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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 ควำมเป็นมำ 
 วัตถุประสงค์ 
 เป้ำหมำย 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ  
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต ไม่ว่ำจะในมิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
กำรรักษำควำมมั่นคงและกำรป้องกันประเทศ กำรสื่อสำรโทรคมนำคมและกำรควบคุมดูแลโครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ และจะทวีควำมส ำคัญยิ่งขึ้นในอนำคต เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยีที่รวดเร็วทั้งของประเทศชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยี และควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
ของประเทศท่ีมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในระดับรองลงมำ ซึ่งควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีจะตอบสนองต่อ
กำรใช้งำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของคนได้เป็นจ ำนวนมำก ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยตรง 
หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศในทำงอ้อม เช่น กำรควบคุมดูแลโครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน และด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลำและลดต้นทุนในกำรด ำเนินกำร 
 ส ำหรับประเทศไทย มีกำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตและระบบดิจิทัลมำกขึ้น โดยจำกสถิติ
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (National Electronics and Computer Technology 
Center: NECTEC) พบว่ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยเกือบ ๔๐ ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นจำก ปี พ.ศ. 2557 
ที่มีผู้ใช้ประมำณ ๓๐ ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งมีจ ำนวนโดยประมำณ ๒๕๐ ล้ำนคน นอกจำกนี้ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
ได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลกำรใช้อินเตอร์เน็ต พบว่ำในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชำกรใช้อินเทอร์เน็ตอำยุ
ตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป โดยประชำกร 1 คนจะใช้เวลำโดยเฉลี่ย ๔๑.๔ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต     
โดยกำรใช้งำนผ่ำนสมำร์ตโฟน ซ่ึงเป็นช่องทำงที่นิยมใช้กันมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙ และกำรใช้คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) และกำรใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Laptop) เป็นที่นิยมเป็นอันดับสองและสำมตำมล ำดับ 
และส่วนใหญ่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ YouTube Facebook และ LINE มำกที่สุด 
และในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีเพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ย 3 ชม. ต่อวัน 
โดยส่วนใหญ่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุด โดยพบในกลุ่ม Gen Y (อำยุระหว่ำง 18 – 37 ปี) และ Gen Z  
(อำยุน้อยกว่ำ 18 ปี) มำกที่สุด ส ำหรับสถำนที่ที่มีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมำกที่สุด คือ ระหว่ำงเดินทำงและในที่
สำธำรณะ คิดเป็นร้อยละ 33.2 และ ร้อยละ 20.8 ตำมล ำดับ และกิจกรรมที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจำกปี 
พ.ศ. 2560 คือ อ่ำนหนังสือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 48.27 รองลงมำเป็นขำยสินค้ำและบริกำร คิดเป็นร้อยละ 
24.48 และ จองโรมแรม คิดเป็นร้อยละ 20.65  
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 จะเห็นว่ำกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตท ำได้ง่ำย และสะดวกสบำยต่อ
กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน แต่ในขณะเดียวกันก็ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรน ำไปใช้ในทำงที่ผิด และเสี่ยงที่จะ
เกิดภัยคุกคำมต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย กล่ำวคือ ภัยที่เกิดจำกมิจฉำชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ อินเทอร์เน็ตใน
กำรก่ออำชญำกรรมและแสวงผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ ภัยที่จะเกิดต่อระบบควบคุมดูแลกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่ส ำคัญ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตของประชำชนและภำคธุรกิจเอกชน ทั้งในยำมปกติและยำมเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยที่
ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมทั้งต่อบุคคลทั่วไป เด็ก สตรี และ เยำวชน 
ตลอดจนผู้สูงอำยุ โดยเป็นภัยที่เกิดจำกกลุ่มคนที่คึกคะนอง หรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ใช้ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) 
ในทำงที่ผิด ตลอดจนกำรใช้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีไซเบอร์ เป็นเครื่องมือในกำรท ำสงครำม หรือท ำให้ประเทศ
ของตนได้เปรียบ กำรก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น กำรดูแลรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ต ให้มีควำมมั่นคง ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถป้องกัน
แก้ไขปัญหำกำรถูกเจำะโจม ตีระบบและฟ้ืนตัวกลับมำใช้งำนได้ตำมปกติได้อย่ำงรวดเร็วและไม่ให้อินเทอร์เน็ต
ถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด จึงเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ทุกหน่วยงำนจะต้องตระหนักและมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และกำรป้องกันประเทศ มีภูมิคุ้มกัน
ทำงไซเบอร์และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ 
 รัฐบำลไทยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลป้องกันและกำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือ
แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ำยสื่อสำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของประเทศ จึงได้บรรจุ
ประเด็นควำมมั่นคงไว้ในยุทธศำตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือเป็นแนวทำงให้ประเทศมีแผนกำร
ด ำเนินงำนในกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลที่ได้จำกอุปกรณ์และ
เครื่องจักรต่ำง ๆ พร้อมก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันดังกล่ำวด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ ซึ่งเป็นโครงกำรเร่งด่วน (Flagship) ที่จะต้องด ำเนินกำร
ในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยมอบหมำยให้ ดศ. ร่วมกับ สมช. เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ด ำเนินกำร ซึ่ง ดศ. ได้ขอให้ทุกหน่วยงำนเร่งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ และเพ่ือให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
 กระทรวงคมนำคมจึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ เพื่อเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด และแสดงถึงควำมพร้อม
ของหน่วยงำนในกำรตอบสนองต่อกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในส่วนของโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญ
ทำงสำรสนเทศด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ 
   
1.2 วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับบุคลำกรของกระทรวงคมนำคม ประชำชน หน่วยงำนรัฐ 
และภำคธุรกิจ ในกำรได้รับกำรปกป้องจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในทุกรูปแบบ อำทิ ระบบขัดข้อง (Disruption) 
กำรขโมยข้อมูล (Hack) กำรเรียกค่ำไถ่ (Hijack) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพ่ือกำรหลอกลวง เผยแพร่ข้อมูล
ที่ไม่เป็นจริง เป็นต้น 

๒) เพื่อก ำหนดมำตรกำร นโยบำย และกลไกในกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญ
ทำงสำรสนเทศ และตอบโต้ในภำวะฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหำ  
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๓) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงคมนำคม ในกำรพัฒนำ ให้ควำมรู้แก่
บุคคลำกรทำงไซเบอร์และผู้ใช้งำนทั่วไป ได้รับกำรปลูกฝังให้ตระหนักในกำรร่วมกันป้องกันภัยไซเบอร์ ทั้งในด้ำน
ควำมรับผิดชอบ จริยธรรม และมีสติในกำรบริโภคข้อมูล  

 
1.3 เป้ำหมำย 
 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกภัยคุมคำม
ทำงไซเบอร์ไว้แล้ว ดังนั้น กระทรวงคมนำคมจึงได้ด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนดังกล่ำว  
 

ล ำดับ
ที ่

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 ก ำหนดแนวคิด 

มำตรกำร มำตรฐำนกำร
บริหำรจัดกำรในกำร
ป้องกัน Cyber 
Security ในภำพรวม 

มีนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติ 
Cyber Security 
ของหน่วยงำน 

แล้ว
เสร็จ 

ทบทวน/
ปรับปรุง 

ทบทวน/
ปรับปรุง 

ทบทวน/
ปรับปรุง 

ทบทวน/
ปรับปรุง 

2 พัฒนำระบบระบุและ
ยืนยันตัวตนส ำหรับ
บุคลำกรในหน่วยงำน
ให้ครอบคลุมทั้งหมด 

ร้อยละของบุคลำกร
ในหน่วยงำนที่มีกำร
ยืนยันตัวตน ก่อนเข้ำ
ใช้งำนทรัพย์สินด้ำน
สำรสนเทศของ
หน่วยงำน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3 พัฒนำสภำพแวดล้อม
ด้ำนสำรสนเทศให้
ปลอดภัยต่อภัย
คุกคำม และ
เหมำะสมต่อกำร
ท ำงำน 

ร้อยละของหน่วยงำน
ที่ถูกติดตั้งระบบ และ
อุปกรณ์รักษำควำม
ปลอดภัยทำงไซเบอร์
ได้อย่ำงครอบคลุม
ครบถ้วนทุกหนว่ยงำน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4 พัฒนำระบบส ำรอง
ในส่วนต่ำง ๆ เพื่อ
กำรให้บริกำร
สำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของกำร
ท ำงำนของระบบ
สำรสนเทศสำมำรถ
ให้บริกำรต่อบุคลำกร
ทั้งภำยนอกและ
ภำยในหน่วยงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ล ำดับ
ที ่

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2566 
5 พัฒนำควำมรู้

ควำมสำมำรถ       
ทั้งในส่วนเจ้ำหน้ำที่ 
และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องด้ำน Cyber 
Security ให้สำมำรถ
รองรับกำรท ำงำนได้ 

ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่
ทีม่ีควำมรู้ด้ำน 
Cyber Security 
อย่ำงเพียงพอ     
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

รอ้ยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
หมายเหตุ : เป็นเป้าหมายที่ก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นเป้าหมายโดยรวมของ
ประเทศ 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลำกรของกระทรวงคมนำคม ประชำชน หน่ยงำนภำครัฐและเอกชน มีควำมเชื่อมั่น
ในกำรในกำรใช้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนำคม 

