทันเมื่อถูกโจมตี 
๒. หมั่นตรวจสอบ Policy และ 
Log ของ Firewall IPS/ IDS 
อย่างสม่ าเสมอ 
๓. จัดท าแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติที่
จ าเป็นตามล าดับเมื่อเกิด

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

๓ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๕ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
เหตุการณ์ข้ึนจริงจะได้พร้อมที่จะ 
รับกับสถานการณ์ได้โดยไม่สับสน 
๔. ติดตั้ง Firewall และ IDS/ IPS 
เพ่ือป้องกันฐานข้อมูลที่มี
ความส าคัญโดยเฉพาะ 

 
 
/ 

 
 
/ 
 

 
 
/ 
 

๗. ความเสี่ยงจาก
การโจมตทีาง       
ไซเบอร์ส านักงานฯ 
ไม่ให้สามารถ
ให้บริการได้ 
(Denial of 
Service-DoS) 
   ๗.๑ จาก
ภายนอก 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เสี่ยงต่อการถูก
โจมตีได้จาก
ภายนอก โดย
โจมตีทั้งเครื่องแม่
ข่ายและ/หรือ 
เครือข่าย ในทุก
รูปแบบ ซึ่งจะมี
การพัฒนาวิธีการ
อยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย
ได้ หรือใช้ได้แต่ช้ามาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปานกลาง 
๑x๕=๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. ติดตั้งระบบป้องกัน และเตือน
ภัย Spam, Virus, Malware, 
Trojan และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ตรวจสอบและอัพเดทฐานข้อมูล
ของอุปกรณ์นั้นๆ อยู่เป็นประจ า
เพ่ือลดหรือสามารถแก้ไขได้ทัน
เมื่อถูกโจมตี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
 
 
 
 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๖ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
 
 
 
 
  
 
 
 
๗.๒ จากภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เสี่ยงต่อการถูก
โจมตีจาก
โปรแกรมต่างๆ 
โดยเฉพาะ
ประเภท Trojan 
ที่มีการติดตั้งที่
เครื่องลูกข่ายโดย
ผู้ใช้งานภายใน 
ทั้งท่ีไม่ได้ตั้งใจ
และตั้งใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย
ได้ หรือใช้ได้แต่ช้ามาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปานกลาง 
๑x๕=๕ 

๒. หมั่นตรวจสอบ Policy และ 
Log ของ Firewall และ IPS/ IDS 
อย่างสม่ าเสมอ 
๓. จัดท าแผนหรือข้ันตอนปฏิบัติที่
จ าเป็นตาม ล าดับเมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้ึนจริงจะได้พร้อมที่จะ
รับกับสถานการณ์ได้โดยไม่สับสน 
 
๑. มีมาตรการ และกฎระเบียบใน
ก ารค วบ คุ ม มิ ให้ มี ก า รติ ด ตั้ ง
โปรแกรมต่างๆ ลงบนเครื่องลูก
ข่ า ยที่ เชื่ อ ม โย งกั บ เค รื อ ข่ า ย
อินทราเน็ตของส านักงานฯ 
๒. การควบคุมด้วยระบบ 
Desktop Management  

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

 
๓ 

 
ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๗ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๘. ความเสี่ยงจาก
การระบบ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายฐานข้อมูลหลัก
เสียหาย 
 
 
 
 

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

การใช้งานระบบงานไม่
สามารถใช้ได้ตามปกติ 
 

ปานกลาง 
๑x๕=๕ 

๑. การป้องกันระบบเครื่องแม่ข่าย
ฐานข้อมูลหลักเสียหายด้วยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การท างานใน
แบบ Hot Standby หรือ 
Clustering ทุกส่วนของเครื่องแม่
ข่ายฐานข้อมูลหลัก 
๒. การจัดเก็บฐานข้อมูลส ารอง 
(Backup) และท่ีพร้อมใช้งานได้ 
โดยอาจประสานงานกับบริษัทผู้
ให้บริการในลักษณะ Application 
Service Provider หรือหน่วยงาน
อ่ืน ในความตกลงที่จะใช้เครื่อง
ของหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้งาน
ทดแทนในกรณีที่เกิดความ
เสียหายต่อเครื่องแม่ข่าย
ฐานข้อมูลหลักของ 
ส านักงานฯ 
๓. จัดท าระบบเว็บไซต์ส ารอง  
(Backup Site) 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

