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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำประมวล
แนวทางปฏิบตั แิ ละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ 
่ ใน
การด�ำเนินการด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการในการประเมินความเสีย่ ง การตอบสนองและรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
อย่างมีนัยส�ำคัญหรืออย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องมาตรฐานสากล
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับ
สมบูรณ์นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการจัดท�ำแผนตามพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่ง
ชาติ ซึ่งทางส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ถูกก�ำหนดตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัตินี้ให้ท�ำหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ชั่วคราวในระหว่างที่การด�ำเนินการจัดตั้งส�ำนักงานยังไม่แล้วเสร็จ ได้เห็นสมควรเป็นการเร่งด่วนในการ
จัดท�ำโครงการนี้ขึ้น โดยได้ท�ำสัญญารับการส่งเสริมสนับสนุน ความช่วยเหลือในการด�ำเนินการพัฒนา
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และรับทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม จากกองทุนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประมวลแนวทางปฏิบตั ิ
และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และใช้น�ำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเห็นชอบต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
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สารบัญ
ค�ำน�ำ
บทสรุปผู้บริหาร
1. บทน�ำ

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 กระบวนการจัดท�ำการศึกษาเพื่อก�ำหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ สอดคล้องมาตรฐานสากล

2. ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
ประมวลแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1. แผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1. การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
5. มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ภาคผนวก

อภิธานศัพท์
รายนามผู้มีส่วนร่วมด�ำเนินการจัดท�ำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศฉบับสมบูรณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการจัดท�ำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเห็นชอบต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ อันเป็น
ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำในการด�ำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส�ำหรับหน่วยงานของ
รั ฐและหน่วยงานโครงสร้า งพื้นฐานส� ำคั ญ ทางสารสนเทศ รวมทั้ ง ก� ำ หนดมาตรการในการประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยส�ำคัญหรืออย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ
เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการศึกษาและจัดท�ำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับนี้ประกอบไปด้วย การวางแผนการศึกษา/ค้นคว้าวิจัยหาข้อมูล เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวคิด ศึกษาบริบท ศักยภาพ ความพร้อมในปัจจุบันด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ประเทศไทยในมิติต่าง  ๆ ศึกษามาตรฐานสากลประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดสัมมนาประชาพิจารณ์
ประมวลแนวทางปฏิบัติประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลักดังนี้
1. แผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยค�ำนึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง
ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อหลักดังนี้
1. การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
5. มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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1. บทน�ำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำประมวล
แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ 
ในการด�ำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการในการประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายอย่างมีนัยส�ำคัญหรืออย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องมาตรฐาน
สากล
ทางส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถูกก�ำหนดตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ทำ� หน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติชวั่ คราว
ในระหว่างที่การด�ำเนินการจัดตั้งส�ำนักงานยังไม่แล้วเสร็จ ได้เห็นสมควรเป็นการเร่งด่วนในการจัด
ท�ำโครงการจัดท�ำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ ง ประมวลแนวทางปฏิ บั ติ แ ละกรอบมาตรฐานด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ส� ำ หรั บ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศฉบับนี้ เพือ่ ใช้นำ� เสนอคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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1.2 กระบวนการจัดท�ำการศึกษาเพื่อก�ำหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ สอดคล้องมาตรฐานสากล

ขั้นตอนการศึกษาและจัดท�ำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (ดังรูปที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้
3. จัดสัมมนาประชาพิจารณ์
(Public Hearing)
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รูปที่ 1 กระบวนการจัดท�ำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

öú
Ô ö ăi nêi s t r y

120 หมู 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Ú

d SøăýĄÚ
o c i e× ô
ty

กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
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ศึกษา  ทบทวนวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์จ�ำนวน 2 ครั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ผูม้ ีส่วนได้เสียหลัก
วิเคราะห์ กลัน่ กรอง ประเด็นข้อเสนอแนะ
ศึกษาบริบท ศักยภาพ ความพร้อมใน การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ทั้งหมด และด�ำเนินการปรับปรุงประมวล
ปัจจุบันด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Focus group) จ�ำนวน 4 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานฯ
ไซเบอร์ของประเทศไทยในมิตติ า่ ง ๆ และ
หารื
อ
ร่
ว
มกั
บ
ผู
ท
้
รงคุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
กรอบการก�ำกับดูแลด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ไซเบอร์ ข องหน่ วยงานก� ำ กั บ หารือร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในประเทศ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจาก
ศึกษามาตรฐานสากลประมวลแนวทาง การรับฟังความคิดเห็น และน�ำไปปรับ
ปฏิบตั แิ ละกรอบมาตรฐานด้านการรักษา ร่างประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรฐานฯ
ศึ ก ษาแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการก� ำ หนด
ประมวลแนวทางปฏิ บั ติ แ ละกรอบ
มาตรฐานด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ในต่างประเทศ