2. กระทรวงคมนำคมและหน่วยงำนในสังกัด มีเครื่องมือและกลไกในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง 
และติดตำมภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

3. หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
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บทที่ 2 
นโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของ กระทรวงคมนาคม ได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) (National Cyber security Strategy 2017 – 2021) 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของ กระทรวงคมนาคม รวมทั้ง ได้กล่าวถึง
สถานการณ์ด้านกฎหมายในประเทศไทย และการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลด้านไซเบอร์ของประเทศไทย 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับ
แรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญซึ ่งจะต้องน า ไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุว ิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาค เป็นธรรม และมีระบบเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจ านวน 23 ฉบับ แบ่งเป็น 98 แผนย่อย โดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีแผนปฏิบัติการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์จ านวน 2 แผนปฏิบัติการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง และแผนปฏิบัติการด้านการ
ต่างประเทศ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นแผนงานจะต้องด าเนินการเร่งด่วนในระยะ 5 ปีแรก โดยมอบหมายให้ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
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2.2 ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่ งช าติ  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  – ๒ ๕ ๖ ๔ ) (National Cybersecurity Strategy 2017 – 2021) เพ่ื อ เป็ น
แนวนโยบายระดับชาติฉบับแรกของไทย ในด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือให้รับกับสภาพ
สังคมที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความพร้อมของประเทศไทย
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ให้ครอบคลุมรอบด้านตามสภาวะแวดล้อม
เอ้ืออ านวย เสริมขีดความสามารถของไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการมีกลไกกลางในการบริหาร
จัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การปกป้องโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การสร้าง
ความตระหนักในทุกภาคส่วนและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ ไว้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถทั้งองค์กรภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือนและต ารวจ 
และภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคม
ดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความม่ันคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความรู้ ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 

 พร้อมทั้งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ไว้ ๘ ประเด็นยุทธศาสาตร์ ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจในทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ 
 แนวทางการด าเนินการ : 

๑) ระดับนโยบายให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ให้สนับสนุนการก าหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

๒) พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล
และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกับรัฐ 

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต  เพ่ือการ
บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนรับทราบและมั่นใจในการใช้บริการ
ของหน่วยงานของรัฐ 
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๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐมีความโปร่งใส โดยใช้เทคโนโลยีและด าเนิน
กิจกรรมทางไซเบอร์โดยค านึงถึงหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ออนไลน์ของภาครัฐ 

๕) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในภาคส่วนต่าง  ๆ นอกเหนือ 
จากภาครัฐ โดยการเปิดโอกาสและจัดหาช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนา 
ปรับปรุงเทคโนโลยี และการด าเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
ผู้รับบริการ 

๖) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนในธุรกิจสาขาต่าง ๆ ในทุกระดับด าเนิน
ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และไซเบอร์สเปซในวงกว้างและได้มาตรฐาน โดยประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและขอความร่วมมือจากภาคเอกชน 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ : ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่บริหารจัดการด้วยระบบ
สารสนเทศและพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   แนวทางการด าเนินการ : 

1) จัดท ากรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์  การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ส าหรับการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่บริหารจัดการด้วย
ระบบสารสนเทศและทบทวนประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายเพื่อการปรับปรุงนโยบายให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

2) ให้มีการจัดตั้ งหน่วยงานกลางด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับนโยบายที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็น
ศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และประสานการปฏิบัติ ทั้งในด้านการประสานงาน เฝ้าระวัง การ
ตอบสนอง บริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ สร้างความตระหนักตลอดจนประสานความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ โดย
อาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติขึ้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามความเหมาะสม 

3) จัดท ารายงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศทั้งของภาครัฐและเอกชน พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญ    เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุ 

4) ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ในด้าน
การปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทีม่ีการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศให้มีความชัดเจน เพ่ือการรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ทั้งในยามปกติ ยามเกิดเหตุ การฟ้ืนตัว และฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ รวมทั้งการเยียวยา แก้ไข
ผลกระทบ รวมทั้งมีกลไกประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศของไทยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

5) ส่ง เสริมการจัดท าแผนการปกป้อง โครงสร้างพื ้นฐาน
ส าคัญที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยให้แต่ละองค์กรยึดถือหลักการปกป้อง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ ที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยอาศัยศักยภาพของหน่วยงาน 
และในกรณีที่สถานการณ์ยกระดับหรือเป็นเหตุฉุกเฉินที่เกินความสามารถของหน่วยงาน สามารถประสานขอความ
สนับสนุนได้ทันต่อสถานการณ ์
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6) ส่งเสริมการจัดการฝึกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในระดับประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งในสภาวะวิกฤติ 

7) จัดท าร่างและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก าหนด 
เพ่ือก ากับและวางกรอบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยพิจารณาก าหนดบทคุ้มครองและบทลงโทษ   
ที่เหมาะสม 

8) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาครัฐผ่านการศึกษา ฝึกอบรม
ในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ภายในภาครัฐหรือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ตลอดจนให้
ความส าคัญกับการพัฒนาต าแหน่งงานในภาครัฐที่สนับสนุนการเติบโตของบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   
ให้อยู่ในระบบราชการ 

9) พัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสามารถเข้าถึงแหล่ง
เทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน ตลอดจนการพัฒนาตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ 

10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างจริงจังในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศแบบองค์รวม 

11) พัฒนามาตรฐานและกระตุ้นให้มีกลไกการตรวจสอบประเมิน
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวมของประเทศ 

12) ส่งเสริมให ้ม ีการท างานด้วยการปรับใช้มาตรการทาง
เทคนิคในลักษณะการท างานแบบศูนย์ประสานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ CERT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ เพ่ือให้มีการประสานการท างานรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในทางปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ปกป้องผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติให้รอดพ้นจากภัย
คุกคามรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการด าเนินการ : 

1) ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที ่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ทั ้งภัยคุกคามในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อทราบถึงแนวโน้มความ
เป็นไปได้ที ่จะเกิดภัยคุกคาม รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือลดความเสียหายให้
น้อยลงมากที่สุด 

2) หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท านโยบาย/
ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และบริหารจัดการการเก็บรักษาข้อมูล ป้องกันการโจมตี
หรือเจาะระบบ การใช้เครื่องมือทางไซเบอร์เพ่ือสร้างความขัดแย้ง รวมทั้งประเมินสถานการณ์และทบทวน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์ให้ทันสมัย 

3) ก าหนดบทบาทให้กองทัพดูแลรับผิดชอบการป้องกันประเทศ
ในมิติทางไซเบอร์และเป็นฝ่ายสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เมื่อได้รับการมอบหมายจาก
รัฐบาล โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติทางไซเบอร์ระดับชาติหรือสงครามไซเบอร์ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
  แนวทางการด าเนินการ : 

1) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถหรือการด าเนินการที่
สนับสนุนต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมดุล ราบรื่น คุณภาพและน าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืน 

2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกับภาครัฐ ทั้งในกลุ่มผู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลเพ่ือด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง 

3) พัฒนา ปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนหรือแผนงานตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องและเอ้ืออ านวยต่อเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งมีการประเมินผลและทบทวน
อย่างสม่ าเสมอโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์แผนหรือแผนงานดังกล่าว 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือภายในประเทศ
ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  แนวทางการด าเนินการ : 

๑) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกภาคส่วนโดยทั่วถึง
ผ่านสื่อและกลไกต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์และความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การด าเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบการรวมกลุ่ม ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 

๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัยร่วมกันและ/หรือการน าเสนองานวิจัย  ตลอดจนการจัดท าคู่มือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวข้องกับด้านไซเบอร์ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ในการศึกษาตามระบบตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญและอาชีวะ โดยให้เนื ้อหาของ
หลักสูตร     มีความแตกต่างกันไปในแต่ละระดับการศึกษา 

๔) ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ทางไซเบอร์แก่ประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและเยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ
สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนและ
ภาคประชาสังคม เพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในลักษณะองค์รวมที่มีความเข้มแข็ง โดยจัดให้มี
กลไกและช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจในแนวนโยบายจากรัฐสู่เอกชน
และภาคประชาสังคมสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการสะท้อนปัญหา 
ประเมินผลการด าเนินนโยบายและการเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนการสนับสนุนและการเป็นผู้ร่วมรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ไซเบอร์สเปซในทางท่ีเหมาะสม 
  แนวทางการด าเนินการ : 

๑) ส่งเสริมค่านิยมอันดีงามของชาติบนโลกไซเบอร์ โดยส่งเสริม  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนให้เป็นไปเพ่ือการธ ารงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) ด้วย
ความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม เคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานบนโลกไซเบอร์ และไม่
ละเมิดกฎหมาย 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   แนวทางการด าเนินการ: 

1) ยกระดับและก าหนดบทบาทของผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสืบสวนทาง
ไซเบอร์เพื่อค้นหาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ 

2) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการสืบสวน
และงานข่าว ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในงานสืบสวนและงานข่าว 

3) ส่งเสริมการพัฒนางานข่าวทางไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 

4) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและกับองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ต ารวจสากล เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของไทย 
โดยเฉพาะประโยชน์ในการสืบสวนและการข่าว 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในความร่วมมือเพื่อการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  แนวทางการด าเนินการ: 