๕ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๘ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๙. ความเสี่ยงจาก
การใช้ Wireless 
เข้าเครือข่าย
อินทราเน็ต 

เสี่ยงต่อผู้ที่ไม่มี
สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
เข้าใช้เครือข่าย 
อินทราเน็ต ผ่าน
ทาง WiFi 

ข้อมูลที่เป็นความลับถูกน า
ออกเผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ อันจะน ามาซึ่ง
การขาดความเชื่อถือใน
การจัดเก็บข้อมูลของ
ส านักงานฯ 

ปานกลาง 
๑x๕=๕ 

๑. ควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายด้วย 
NAC, Radius และ Directory 
เช่น AD หรือ LDAP ร่วมกันใน
การควบคุมการเข้าใช้งาน
เครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันส านักงานฯ 
ได้เริ่มมีการน าระบบดังกล่าวเข้า
มาติดตั้งใช้งานอยู่ 
๒. เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้
งานเพ่ิมขึ้นโดยติดตั้งระบบยืนยัน
ตน (Authentication)  
 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

๓ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  

๑๐. ความเสี่ยง
จากการที่
เจ้าหน้าที่ใช้
คอมพิวเตอร์/
เครือข่ายผิด
วัตถุประสงค์ 

๑. เสี่ยงต่อการใช้ 
Resources ของ
ส านักงานฯ 
ในทางท่ีผิด หรือ
เปล่าประโยชน์ 
เช่น การฟังวิทยุ
หรือดูโทรทัศน์ 
ออนไลน์ การ
โหลด Bit 
Torrent การดู

๑. สูญเสีย Bandwidth 
ในเครือข่ายท าให้
ส านักงานฯ ต้องจัดเพิ่ม 
Bandwidth ให้มากข้ึน
ทุกๆ ปี 
๒. ส านักงานฯ อาจถูก
ร้องเรียนหรือฟ้องร้องจาก
บุคคลภายนอก 

ปานกลาง 
๒x๒=๔ 

๑. บริหารจัดการด้วยข้อแนะน า 
Ten Ways to Protect Your 
Network From Insider 
Threats {ก.๘} 

(www.enterprisenetworkingpl
anet.com) เพ่ือลดความเสี่ยง 
๒. บริหารจัดการในการก าหนด 
Policy ของ Firewall ให้
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เปิด 
Port เท่าท่ีจ าเป็น  

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

๒ ทุกส านัก  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๔๙ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
เว็บไซต์ที่ลามก 
อนาจาร ผิด
ศีลธรรม เป็นต้น 
๒. การใช้ 
Resource ของ
ส านักงานฯ ท าผิด
กฎหมาย เช่น 
การ ดาวน์โหลด
โปรแกรม หรือ
เพลงที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

๓.  บริหารจัดการในการก าหนด 
Policy ของอุปกรณ์ Bandwidth 
Managent เพ่ือก าจัดหรือปิดกั้น
การใช้ resources ในทางท่ีผิด 
๔. การมีข้อตกลงที่ผู้ใช้งานต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการน าอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ 
Resources ต่างๆ ของส านักงานฯ 
ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการบันทึก
การใช้งานและรายงานการใช้งาน
ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนต่อผู้บังคับบัญชา 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
/ 
 

ความเสี่ยงต่ า          
๑. ความเสี่ยงจาก
วินาศภัย/ การก่อ
การร้าย 

เสี่ยงต่อการสูญ
หายและถูก
ท าลายของ
อุปกรณ์ และ
ข้อมูลที่เป็นส่วน
ส าคัญขององค์กร 

ไม่สามารถใช้ระบบงาน
หรือข้อมูลได้เป็นปกติ 

ต่ า 
๑x๓=๓ 

๑. ท าการส ารองข้อมูลไว้ต่าง
สถานที่กัน 
๒. จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพ่ือ
รับมือว่ามีข้ันตอนปฏิบัติอย่างไร 
และจะใช้เครื่องทดแทนจากท่ีใด 
เพ่ือสามารถจะใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. จัดท าระบบเว็บไซต์ส ารอง  
(Backup Site) 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

๑ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๕๐ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๒. ความเสี่ยงจาก
ความชื้น อุณหภูมิ 

เครื่องมี
ประสิทธิภาพ
(Performance) 
และ ความเชื่อถือ
ได้ (Stability) 
ลดลง และเครื่อง
อาจหยุดท างาน
ได้ 