1) สนับสนุนให้มีการใช้ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) ในทางสันติ 
โดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้างความขัดแย้ง ตลอดจนร่วมมือกับมิตรประเทศ ในการต่อต้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือการกระท าที่สร้างความเสียหาย 

2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล แนวปฏิบัติ ที่ดีด้าน
ไซเบอร์กับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี 

3) มีช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในการร่วมมือกับต่างประเทศในการตอบสนองและรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

4) มีบทบาทในการส่งเสริมการหารือเกี่ยวกับบรรทัดฐาน มาตรฐาน 
และมาตรการสร้างความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในมิติไซเบอร์ รวมถึงการมีท่าทีร่วมกันในระดับ
ภูมิภาค เพ่ือให้บรรทัดฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับและสะท้อนผลประโยชน์ของไทยและประเทศในภูมิภาค 
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2.3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการเร่งด่วน (Flagship) 
ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย 4 แผน โดยแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นหนึ่งในแผนที่จะต้องเร่งด าเนินการในระยะ 5 ปีแรก โดยมีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนดังกล่าว 
ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไว้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงาน น าไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ให้บรรลุเป้าหมายไว้ 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดแนวความคิดมาตรการมาตรฐานระบบบริหารจัดการในการป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวม 
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดองค์กรโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขีดความสามารถในงานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ที ่3 ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับชัดเจน 
  กลยุทธ์ที ่4 ระบบการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  กลยุทธ์ที ่5 ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที ่6 การป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที ่7 การสร้างความตระหนักรู้ประชาชนและหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ที ่8  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
 กลยุทธ์ที ่9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี 

 แต่ละกลยุทธ์ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดแนวความคิดมาตรการมาตรฐานระบบบริหารจัดการในการป้องกัน
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวม 
  แนวทางการด าเนินงาน : 
 บริหารจัดการนโยบายมาตรการมาตรฐานและความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศโดยก าหนดกรอบแนวคิดด้านไซเบอร์ทั้งระบบ โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบ 
แนวทางการติดตามและประเมินผลให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ๘ ด้าน ได้แก่ 

1) การบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 
2) การสร้างมาตรการและกลไกเพ่ือพัฒนาศักยภาพการตอบสนองต่อภัย

คุกคามไซเบอร์ 
3) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ

ของประเทศ 
4) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประสานความ

ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 
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6) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

7) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
8) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  /สภาความมั่นคงแห่งชาติ /
หน่วยงานที่ตั้งใหม ่

 หน่วยงานสนับสนุน :  
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
หน่วยงานก ากับดูแล (เช่น ส านังานคณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ) และหน่วยงานสายความมั่นคง กระทรวงกลาโหม 
(กองบัญชาการกองทัพไทย) ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน 
 
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดองค์กรโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขีดความสามารถในงานความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
   แนวทางการด าเนินงาน :  
 จัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ประเทศ โดยมีรูปแบบขององค์กร เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่ งชาติ  (Cyber Security Agency: CSA) เป็นหน่วยงานราชการอยู่ภายใต้ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี หรือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2) คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  หรือ 
กปช . (National Cybersecurity Committee: NCSC) ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป ็นประธาน
กรรมการ และมีองค์ประกอบ ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการก ากับส านักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

   หน่วยงานสนับสนุน :  
  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
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  กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับชัดเจน 
   แนวทางการด าเนินงาน : 
  ก าหนดการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพ่ือเตรียมรับมือความเสี่ยงและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมสภาวะปกติและสภาวะที่เกิด
ภัยคุกคามไซเบอร์แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1) เหตุภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบระดับหน่วยงานบริหารจัดการ
โดยหน่วยงานเองและโดยมี Sector-based CERTหรือ ThaiCERT เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

2) เหตุภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบระดับกลุ่มหน่วยงาน (sector) 
บริหารจัดการโดยหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) ตนเอง และมี ThaiCERT เป็นหน่วยงานสนับสนุน
เพ่ือให้ปฏิบัติตามคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) 

3) เหตุภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบระดับเกินกว่า 1 กลุ่ม (sector)     
ให้บริหารจัดการโดยคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและมีหน่วยงานความม่ันคง
สนับสนุนการด าเนินงาน 

4) เหตุภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบระดับประเทศบริหารจัดการ 
โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ หรือมีความเกี่ยวข้องหากถูก
โจมตีและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศให้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการตอบโต้หรือฟ้ืนฟูในกรณีที่มีเป็นปัญหารุนแรง มีการซ้อมรับมือภัยคุกคามจากการจ าลอง
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจริง 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/ สภาความมั่นคงแห่งชาติ  / 
หน่วยงานที่ตั้งใหม่ 

  หน่วยงานสนับสนุน : 
   ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานก ากับดูแล (เช่น ส านังา
นคณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย) หน่วยงานความมั่นคง สถาบันการเงินภาคเอกชน และหน่วยงานส าคัญที่เก่ียวข้อง 
 
   กลยุทธ์ที่ 4 ระบบการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
   ส่งเสริมการพัฒนากลไกในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์
ที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่บูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานทหารและพลเรือนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือให้การบริหารจัดการ การสั่งการ 
และการรายงานรวมถึงการแจ้งเตือน ป้องปราม ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู ปราบปรามปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์
ในสภาวะปกติ มีหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี หรือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ
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หลัก และกรณีสภาวะไม่ปกติ (เกิดสงครามไซเบอร์) มีหน่วยงานความมั่นคง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีกลไกสนับสนุนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม / สภาความมั่นคงแห่งชาติ / 
หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานที่ตั้งใหม่ 

  หน่วยงานสนับสนุน :  
   สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
หน่วยงานก ากับดูแล (เช่น ส านังานคณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) และหน่วยงานความม่ันคง สถาบันการเงิน ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
 
   กลยุทธ์ที่ 5 ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
  แนวทางการด าเนินงาน : 
   ก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical 
Information Infrastructure: CII) ของประเทศต้องจัดท าแผนการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่บริหาร
จัดการด้วยระบบสารสนเทศและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อม สามารถป้องกันและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีที่สถานการณ์
ยกระดับหรือมีความรุนแรงเกินความสามารถของหน่วยงาน สามารถประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานก ากับดูและ/หรือหน่วยงานกลางที ่ม ีหน ้าที ่ด ูแลการรักษาความมั ่นคงปลอดภ ัยไซเบอร์
ระดับประเทศ นอกจากนี้ จะต้องฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความพร้อมทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับภาคกลุ่ม (Sector) รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบและประเมินระดับความพร้อมของหน่วยงาน 
ให้อยู่ในระดับความม่ันคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ ทุกกระทรวง 

  หน่วยงานสนับสนุน : 
   กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
หน่วยงานก ากับดูแล (เช่น ส านังานคณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) และหน่วยงานความมั่นคง 
 
   กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความม่ันคง 
  แนวทางการด าเนินงาน : 

1) ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และรับผิดชอบทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กรมีจิตอาสานึกต่อผู้อ่ืนและสังคม โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานบนโลกไซเบอร์
และไม่ละเมิดกฎหมาย 
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2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน เพ่ือการ
ธ ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
4) ส่งเสริมการผลิตเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการป้องกัน

ตรวจสอบสื่อที่เป็นเท็จ 
5) ส่งเสริมการพัฒนางานข่าวทางไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม 
6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสืบสวนและงานข่าว 

และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการสืบสวนและงานข่าวให้มีความสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทันสมัยครอบคลุมรอบด้านต่อเนื่องและถูกต้องแม่นย า 

7) สร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนประสบการณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

8) มีมาตรการการป้องปรามปราปรามจับกุมและลงโทษในกลุ่มบุคคลหรือ
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อความม่ันคงของประเทศซึ่งจะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมายที่โดยต้องสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / หน่วยงานที่ตั้งใหม่ 

  หน่วยงานสนับสนุน : 
   กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานความมั่นคง 
 
  กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างความตระหนักรู้ประชาชนและหน่วยงาน 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
 ส่งเสริมให้กับประชาชนและทุกหน่วยงานทั่วประเทศมีความตระหนัก
และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์สร้างวัฒนธรรมการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ไซเบอร์อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อผู้อ่ืนและสังคม โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
บนไซเบอร์ และไม่ละเมิดกฎหมาย ด าเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
ยกระดับความตระหนักรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อภัย
ไซเบอร์กลุ่มที่ขาดความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่และกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความรู้หรือได้รับการฝึกสอนรวมถึง
กลุ่มที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / หน่วยงานที่ตั้งใหม่ 

 หน่วยงานสนับสนุน : 
  ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์  กระทรวงศึ กษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณะสุข กรมประชาสัมพันธ์ และภาคเอกชน 



บทที่ 2 นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 
2 - 12 

   กลยุทธ์ที่ 8 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและ
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ/หรือกฎหมายสากล โดยจัดให้มีกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตัวแทนทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย/มาตรฐาน/มาตรการต่าง ๆ ส่งเสริมการสร้างกลไกการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ รวมถึงงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์และผลักดัน
ให้มีกลไกส าหรับตรวจสอบประเมินมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวมของประเทศ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  / สภาความมั่นคงแห่งชาติ / 
หน่วยงานที่ตั้งใหม ่

 หน่วยงานสนับสนุน :  
  ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ส านักงานข่าวกรองแหง่ชาติ กระทรวงยุติธรรม 
 
   กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
 พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้มีทักษะความรู้  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการป้องกันตนเองและหน่วยงานลดความเสี่ยง และลดความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่
อาจเกิดขึ้น พัฒนาก าลังคนในทุกระดับตั้งแต่การส่งเสริมระดับสถานศึกษาเพ่ือการสร้างบุคลากรรองรับความ
ต้องการในอนาคต เพ่ือยกระดับความพร้อมของประเทศในการรับมือและจัดการกับภาวะความเสี่ยงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์   ในปัจจุบันและอนาคตโดยต้องเพ่ิมจ านวนและคุณภาพของบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความรู้และทักษะเทียบเท่ากับสากลเช่นมีใบรับรองความสามารถทที่เป็นที่ยอมรับของ
สากลก าหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้าง
แรงจูงใจและให้การสนับสนุนในการสร้างความเติบโตในสายอาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้ยั่งยืน 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / หน่วยงานด้านความมั่นคง 

 หน่วยงานสนับสนุน : 
  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานข่าวกรองแหง่ชาติ 
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2.4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและ
ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดกฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว อาทิ กฎกระทรวงก าหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ . 2550 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดี
กับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 

2) กฎหมายว่าด้วยความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตและมีพัฒนาอย่างรวดเร็ว กฎหมาย
ที่ใช้ในการก ากับดูแลอาจจะไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่สามารถก ากับดูแลกับสภาพปัญหาดังกล่าวได้ เช่น 
การใช้เงินสกุลดิจิทัล หรือการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความซับซ้อน และมิได้ถูกก าหนดจากกฎหมายภายในประเทศ 
ท าให้ภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบการด าเนินการภายใต้กิจกรรมดังกล่าวได้ และกฎหมายอาจจะไม่เอ้ืออ านวย
ในการด าเนินการ จะเห็นได้ว่าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา จีน รวมทั้งประเทศในยุโรปและอาเซียน
ต่างมีกฎหมายไซเบอร์เป็นกฎหมายกลาง เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และส าหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดท า
กฎหมายกลางเพ่ือดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ คือ “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....” เพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
มิให้เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงในด้านต่าง ๆ  

 ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานหลัก ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
ด้านไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ....” จึงได้มีการก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร เพ่ือรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนและนโยบายแห่งชาติ และการประสานการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะองค์รวมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในสถานการณ์ทั่วไป หรือ
สถานการณ์ภัยต่อความมั่นคง ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะท าให้การป้องกันและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการพยายามออกกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ 
จ านวน ๕ หน่วย ได้แก่ 
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๑) หน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะกรรมการ
เตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อม สามารถปกป้อง 
ป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติ สถานการณ์อันเป็นภัยต่อความ
มั่นคง และสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนเตรียมแผนปฏิบัติการและมาตรการ
ตอบสนองด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นกลไกควบคุมการใช้อ านาจเป็นการเฉพาะตามระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
และอย่างต่อเนื่อง 

๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น
ทางด้านไซเบอร์ ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานส าหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดูแลการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ที่ช่วยดูแลภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีกองบังคับการปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เป็นผู้รักษากฎหมาย 

๓) หน่วยงานก ากับดูแลโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (CII) ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ที่ก ากับดูแลหน่วยงานให้มีเสถียรภาพในการท างานและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

๔) หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต ารวจสากล เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องปรามมิให้เกิดความไม่สงบ หรือมีการกระท า
ความผิดตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ โดยได้มีการเตรียมพร้อมก าลังคนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

๕) หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งได้ขยายพื้นที่การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ไซเบอร์ (Cyberspace) ในปัจจุบัน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย และสามเหล่าทัพ 
โดยได้มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจส าหรับสงครามไซเบอร์ และมีการเตรียมพร้อมด้านก าลังคน กระบวนการและ
เครื่องมือต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว 
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บทที่ 3 
สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 
 สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 สถานการณ์ภายในประเทศ 
 สถานการณ์ของกระทรวงคมนาคม 

 

 ในบทนี้จะเป็นการรวบรวมสถานการณ์การเกิดภัยคุกคามในต่างประเทศ ในประเทศไทย 
และในระดับกระทรวงคมนาคมท่ีมีการตรวจพบจากอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามผ่านระบบเครือข่าย 
ทั้งที่มีความรุนแรงมากและรุนแรงน้อยแต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งเหตุผลทางการเมือง 
ความคึกคะนองของกลุ่มแฮกเกอร์ และการความต้องการเรียกร้องของกลุ่มคนบางกลุ่ม 
 
3.1 สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 สืบเนื่องมาจากการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศต่างให้ความส าคัญกับการยกระดับความพร้อม
และก าหนดมาตรการเพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ภายในประเทศ ทั้งนี้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ของสหประชาชาติ หรือ International Telecommunication Union (ITU)  ได้ท าการประเมินความพร้อม
ด้านไซเบอร์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้ดัชนี Global Cybersecurity Index (GCI) จ านวน ๕ หมวด ได้แก่ 
กฎหมาย (Legal) เทคนิค (Technical) องค์กร (Organizational) การพัฒนาศักยภาพ (Capacity building) 
และความร่วมมือ (Cooperation) เป็นตัวก าหนดความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับชาติ 
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศของสหประชาชาติ หรือ ITU ได้เผยแพร่ข้อมูลจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๗๐ จากจ านวนผู้ใช้ ๑.๙๙๑ พันล้านคน (ปี ๒๕๕๓) เป็นจ านวนผู้ใช้ 
๓.๓๘๕ พันล้านคน (ปี ๒๕๕๙)๑ และประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นเกือบสองเท่าจากจ านวนผู้ใช้ 
๒๗.๖๕ ล้านคน (ปี ๒๕๕๗) เป็นจ านวนผู้ใช้ ๔๓.๘๗ ล้านคน (ปี ๒๕๕๙)๒ ในขณะเดียวกันแนวโน้มจากภัย
ทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายในวงกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
ข้อมูลลูกค้าบริษัทชั้นน าทั่วโลกที่ถูกแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบได้ส าเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ The Home 
Depot (๕๖ ล้านคน ปี ๒๐๑๖) UBER (๕๗.๖ ล้านคน ปี ๒๐๑๖) Sony PlayStation (๗๗ ล้านคน ปี ๒๐๑๑) 
Facebook (๘๗ ล้านคน ปี ๒๐๑๘) Target (๑๑๐ ล้านคน ปี ๒๐๑๓) Equifax (๑๔๓ ล้านคน ปี ๒๐๑๗) 
ebay (๑๔๕ ล้านคน ปี ๒๐๑๔) Under Armour (๑๕๐ ล้านคน ปี ๒๐๑๘) และ Yahoo (๓ พันล้านคน 
ปี ๒๐๑๓ - 20๑๔)๓  
 
-------------------------------- 
1 ที่มาจาก  https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
2 ที่มาจาก  https://www.nbtc.go.th/News/Information/รายงานข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย-ปี-
2559.aspx 
3 ที่มาจาก  https://www.thesslstore.com/blog/2018-cybercrime-statistics 
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 ในโลกของไซเบอร์ยังมีภัยคุกคามท่ีเป็นอันตรายมากมาย ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
การที่แฮกเกอร์ต้องการแสดงออกทางการเมือง ท าลายชื่อเสียง เรียกร้องความสนใจเพ่ือกดดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน หรือเป็นอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการโกงผลประโยชน์ทางการเงิน 
การล่อลวงหรือหลอกลวงที่น าไปสู่การละเมิดผู้อ่ืน หรืออาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีที่ต้องการน าข้อมูลในหน่วยงาน
ตนเองไปเผยแพร่ หรือการท าลายระบบเพ่ือผลประโยชน์ทางการเงิน หรือการแก้แค้น และภัยคุกคามไซเบอร์
ประเภทที่ร้ายแรงที่สุดอันมีรัฐอยู่เบื้องหลัง เพื่อมุ่งหวังการจารกรรม บ่อนท าลาย หรือโจมตีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือทางการทหาร เป็นต้น ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ  มักถูกโจมตีทางไซเบอร์ 
โดยการโจมตีที่ส าคัญมักเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ดังตัวอย่างเหตุการณ์การโจมตีที่ส าคัญๆ ได้แก่ 

- มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิหร่านถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ Stuxnet 
ซึ่งท าลายเครื่องจักร “Centrifuges” ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของแร่ยูเรเนียม มากกว่า ๑,๐๐๐ เครื่อง 
และแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์จ านวนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ เครื่อง 

- กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ปฏิบัติการ “Operation Ababil” ของสถาบันการเงินส าคัญ
ในสหรัฐอเมริกา เช่น New York Stock Exchange, J.P. Morgan Chase, Bank of America และอีกหลายแห่ง 
ถูกโจมตี DDoS โดยกลุ่ม Qassam Cyber Fighters ท าให้การบริการเว็บไซต์หยุดชะงัก 

- กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แฮคเกอร์ปล่อย มัลแวร์ Mirai ใช้ช่องโหว่ในอุปกรณ์ IoT 
โจมตีเครื่องให้บริการชื่อโดเมน ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ กระทบผู้ใช้งานทั่วโลก 

- กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารกลางบังคลาเทศ ถูกมิจฉาชีพลักลอบโอนเงินจากธนาคาร
จ านวน ๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ท าให้ธนาคารเกิดความเสียหาย 

- พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มัลแวร์ WannaCry โจมตีหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษ 
ผู้ป่วยมากกว่า ๖,๙๐๐ ราย ไม่สามารถรับบริการได้ และเกิดการแพร่กระจายไปมากกว่า ๑๕๐ ประเทศ 

- กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกา ของบริษัท 
Equifax รั่วไหล จ านวน ๑๔๕ ล้านคน 

- พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท Uber ถูกโจรกรรมข้อมูส่วนบุคคลของคนขับรถและ
ผู้ใช้บริการ จ านวน ๕๓ ล้านคน 

- มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลผู ้ใช้บริการ Florida Medicaid ของสหรัฐอเมริกา 
รั่วไหล จ านวน ๓๐,๐๐๐ คน 

- มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบฐานข้อมูลประชาชนของอินเดียพบช่องโหว่ และท าให้
ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงข้อมูลประชาชนของอินเดียโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวนกว่า 1,000 คน  

 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้จ ากัดผลกระทบต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศกลุ่ม
ใดกลุ ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ และในหลายเหตุการณ์กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยง อาจจะส่งผลต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศอื่น และท าให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถ
ในการให้บริการในหลาย ๆ กลุ่มได้ ทั้งนี้แนวโน้มของภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ แบ่งเป็น ๓ กลุม่ ได้แก ่
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๑) ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  (Internet Connected 
Devices) ที่เพิ่มมากขึ้น  ด้วยอัตราการเติบโตของการใช้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เพ่ิมมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุเกิดจาผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้ออกแบบให้มีมาตรการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย เมื่อใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้อุปกรณ์ IoT ที่ผลิตและติดตั้งจ านวนมากทั่วโลกไม่มีการตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อในการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี และนอกจากนี้ผู้ไม่ประสงค์ดียังสามารถ
ควบคุมและเข้าถึงอุปกรณ์ IoT ได้ง่ายและสะวดกขึ้น ท าให้เป็นช่องทางในการโจมตีผู้อ่ืนโดยใช้มัลแวร์ เช่น 
Mirai  เป็นการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) ท าให้เกิดปริมาณข้อมูลจราจรที่ใช้โจมตี
มากถึง ๑ Terabits ต่อวินาที โดยใช้อุปกรณ์ IoT Botnets จากการใช้กล้อง CCTV และกล้องบันทึกวิดีโอ
ส่วนตัวมากถึง ๑๕๒,๐๐๐ เครื่อง นอกจากนี้อุปกรณ์ IoT มักจะมีจุดอ่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูก 
ผลิตออกมาจ าหน่วยเป็นจ านวนมาก โดยไม่ได้ออกแบบและติดตั้งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจาก
โรงงานผลิต ท าให้ไม่สามารถท่ีจะปรับปรุงหรือปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ในภายหลัง 

๒) เครื่องมือโจมตีทางไซเบอร์มีจ านวนหลากหลาย สามารถหาได้ง่ายและใช้งานได้ง่ายขึ้น 
ปัจจุบันพบว่าในตลาดมืดด้านไซเบอร์ มีเครื่องมือโจมตีมากมายให้เลือกซื้อ มีบริการจ้างแฮกเกอร์โจมตีทาง
ไซเบอร์ มีการให้บริการพัฒนาเครื่องมือตามความต้องการของลูกค้า และมีการให้บริการหลังการขาย
เหมือนกับการให้บริการธุรกิจทั่วไป 

๓) การโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยโลก
ไซเบอร์มีการเชื่อมต่อถึงกันอยู่ตลอดเวลา ท าให้ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สมบูรณ์ การเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น จึงเป็นช่องทางการโจมตีต่อรัฐเพ่ิมมากขึ้นด้วยที่มาจากการโจมตีของประเทศ
อ่ืนที่ไม่ใช่พันธมิตร เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระแสข่าวปลอมเพ่ือหลอกลวง หรือสร้างความ
เข้าใจที่ผิด ดังเช่น เหตุการณ์การสร้างกระแสทาง Social Media ในสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งในปีเดียวกันนั้นในประเทศไทยก็มีกระแสกลุ่ม Hacktivist โจมตี
หน่วยงานและเว็บไซต์ภาครัฐด้วยเทคนิค DDoS และเปลี่ยนข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากผล
การตัดสินคดีฆาตกรรมที่ เกาะเต่าของไทย รวมถึงเหตุการณ์ที่กลุ่ม Anonymous ประกาศแคมเปญ 
SingleGateway โจมตีหน่วยงานรัฐไทยเพ่ือแสดงจุดยืนของตนเอง เป็นต้น 

 เหตุการณ์ที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์เป็นสิ่งจ า เป็น
เพ่ือให้มีศักยภาพในการตอบสนอง แจ้งเตือน ป้องปราม ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู ปราบปราม และตอบโต้ เมื่อถูก
โจมตีโดยผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ ต้องมีความม่ันคงปลอดภัยทั้งทาง
กายภาพ และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย 
 
3.2 สถานการณ์ภายในประเทศ 

1) ระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศของสหประชาชาติ หรือ ITU ได้
ประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือระดับการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๒ จาก ๑๙๔ ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๓ รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย จากการประเมิน ยังพบว่า 
ประเทศไทยมีผลประเมินด้านความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางเทคนิคสูง แต่ยังขาดความพร้อมด้านการ
จัดตั้งองค์กรและนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้งยังขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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ทั้งในและต่างประเทศในการบูรณาการการท างานเพ่ือต่อต้านภัยคุกคามไซเบอร์ ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้อง
เตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่ส าคัญ และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันของ
ประเทศไทย และท่ีส าคัญจะต้องมีการจัดท าแผนงานโครงการ รวมทั้งการติดตามการด าเนินงานเพื่อรายงานผล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลรับทราบผลการด าเนินงาน 
 

2) การคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย 
 ประเทศไทยประสบกับเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในลักษณะที่คล้ายกับต่างประเทศ จาก
ข้อมูลสถิติไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ที่ด าเนินการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
หรือ สพธอ. ท าการรวบรวมปริมาณและประเภทของเหตุภัยคุกคามที่ได้รับแจ้งในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๑ 
พบว่าภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้น จ านวน ๑,๖๙๑ ครั้ง โดยประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นปริมาณสูง ได้แก่ 
Intrusion Attempts คิดเป็นร้อยละ ๒๙ การ Fraud คิดเป็นร้อยละ ๒๖ การ Intrusions คิดเป็นร้อยละ 
๑๘ Malicious code คิดเป็นร้อยละ ๘ Information security ร้อยละ ๒ โดยที่เหลือเป็นภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ปริมาณของ Intrusion Attempts และ Fraud มีปริมาณสูงเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของภัยคุกคามประเภท
อ่ืนๆ เมื่อเทียบสถิติการเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยจากรายงานสถิติของ ECSIRT.net พบว่า ประเทศไทยยังคงติดอยู่
ในล าดับต้นๆ ของประเทศที่เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ 
 มีรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นกับหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการใช้วิธีการ Phishing (การหลอกเอา username 
และ password) บัญชีเงินฝาก หรือเจาะระบบเพื่อแสดงความสามารถระหว่างกลุ่มแฮกเกอร์ ในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ ่มมีการโจมตีโดยวิธีการ Distributed Denial of Service หรือ DDoS เป็นการโจมตี
จากหลายๆ ที่พร้อมๆ กัน ซึ่งเกิดขึ้นกับการโจมตีธุรกิจการเงินและการลงทุนมากขึ้น โดยมีการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ขู่โจมตีล่วงหน้า เพื่อเรียกเงินแลกกับการไม่ถูกโจมตี โดยช่วงที่เกิดการโจมตีแบบ DDoS 
เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการขู่โจมตีสถาบันการเงินทั่วโลก และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามีการโจมตี
ด้วยวิธีการ DDoS มากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบการใช้มัลแวร์ในรูปแบบการกระจายมัลแวร์เพ่ือเข้ารหัสลับข้อมูล
ในเครื่องของเหยื่อ หรือการลอบติดตั้งมัลแวร์ในตู้เอทีเอ็มเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้หน่วยงานรัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น 
คือ การขู่โจมตีธนาคารใหญ่ด้วยวิธีการ DDoS รวมทั้งการปล้นเงินจากตู้เอทีเอ็ม และการโจมตีบริการส าคัญ
ของรัฐ ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง 
 ทั้งนี้ สาเหตุที่จูงใจให้มีการโจมตีภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์
ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกของภาคประชาชน เช่น เหตุการณ์กลุ่ม F5 Army 
ที่โจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากมีความหวาดระแวงว่ารัฐบาลจะด าเนินการในเรื่อง Single gateway 
เพ่ือดักรับข้อมูลของประชาชนบนอินเทอร์เน็ต การกระท าดังกล่าวเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคดิจิทัล 
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3) การโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: 
CII) ของประเทศ 
 การก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ เป็นแนวทางท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยในแต่ละประเทศมีการ
ก าหนดโครงสร้างพื้นฐานส าคัญแตกต่างกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
จ านวน ๑๖ กลุ่ม ในขณะที่ประเทศอังกฤษก าหนดกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญไว้ จ านวน ๙ กลุ่ม  
 ส าหรับประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กล่าวถึง “โครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ (Critical Infrastructure : 
CI)” ไว้ว่า บรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น มีผลเกี่ยวเนื่อง
ต่อความมั่นคงหรือต่อสาธารณชน หรือความสงบเรียบร้อย และ ร่าง พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ได้นิยาม
ความหมายของ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) 
หมายถึง คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ ไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงของรัฐ ด้านบริการภาครัฐ ด้านการเงิน
การธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภค และด้านสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความช านาญ เข้ามาท าหน้าที่ก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ก าหนดให้ 
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  หรือ กมช. มีอ านาจในการก าหนดโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศอ่ืนที่ส าคัญเพ่ิมเติมได้ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม 
 การโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (CII) ของประเทศไทย ได้แก่ 
ระบบให้บริการทางการเงินการธนาคาร สาธารณูปโภค การขนส่งและโลจิสติกส์ บริการสุขภาพ พลังงาน 
การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้าง และสามารถสร้าง
ความเสียหายที่ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งอาจท าให้ประเทศ
สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ท า ให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นในสายตา
ประชาคมโลกหรือประชาชนทั่วไป การปฏิบัติงานของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมทั้งผลกระทบทางกฎหมาย 
ทั้งนี้ ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ (Critical Information: CI) 
และโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ดังนี้ 

- มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ให้บริการชื่อโดเมนไทย (.th) ถูกเจาะระบบและแก้ไข
ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ขององค์กรใหญ่หลายแห่ง 

- กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกา เอเชีย รวมถึงไทย 
ถูกโจมตีด้วย DDoS โดยกลุ่ม Anonymous ท าให้บริการขัดข้องหลายชั่วโมง ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

- ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ธนาคารพาณิชย์ ๕ ธนาคาร ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข่มขู่เรียกเงินเป็น Bitcoins เพ่ือแลกกับการไม่ถูกโจมตี DDoS จากกลุ่ม Armada Collective  
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- สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตู้ ATM ของธนาคารออมสิน จ านวน ๒๑ ตู้ ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์
และลอบขโมยเงิน ๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นมัลแวร์ทีค่ล้ายกับที่ใช้โจมตี ATM ในไต้หวันในปีเดียวกัน 

- ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่แสดงออกผ่านไซเบอร์ เมื่อกลุ่ม 
“พลเมืองต่อต้าน Single Gateway #opsinglegateway” รณรงค์ให้มีการโจมตี DDoS กับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของรัฐ ท าให้หลายระบบส าคัญของรัฐขัดข้อง และพบการเจาะฐานข้อมูลเพื่อโจรกรรมข้อมูลมาเผยแพร่  
รวมถึงใช้ปฏิบัติการข่าวสาร IO ในการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล 

- กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย และ
ข้อมูลลูกค้าบริการหนังสือค้าประกันของธนาคารกสิกรไทย ถูกโจรกรรมข้อมูล ถึงแม้จะไม่มีมูลค่าความเสียหาย   
เป็นตัวเลข แต่ก็สร้างความเสียหายทางชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของกิจการธนาคารอย่างมาก 
 
3.3 สถานการณ์ของกระทรวงคมนาคม 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ เห็นชอบการแบ่งกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (CII) จ านวน ๖ กลุ่ม และก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ได้มีการแบ่งหน้าที่เพ่ือก ากับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
ประกอบด้วย หน่วยงานประสานสานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัย หน่วยงานก ากับดูและหรือประสานงาน
หลัก และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพแสดงการแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
 



บทที่ 3 สถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน 
 

 
3 - 7 

 

 กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ที่ถูกระบุไว้ใน 
ร่าง พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. ....  โดยการด าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานความมั่นคง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน พร้อมรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดท าแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัด พร้อมเชิญหน่วยงานในสังกัดเพ่ือซักซ้อนแนวทางการด าเนินงาน และ
จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ส าคัญ (Critical Service) รายการมาตรฐาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงานโครงการที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วน ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร ์ 
 ส าหรับการถูกคุมคามด้านไซเบอร์ของกระทรวงคมนาคมที่ผ่านมานั้นมีการตรวจพบภัย
คุกคามโดยการใช้วิธีการ Phishing ซึ่งท าการปลอม IP Address เพ่ือท าการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การบุกรุกโดยการใช้ Malware Phishing ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแพร่กระจายไวรัสไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นเมื่อเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิสก์  การโดยใช้ Removable Drive ที่ขาดการระมัดระวัง 
ท าให้ Malware ฝังตัวทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจนเป็น Botnets เป็นต้น  
 นอกจากนี้ มีบางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานย่อยที่กระจายตามภูมิภาค 
แต่บุคลากรด้านไอทีของหน่วยงานจะปฏิบัติงานในส่วนกลาง ท าให้เกิดปัญหาในการถูกคุกตามทางไซเบอร์
ได้ง่าย ประกอบกับบุคลากรด้านไอทีในส่วนกลางมีการปฏิบัติงานด้านอื่น จึงท าให้ไม่สามารถตรวจติดตามการ
ถูกโจมตีได้ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกัน ตรวจจับการ
คุกคามทางไซเบอร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านความั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
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บทที่ 4 
แนวทางการด าเนินงานและรายละเอียดแผนงานโครงการ 

 
 แนวความคิดในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ 
 กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 ความสอดคล้องของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 แผนงาน/โครงการ 

 

 กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ได้น าแนวทางการด าเนินงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม มาพิจารณาก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน พร้อมจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรม ที่จะ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และเป็นแนวทางการด าเนินงานให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความัม่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน 
 
4.1 แนวความคิดในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ 
 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที  รวมไปถึง
บุคลากร ให้มีความพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ โดยก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

1) ก าหนดบุคคลรับผิดชอบ จัดตั้งบุคคล/กลุ่มงาน ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ก าหนด
มาตรการ/มาตรฐาน โดยให้เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security Agency : CSA) โดยการ 

- Identify คือ การระบุและเข้าใจเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

- Protect คือ การวางมาตรฐานควบคุมเพ่ือปกป้องระบบขององค์กร 
- Detect คือ การก าหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือตรวจจับ

สถานการณผ์ิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
- Respond คือ การก าหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับ

สถานการณผ์ิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
- Recovery คือ การก าหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกิจ

ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องและฟ้ืนฟูระบบ ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม 
๒) การก าหนดมาตรการป้องกัน โดยการจัดท ามาตรการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ทั้งในระดับภายในและระหว่างหน่วยงาน โดยจะต้องอ้างอิงมาตราฐานเดียวกับหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบ 
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๓) การจัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากร โดยจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ ได้แก่ การมีระบบแจ้งเตือนเหตุ การป้องปราม
และป้องกัน การแก้ไขและฟ้ืนฟู การตอบโต้ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ (ระดับปฏิบัติการ/
เชี่ยวชาญ/บริหาร) 

๔) การจัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับการการเกิดภัยคุกคาม โดยการจัดท ารายละเอียดแผน
ฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การจัดท า
แผนส ารองและกู้คืนข้อมูล แผนฟ้ืนฟูระบบเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยคุกคาม เป็นต้น โดยก าหนดให้มีการซักซ้อม
การรับมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการติดตามข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือในภาวะวิกฤต 
 ขั้นตอนที่ ๒ การรับมือเมื่อเกิดเหต ุ
 กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศด้าน
คมนาคมขนส่ง ที่ส าคัญ และมีระบบสารสนเทศที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ (Critical Information 
Infrastructure: CII) จึงต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 ระดับท่ี ๑ (ปกติ) ทุกหน่วยงาน 

- มีหน้าที่ป้องกันและรับมือตามแนวทางที ่CSA ก าหนด 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ มีระบบและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงแผนการส ารองข้อมูล

และการกู ้คืนข้อมูล พร้อมการซักซ้อมและรายงานผลการด าเนินงานต่อ 
กระทรวงคมนาคม เพ่ือรวบรวมและรายงานต่อหน่วยงาน CSA ทุกปี 

- เมื่อเกิดเหตุการณ์ให้รับมือด้วยตนเอง แต่หากเกินกว่าจะรับมือได้ให้ขอความ
ช่วยเหลือไปยัง สมช. หรือ กปช. 

 ระดับท่ี ๒ (สถานการณเ์กิดข้ึนในระดับกลุ่ม (Sector))  
- เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานในก ากับดูแล 
- จัดให้มีหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลในระดับกลุ่ม (Sector) เพ่ือก าหนดนโยบาย 

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับกลุ่ม (Sector) 
เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการ 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันและรับมือในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล 
(Regulator) ของตนเอง ทั้งนี้การด าเนินงานสามารถขอรับการสนับสนุนจาก CSA ได้ 

- ส าหรับแผนปฏิบัติการระดับกลุ่ม (Sector) จะต้องมีการซักซ้อมเป็นประจ าทุกปี 
และรายงานผลการด าเนินการต่อหน่วยงาน CSA เป็นประจ าทุกปี 

- จะต้องรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกินกว่าจะรับมือได้ให้ร้องขอความช่วยเหลือไปยัง สมช. หรือ กปช. 

 ระดับท่ี ๓ (สถานการณเ์กิดข้ึนเกินกว่า ๑ กลุ่ม (Sector)) ทุกกลุ่มหน่วยงานก ากับดูแล 
- เมื่อเกิดเหตุการณ์เกินกว่า ๑ กลุ่ม (Sector) ให้ประสานไปยังหน่วยงาน CSA และ

ขอความช่วยเหลือไปยัง สมช. หรือ กปช. เพ่ือด าเนินการ 
- ให้มีหน่วยงานความมั่นคงสนับสนุนการด าเนินงาน 

 ระดับท่ี ๔ สถานการณท์ี่เกิดขึ้นเป็นการขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ 
- ประสานแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงด าเนินการ 
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 ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการหลังถูกภัยคุกคาม 
 แนวทางการปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (การฟื้นฟู/กู้คืน ให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานไดอ้ย่างต่อเนื่อง เสมือนไม่ได้รับความเสียหาย) จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การกู้คืนข้อมูล 
- จัดท าและตรวจสอบความพร้อมของแผนการกู้คืนข้อมูล และฟ้ืนฟูระบบฯ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
2) การก าหนด ทบทวน ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

- ก าหนด/ทบทวนบัญชีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหรือการแพร่กระจายของ
ข้อมูลที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

- ก าหนด/ทบทวนกระบวนการเฝ้าตรวจ/รายงาน ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนด/ทบทวนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตรวจพบข้อมูลที่เป็นภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

- ก าหนด/ทบทวนบุคลากรที่เก่ียวข้องในการรับมือกับการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
- เก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การแก้ปัญหาหน่วยงาน 

3) ปรับปรุงมาตรการ/อุปกรณ์และเครื่องมือ/บุคลากร 
- ทบทวนกลไกการท างาน 
- เตรียมพร้อมเครื่องมือ บุคลากร เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ตลอดเวลา 
- ก าหนด/ทบทวนมาตรการของหน่วยงาน โดยการศึกษา/หารือ แนวทางการ

ด าเนินงานจากภายในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน ความรู้ 
และวิธีการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านไอซีที 

 
4.2 กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ของกระทรวงคมนาคม ได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 

1) ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
3) ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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4.3 แนวทางการด าเนินงาน 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย  
ทางไซเบอร์ของกระทรวงคมนาคม ได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและระยเวลาในการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 
2. ติดตามข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ก.พ. - มี.ค. 2562 
3. พิจารณาการก าหนดแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

ก.พ. - มี.ค. 2562 

4. เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการพร้อมแจ้งหน่วยงานด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ กระทรวงคมนาคม 

มี.ค. 2562 

5. แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้พิจารณาด าเนินการ พ.ค. – มิ.ย. 2562 
6. ติดตามการด าเนินงาน ก.ย. 2562 
7. แจ้งผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 2562 

 
4.4 ความสอดคล้องของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๙ กลยุทธ์ พบว่า กระทรวงคมนาคม มี
กลยุทธ์ที่สอดคล้องและเป็นกลยุทธ์หลักที่จะต้องด าเนินการ จ านวน 5 กลยุทธ์ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที ่1 ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวม 
 กลยุทธ์ที ่3 ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับชัดเจน 
 กลยุทธ์ที ่4 ระบบการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 กลยุทธ์ที ่5 ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างความตระหนักรู้ประชาชนและหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและบุคลากร 
 
 สรุปการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวม ผ่านผู้บริหารระดับสุงด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer: 
CIO) ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล บริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับ เป็นกลยุทธ์หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศจะต้องด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือเตรียมรับมือความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ โดยกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบหลักในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์     
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พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อเกิดภัยคุกคาม และมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที่ 4 ระบบการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การจัดแผนในการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) เป็นต้น ซึ่งมีการอธิบาย
เหตุการณ์ หรือภัยคุกคามที ่อาจเกิดขึ ้นกับระบบสารสนเทศ ขั ้นตอนการด าเนินงาน ผู ้ร ับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และวิธีการในการท าให้ระบบสามารถกลับมาใช้ได้เช่นเดิม 
รวมไปถึงการน าบทเรียน เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาทบทวน
เพ่ือรองรับเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านไซเบอร ์ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ โดยการจัดท าแผนงาน/
โครงการ/ก าหนดนโยบายในการใช้งานอุปกรณ์และระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ภัยทางไซเบอร์ การทดสอบความฑร้อมในการถูกคุมคามทางไซเบอร์ จัดหาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การควบคุม ตรวจสอบการเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน การตรวจสอบการทางานของซอร์สโค้ด
ของระบบงาน 
  กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความตระหนักรู้ประชาชนและหน่วยงาน โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับภัยทางไซเบอร์ ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน  
  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและบุคลากร โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของหน่วยงาน
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

4.5 แผนงาน/โครงการ 
  กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ รวมไปถึงพิจารณา
แผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวม จ านวน 7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 การจัดท า ทบทวน และด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

- ทุกหน่วยงาน 

2 การจัดท า ทบทวน แผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่
อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

- ทุกหน่วยงาน 

3 การจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

- ทุกหน่วยงาน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 การจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

- ทุกหน่วยงาน 

5 การจัดท า ทบทวน และด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

- ทุกหน่วยงาน 

 2 การจัดท า ทบทวน และด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

- ทุกหน่วยงาน 

7 โครงการก ากับดูแลข้อมูลของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

2562 - 2563 11.00 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 
  กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับชัดเจน จ านวน 5 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 กาจัดท า ทบทวน แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

N/A ทุกหน่วยงาน 

2 การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี 

N/A ทุกหน่วยงาน 

3 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

N/A N/A ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
4 การศึกษาทบทวนระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่าย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

N/A N/A ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
5 ตรวจสอบ จัดซื้อ และติดตั้ง Software 

Antivirus หรือ ระบบ Sandbox เพ่ือ
ตรวจสอบไวรัสส าหรับเครื่องลูกข่ายตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลในภาวะฉุกเฉิน 

2564 0.90 สถาบันการบิน 
พลเรือน 

 
 
 



บทที่ 4 แนวทางการด าเนินงานและรายละเอียดแผนงานโครงการ 

 

 

4 – 7 
 

  กลยุทธ์ที่ 4 ระบบการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับ Cloud 
Computing 

2564 8.00 กรมทางหลวง 

2 โครงการเช่าบริการดาต้าเซ็นเตอร์ส ารองเพ่ือ
การกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (DR site) 

2562 - 2571 50.00 
(ปีละ 5 ลบ.) 

กรมทางหลวง 

3 การวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน
ด้าน Cybersecurity 

N/A N/A ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
4 แผนความม่ันคงด้าน Cyber Security 

เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(www.railway.co.th) 

2561 - 2565 - การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ จ านวน 32 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 
ล าดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2563 29.70 กรมเจ้าท่า 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
กลางเพ่ือสนับสนุนการให้บริการของกรมการ
ขนส่งทางบก 

2563 98.474 กรมการขนส่ง
ทางบก 

3 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ 

2563-
2564 

74.49 
( ปี 63 =48.42 
ปี 64 = 26.07) 

กรมการขนส่ง
ทางบก 

4 โครงการปรับปรุงศูนย์ส ารองและศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2565 163.80 กรมการขนส่ง
ทางบก 

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและการ
ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2563 12.50 กรมทางอากาศ
ยาน 



บทที่ 4 แนวทางการด าเนินงานและรายละเอียดแผนงานโครงการ 

 

 

4 – 8 
 

ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเครือข่ายและการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเครือข่าย 

2563 5.700 กรมทางอากาศ
ยาน 

7 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2563-2565 
และ 

2569-2571 

15.80 ลบ./ป ี กรมทางหลวง 

8 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2566 -
2567 

70.00 กรมทางหลวง 

9 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ Network and 
Security รองรับมาตรฐาน IPv6 

2563 25.0 กรมทางหลวง
ชนบท 

10 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (183 หน่วยงานภูมภิาค) 

2562 - 
25667 

138.50 กรมทางหลวง
ชนบท 

11 โครงการปรับปรุง Backup-Site ของกรมทาง
หลวงชนบท 

2563 15.00 กรมทางหลวง
ชนบท 

12 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้อง Data 
Center 

2563 15.00 กรมทางหลวง
ชนบท 

13 โครงการพัฒนาระบบ CA (Certificate 
Authority) เพ่ือรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2564 20.00 กรมทางหลวง
ชนบท 

14 โครงการปรับปรุงระบบป้องกันภัยสารสนเทศ
ในส่วนภูมิภาค 

2563 - 
2567 

38.00 
(ปีละ 7.6 ลบ.) 

กรมทางหลวง
ชนบท 

15 โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม 

2562 9.86 การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

16 โครงการปรับปรุงระบบ Hardware และ 
Software ให้มีความเชือ่ถือได้มาตราฐาน ISO 

2562 - 
2564 

10.00 การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

17 
 
 

โครงการปรับปรุงการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศของท่าเรือแหลมฉบัง ตาม
แนวทาง ISO2700 

2562 - 
2564 

10.00 การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

18 โครงการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของท่าเรือกรุงเทพ 

๒๕๖๔ ๕.00 การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

19 โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่ายทดแทนของเดิม 

๒๕๖๒ ๙.๘๐ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 



บทที่ 4 แนวทางการด าเนินงานและรายละเอียดแผนงานโครงการ 
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ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

20 โครงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ของท่าเรือแหลมฉบัง 

๒๕๖๔ ๕.00 การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

21 โครงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของท่าเรือกรุงเทพ ตามมาตรฐาน ISO27001 

๒๕๖๒–๒๕๖๓ 
และ 

๒๕๖๕–๒๕๖๖ 

๑๐.00 
(ปีละ ๒.๕ ลบ.) 