อายุของเครื่องและ
อุปกรณ์สั้นลง ท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณใน
การจัดการซ่อมแซมหรือ
จัดหาทดแทน 

ต่ า 
๒x๑=๒ 

๑. บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
ชนิด Precision ที่สามารถควบคุม
ได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่
ในสภาวะที่เหมาะสมและสามารถ
ท างานสลับกันได้ ซึ่งปัจจุบัน
ส านักงานฯ ได้ติดตั้งระบบนี้ ที่
ศูนย์สารสนเทศชั้น ๑๓ อาคารสุข
ประพฤติแล้ว  
๒. ส านักงานฯ ควรมีการวางแผน
ในการจัดท าระบบที่เหมาะสม
ส าหรับศูนย์สารสนเทศอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ด้วย โดย
ประสานงานกับผู้ออกแบบ และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานฯ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
การบริหารจัดการและความเสี่ยง
ด้านการเงิน เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณสูงและอาจมีข้อจ ากัด
หลายๆ ด้าน 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

๓ 
 

๗ และ ๘ 

ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
 
ทุกส านัก  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๕๑ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
๓. ความเสี่ยงจาก
แผ่นดินไหว 

ความเสียหายด้าน
โครงสร้างอาจ
ท าลายระบบ
เครื่องและข้อมูล 

ไม่สามารถใช้ระบบงาน
หรือข้อมูลได้เป็นปกติ 

ต่ า 
๑x๑=๑ 

๑. ท าการส ารองข้อมูลไว้ต่าง
สถานที่กัน 
๒. จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพ่ือ
รับมือว่ามีข้ันตอนปฏิบัติอย่างไร 
และจะใช้เครื่องทดแทนจากท่ีใด 
เพ่ือสามารถจะใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. จัดท าระบบเว็บไซต์ส ารอง  
(Backup Site) 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

๑ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  

4. ความเสี่ยงจาก
การประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน (เช่นกรณี 
เกิดโรคระบาด 
หรือควัญพิษ) 
ท าให้บุคลากรไม่
สามารถมา
ปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ราชการ
ประจ าได้ 
 
 

เสี่ยงต่อการ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานรองรับ
การเชื่อมโยง
เครือข่ายของ
ระบบสารสนเทศ
ขององค์กร 

ไม่สามารถใช้ระบบงาน
หรือขอ้มูลได้เป็นปกติ 

ต่ า 
๑x๑=๑ 

๑. ท าการส ารองข้อมูลไว้ต่าง
สถานที่กัน 
๒. จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพ่ือ
รับมือว่ามีข้ันตอนปฏิบัติอย่างไร 
และจะใช้เครื่องทดแทนจากท่ีใด 
เพ่ือสามารถจะใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. จัดท าระบบเว็บไซต์ส ารอง  
(Backup Site) 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

๑ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร                          ๕๒ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 

ระยะ / เวลา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ประเภท
ความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

256๓ 256๔ 256๕ 
5. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม
ฐานข้อมูล 

ข้อมูลที่ส าคัญ
รั่วไหลสู่ภายนอก
หรือสาธารณะ 

๑. เสียชื่อเสียงและ              
ความน่าเชื่อถือที่มีต่อ
ส านักงานฯ 
๒. การสูญหายหรือถูก
ท าลายของข้อมูล 

ต่ า 
๑x๑=๑ 

๑. มีการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันข้อมูล 
๒. มีการบริหารจัดการด้านการ
เข้าถึงข้อมูล (Access) ตาม
ความส าคัญของข้อมูลโดยสามารถ
ท างานร่วมกับ 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
ท าลายอุปกรณ์ หรือสื่อเก็บข้อมูล
นั้นๆทิ้งแล้ว หากท าได้ 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

๕ ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         ๕๓ 

๙. การบรหิารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยดิีจิทัล              
ของ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

    ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและแนว
ทางการติดตามประเมินผล  เพ่ือเป็นเครื่องวัดความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงด้ านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือท าการวิเคราะห์และวางระบบติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการท างานต่อที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  

                
                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                             รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒ ผังโครงสรา้งการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับกรม 

(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
(CIO) 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

คณะท างานติดตามประเมินผล 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ส่วนงานที่รับผิดชอบ 



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         ๕๔ 

ตัวอย่าง แบบรายงานติดตามประเมินผล 
แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปี ............................. 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
มาตรการ/

แผนปฏิบัติการ 
ผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/            
ผู้ด าเนินงาน 

๑..................      