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

22 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด 
และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัต ิ

2562 4.21  การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

23 โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย ETC/MTC 

2563 5.00 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

24 โครงการจัดหาป้องกันและควบคุมเครือข่าย 
ไร้สาย 

2563 10.00 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

25 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบซอร์สโค้ด
ของระบบงาน 

2564 10.00 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

26 โครงการจัดหาระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหล 2564 10.00 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

27 โครงการจัดซื้อระบบอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ของระบบเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC)  

2562 3.00 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

28 โครงการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ส ารอง 
ให้เป็นแบบ Hot Site 

2564 30.00 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

29 โครงการจัดสร้างระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
ภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT-Cloud) 

2562 และ 
2565 - 2567 

14.40 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

30 การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์เครือ่งลูกข่ายระบบ
ควบคุมบัญชีผู้ใชง้านเครือข่าย 

2562 และ 
2565 - 2567 

3.38 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

31 โครงการจัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย 2562 - 2567 100.02 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

32 โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายในองค์กร 

2562 - 2563 205.2 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 



บทที่ 4 แนวทางการด าเนินงานและรายละเอียดแผนงานโครงการ 
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  กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความตระหนักรู้ประชาชนและหน่วยงาน จ านวน 7 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

- ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 
2 โครงการสร้างความตระหนักรู้ การคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลและความม่ันคงปลอดภัย 

ทางไซเบอร์ 

2562, 2564, 
2568 และ

2570 

2.00 

(ปีละ 0.5 ลบ.) 
กรมทางหลวง 

3 จัดท าแบบส ารวจประเมินการรับรู้นโยบาย
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สถาบันการ
บินพลเรือน 

2562 - สถาบันการบิน
พลเรือน 

4 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่
บุคลากรทั่วไป 

2563 3.00 ส านักงานการ
บินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย 
5 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง

ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
2562 - 
2567 

1.1 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

6 โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

2562-2563 
และ  

2566-2567 

49.1 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

7 โครงการปรับปรุงระบบห้องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย 

2562 และ  
2565-2567 

16.47 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 
  กลยุทธที่ 9  พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและบุคลากร จ านวน 8 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 โครงการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และ พระราชบัญญัติความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอรข์องบุคลากรด้านไอซีทีสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

2562 - ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 

     



บทที่ 4 แนวทางการด าเนินงานและรายละเอียดแผนงานโครงการ 
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ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2563 -2565 10.00 กรมเจ้าท่า 

3 โครงการฝึกอบรม เรื่องความปลอดภัย       
ด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 

2562 - 2565 1.32 ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
4 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความ

มั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

- การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

5 แผนการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) 
ส าหรับพนักงานภายในการท่าเรือฯ 

2562 0.30 การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านไซ
เบอร์ (มาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO, 
CAS STAR , NIST ,EU General 
Protection Regulation (GDPR)) 

2564 1.00 กรมทางหลวง 
 

7 โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ (Information Technology) 

2562-2564 0.09 บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด 

8 โครงการพัฒนาความรู้ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศให้แก่บุคลากรด้านดิจิทัล 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

N/A ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 

  

 โดยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไดบ้รรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของกระทรวง
คมนาคมสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และตอนสนองต่อเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ จึงได้คัดเลือกแผนงานโครงการที่มีแผนด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
สาระส าคัญ : เป็นการจัดท าแนวนโยบาย แผนปฏิบัติการ นโยบาย และการบริการ

จัดการแบบบูรณาการในการแจ้งเตือน ป้องปราม ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ตลอดจนการปราบปราม / ตอบโต้ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์เบอร์ โดยให้สอดคล้องกับร่าง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ พ.ศ. .... 

ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทบทวนทุกปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานในสังกัด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สอดคล้องกับร่าง พระราชบัญญัติการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. .... 
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2. การจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สาระส าคัญ : เป็นการจัดท าแนวนโยบาย หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคค เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการใช้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
และเป็นไปตามร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทบทวนทุกปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานในสังกัด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนผู้ใช้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
มีความเชื่อมั่นในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการรักษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

3. โครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน 

สาระส าคัญ : เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนของบุคลากรหน่วยงานในสังกัด 

ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานในสังกัด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีระบบเพ่ือยืนยัน
ตัวตนก่อนใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
 

4. โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม 

สาระส าคัญ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
ส าหรับส่วนที่ให้บริการภายในและภายนอก ในการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามที่ผ่านเข้ามาทางช่องทาง
ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้งานผ่านระบบงานให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการระบบ
การช าระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) รวมทั้ง
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักการให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพและอายุใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้งานมานาน 

งบประมาณ : ๙.๘๐ ล้านบาท 

ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
1) ป้องกันการหยุดชะงักของการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายภายในและระบบ

เครือข่ายภายนอก 
2) ป้องกันไม่ให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ของ การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย เกิดการหยุดชะงัก 
3) สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายภายในและระบบเครือข่าย

ภายนอก 
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5. โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

สาระส าคัญ : เพ่ือก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพของระบบ ได้ตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความม่ันคงปลอดภัย สามารถป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอกและสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
พิบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

งบประมาณ : 49.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 = 18.58 ล้านบาท พ.ศ. 2563 = 
18.52 ล้านบาท  พ.ศ. 2566 = 6.00 ล้านบาท และ พ.ศ. 2567 = 6.00 ล้านบาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ -2563 และ  2566 - 2567 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การรถไฟแห่งประเทศไทย มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งพิบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 

6. โครงการสร้างความตระหนักรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

สาระส าคัญ : เพ่ือสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากร กรมทางหลวง ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์  

งบประมาณ : 500,000 บาท/ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ : พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2570 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรของ กรมทางหลวง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และรับทราบเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยี่ยอของภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 

7. โครงการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของบุคลากรด้านไอซีทีสังกัดกระทรวงคมนาคม 

สาระส าคัญ : เพ่ือสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรด้าน าไอซีทีของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

งบประมาณ : - 

ระยะเวลาด าเนินการ : พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรด้านไอซีทีของหน่วยงานในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เพ่ือน าไปก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 
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บทที่ 5  
การขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนลงสู่การปฏิบัติ 
 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 กลไกแห่งความส าเร็จ 

 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการก าหนดแนวทางและวิธีการขับเคลื่อนทั้งในส่วนของระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
รวมไปถึงต้องการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อมีประกอบการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ให้มี
ความทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคดนโลยีและภัยคุกคามในอนาคต 
 

5.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนลงสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าข้อเสนอแนะขึ้นทั้งในระดับนโยบาย 
และระดับปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติด้านไซเบอร์ ไว้ ดังนี้ 

1.1 ข้อเสนอแนะต่อระดับนโยบาย ได้แก่  
๑) การสร้างความร่วมมือทางไซเบอร์ระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน

และระหว่างประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค  
๒) การมีนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
๓) การเชื่อมโยงการท างานด้านไซเบอร์ในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม โดยการ

แต่งตั้งคณะท างานหรือทีมงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่หน่วยงานเคยโดนโจมตี เพ่ือหาวิธีการ
ป้องกันการถูกคุกคาม 

๔) ให้หน่วยงานในสังกัด คค. บรรจุเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

1.2 ข้อเสนอแนะต่อระดับปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติด้านไซเบอร์ ได้แก่  
๑) การสร้างเครือข่ายไซเบอร์ในภาพรวมทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
๒) การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) ส่งเสริมให้หน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของ

กระทรวงคมนาคมให้มีการวิจัย และผลิต Software Hardware ทางไซเบอร์ใช้งานภายในหน่วยงาน 
๔) การฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านกลางด้านไซเบอร์ของประเทศไทย 
๕) น าเรื่องไซเบอร์บรรจุเป็นวิชาในหลักสูตรอบรมของข้าราชการพลเรือน 
๖) การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

และฟ้ืนคืนระบบกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด (Cyber Resilience) 
๗) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับไซเบอร์ 
๘) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ 
๙) หน่วยงานทางด้านไซเบอร์ควรมีกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์

หลายรูปแบบ 
๑๐) การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการ 
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5.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

1) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ให้กระทรวงคมนาคมทราบ เพ่ือใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล 

2) จัดตั้งคณะท างานระดับกระทรวง เพ่ือติดตามการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัด 

3) ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับส่วนราชการในบทบาทการก ากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน 
 
5.3 กลไกแห่งความส าเร็จ 

๑) การผลักดันของรัฐบาล ในการให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และผลักดันให้เกิดผล เป็นรูปธรรม ชัดเจน และต่อเนื่อง  

๒) เร่งผลักดันกฎหมายด้านไซเบอร์ พร้อมพิจารณาทบทวนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓) ต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เพ่ือวางนโยบาย และก าหนดหน่วยงานปฏิบัติอย่างชัดเจน 
๔) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จะต้องจัดท าและปฏิบัติตามแนวทางกลยุทธ์ของ

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
๕) ภาครัฐเอกชนและประชาชนต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด า เนินงาน 

ตลอดจนร่วมกันสร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
๖) ต้องมีการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติการของแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุง

ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 
  





 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
38 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
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