๒..................      

๓..................      

๔..................      
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ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ก 

ภาคผนวก ก 
บันทึกการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ของระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ส านักเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสาร   

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ 
 
ผู้เข้าประชุม 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑) นายนรมิตร   คุณโลกยะ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๒) นายชัยวฒุิ  พุฒพิสุทธิ ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์
๓) นางสาวจิรพรรณ  แกลว้ทนงค ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการระบบ

คอมพิวเตอร ์
๔) นางทตุิยาพร   ทวนทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร ์
๕) นายสมชาย  ชัยเชษฐ์ด ารงกลุ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพิเศษ 
๖) นางสาวสุดารตัน ์ ใจอดุม นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพิเศษ 
๗) นายประจักษ์  สมลา นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพิเศษ 
๘) นายประจักษ์  เพ็ญเลี้ยง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพิเศษ 
๙) นางสาวพัทธกานต์  วฒุิอัครวัฒน์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ 
๑๐) นางสาวเบญจมาศ  ส าเนียงสูง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕ และประกาศใช้ในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ภัยพิบัติ รวมไปถึงด้านเทคโนโลยี 
เช่น การส ารองข้อมูล เพ่ือรองรับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานว่าหน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัย
พิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งแผนนี้จะเน้นความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดท าแผน เริ่มจาก



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ก 

หน่วยงานจัดตั้งคณะท างาน  ท าการทบทวนแผนเดิมหรือจัดท าแผนใหม่  และมีการประกาศใช้
แผนที่พัฒนาขึ้น  

อย่างไรก็ตาม  แผนที่พัฒนาขึ้นนี้ มีการจ าแนกกิจกรรมในแต่ละปี  มีการก าหนดชื่อ
บุคคลากรที่จะรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมชัดเจน และมีระยะเวลาก ากับกิจกรรม  ซึ่งส านักงานฯ  
จะเลือกซักซ้อมในสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นจริง  เช่น กรณีไฟดับ หรือเครือข่ายขัดข้อง ทั้งนี้ 
หน่วยงานได้มีการติดตามการด าเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประจ าปี 2562 และได้มีการทบทวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. 25๖๓ – 25๖๕ ได้มีปัจจัยในการพิจารณาเพิ่มเติม
ในการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

๑. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการประกาศใช้ วิสัยทัศน์  และ พันธกิจ ตาม
แผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๓ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยี
ส ารสน เท ศ ระดั บ สู งภ าค รั ฐ  (Government Chief Information Officer Management 
Guideline) เพ่ือปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้รองรับภารกิจในการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและให้ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ก าหนดให้มี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : 
DCIO) ประจ าหน่วยงาน ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมจึงต้อง
โดยเปลี่ยนจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง 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 สถานที่ราชการประจ าได้ 

  ผู้เข้าประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. 25๖๓ – 25๖๕ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่อาจเกิดขึ้น  และท าการประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้



 แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 

 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ก 

ที่จะเกิด ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ โดยยึดตามแนวการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕ มีเกณฑ์การก าหนดระดับคะแนนของ
ความเป็นไปได้ และความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

Risk Assessment Matrix 

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้) 
ต่ ามาก/
น้อยมาก 

ต่ า/น้อย 
ปาน
กลาง 

สูง/บ่อย 
สูงมาก/
บ่อยมาก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
นุแ

รง
) สูงมาก/หายนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง/วิกฤต ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
ปานกลาง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
ต่ า/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ไม่เปน็สาระส าคญั/
น้อยมาก 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ผลสรุปจากการระดมสมอง เพ่ือก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ      

การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งการประเมินระดับความ
เป็นไปได้ และผลกระทบ มีดังนี้ 

 

ประเภทความเสี่ยง 
ความน่าจะ
เป็นที่จะเกิด 

ผลกระทบ คะแนน 

ลิขสิทธิซ์อฟตแ์วร์ ๕ ๕ ๒๕ 
การเชือ่มตอ่ระบบอนิเทอร์เน็ต/ อินทราเนต็ขดัขอ้ง ๕ ๓ ๑๕ 
ไวรัสคอมพิวเตอร์/ Malware ๕ ๓ ๑๕ 
ช่องโหว่จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใน
องค์กร 

๓ ๕ ๑๕ 

ความเสี่ยงจากการถูก Black List  จาก Search 
Engine/ Spamhause 

๓ ๕ ๑๕ 

การใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดย Outsource ขาดแผน
บริหารความต่อเนื่อง 

๓ ๔ ๑๒ 

ความเสี่ยงจากอัคคีภัย ๒ ๕ ๑๐ 
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ประเภทความเสี่ยง 
ความน่าจะ
เป็นที่จะเกิด 

ผลกระทบ คะแนน 

ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๒ ๔ ๘ 
ความเสี่ยงจากอุทกภัย ๒ ๓ ๖ 
ความเสี่ยงจากแมลง/สัตว์กดัแทะ ๓ ๒ ๖ 
การโจรกรรมอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย /อุปกรณ ์ ๒ ๓ ๖ 
การไม่ส ารองข้อมูล/ การส ารองขอ้มูลขาดการ
อัพเดท 

๒ ๓ ๖ 

การบกุรุกโจมตีทางไซเบอรจ์ากภายนอก ๑ ๕ ๕ 
การโจมตีทางไซเบอร์ภายในหนว่ยงานไม่ให้สามารถ
ให้บริการได้ (Denial of Service-DoS) 

๑ ๕ ๕ 

ระบบคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยฐานข้อมูลหลกัเสียหาย ๑ ๕ ๕ 
ความเสี่ยงจากการใช ้Wireless เข้าเครอืข่าย
อินทราเนต็ 

๑ ๕ ๕ 

เจ้าหนา้ที่ใช้คอมพวิเตอร์/เครือขา่ยผิดวัตถุประสงค ์ ๒ ๒ ๔ 
ความเสี่ยงจากไฟกระชากจากปลั๊กพ่วง ๒ ๒ ๔ 
วินาศภัย/ การก่อการร้าย ๑ ๓ ๓ 
ความเสี่ยงจากความชืน้ อุณหภูม ิ ๒ ๑ ๒ 
ความเสี่ยงจากการประกาศภาวะฉุกเฉิน (จากโรค
ระบาด/ควันพิษ) 

๑ ๑ ๑ 

ความเสี่ยงจากแผน่ดนิไหว ๑ ๑ ๑ 
การโจรกรรมฐานข้อมูล ๑ ๑ ๑ 

 
จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลคะแนนสูงสุด 

๖ อันดับแรก ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
๑) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

แนวทางปฏิบัติ    
- การท าสัญญา ข้อตกลงกับบริษัท โดยจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้งานตาม

ความจ าเป็น 
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- สนับสนุนการใช้  SaaS (Software as a Service) เช่น  www.docs.com แทน
โปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office 

๒) การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต/ อินทราเน็ตขัดข้อง 
แนวทางปฏิบัติ    
- ทดสอบด้วยการถอดสัญญาณหลักออกแล้วดูผลว่าท างานได้อัตโนมัติหรือไม่ 
- ตรวจสอบ Availability ด้วยเว็บไซต์ Montastic 

๓) ไวรัสคอมพิวเตอร์/ Malware 
แนวทางปฏิบัติ    
- อัพเดทข้อมูลไวรัสเสมอ  

๔) ช่องโหว่จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายในองค์กร 
แนวทางปฏิบัติ    
- ตั้งมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม OWASP Top Ten Web Application 

Security Risks 
๕) ความเสี่ยงจากการถูก Black List  จาก Search Engine/ Spamhause 

แนวทางปฏิบัติ    
- ติดตั้งโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบว่าเครื่อง Mail Server ของส านนักงานฯ ไม่ได้ส่ง 

Spam 
๖) การใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดย Outsource ขาดแผนบริหารความต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติ  ก าหนดให้ Outsourcer ส่งข้อมูลต่อไปนี้ ภายหลังการพัฒนาระบบ 
- การออกแบบระบบให้อิงมาตรฐาน Data Flow Diagram (DFD) Level 2   
- มีการจัดท า  ER Diagram  
- Source Code บรรจุใน CD ในฟอร์แมตที่ไม่เข้ารหัสใดๆ และสามารถปรับปรุงแกไ้ขได้  
- ถ้ามีการพัฒนา Library ด้วยตนเอง ต้องส่งพร้อม Source Code Library ที่สามารถ

แก้ไขได้ 
- มีการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานฯ 
- มีแผนการบ ารุงรักษาระบบ 

-------------------------------------------------------------------- 