4. ปรับปรุงแก้ไข
และน�ำเสนอ
M

2.สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และรับฟังความคิดเห็น
(Focus Group)
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1. การวางแผนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยหาข้อมูล
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1.2.1 การวางแผน การศึกษา ค้นคว้าวิจยั หาข้อมูล เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท�ำร่างประมวล
แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- ศึกษา ทบทวนวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- ศึกษาบริบท ศักยภาพ ความพร้อมในปัจจุบันด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และกรอบการก�ำกับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของหน่วยงานก�ำกับในประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น
- ศึกษามาตรฐานสากลประมวลแนวทางปฏิบตั แิ ละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ เช่น Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity โดย NIST, Control Baselines for Information Systems and Organizations
โดย NIST, Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations โดย NIST, ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management
System), มาตรฐาน ISO 31000 Risk Management Guideline ซึง่ เป็นมาตรฐานส�ำหรับ
แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง, COBIT โดย ISACA, ISACA Information Systems
Auditing: Tools and Techniques-Creating Audit Program, ISACA, 2016 เป็นต้น
- ศึกษาแนวทางปฏิบัติในการก�ำหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในต่างประเทศ เช่น Reference Document on
Security Measures for Operators of Essential Services โดย ENISA, Mapping of
OES Security Requirements to Specific Sectors โดย ENISA, Methodologies for
the identification of Critical Information Infrastructure assets and services โดย
ENISA เป็นต้น
1.2.2 การรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียหลัก
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้ง กับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
- หารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- หารือร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีหน้าที่ก�ำกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทาง
สารสนเทศ
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น และน�ำไปปรับร่างประมวล
แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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1.2.3 จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
- จัดสัมมนาประชาพิจารณ์จำ� นวน 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- วิเคราะห์ กลัน่ กรอง ประเด็นข้อเสนอแนะทัง้ หมด และด�ำเนินการปรับปรุงประมวลแนวทาง
ปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์
1.2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการสัมมนาประชาพิจารณ์ และน�ำเสนอเป็นประมวล
แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

อ้างถึงมาตรา 13 (4) คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) มีหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจ ก�ำหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อันเป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำในการด�ำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส�ำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการในการประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยส�ำคัญหรืออย่างร้ายแรงต่อระบบ
สารสนเทศของประเทศ เพือ่ ให้การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในการก�ำหนดกรอบมาตรฐานตามวรรคหนึง่ (4) ให้คำ� นึงถึงหลักการบริหารความเสีย่ ง โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) การระบุความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคล
(2) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
(4) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
(5) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
อ้างถึงมาตรา 44 ประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์โดยผูต้ รวจ
ประเมิน ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(2) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
ความสัมพันธ์ของประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ แสดงดังรูปที่ 2

เอกสารนี้เป็นเพียงผลการศึกษา อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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Identify
Protect

แผนรับมือฯ

Detect

ตรวจสอบ

ประเมินความเสี่ยง

กรอบมาตรฐาน

Respond
Recover
ประมวลแนวทางปฏิบัติ

รูปที่ 2 ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประมวลแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลักดังนี้
1. แผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้มีผล
บังคับใช้ภายในหนึ่ง (1) ปี นับถัดจากวันที่ประกาศ
1. แผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1.1 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1)
ครั้ง โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบจะรวมถึง:
(1) กระบวนการจัดท�ำและผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis: BIA)
(2) บริการทีส่ ำ� คัญทีห่ น่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
เป็นเจ้าของและใช้บริการ ตามผลการวิเคราะห์ในข้อ (1)
(3) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและประมวลแนวทางปฏิบัตินี้ และหลักปฏิบัติใด ๆ ที่
เกีย่ วข้องประมวลแนวทางปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และทิศทางทีค่ ณะกรรมการ
อาจออกให้
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1.2 หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการด�ำเนินการ1
ต่อส�ำนักงานภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติ พร้อมทั้งส�ำเนาส่งให้หน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแล
1.3 ในกรณีที่การตรวจสอบด�ำเนินการภายใต้มาตรา 54 ของพระราชบัญญัติ ระบุการไม่ปฏิบัติ
ตาม หน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศใด  ๆ กับข้อก�ำหนดทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัติ หรือ
ประมวลแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ เว้นแต่ กกม. จะระบุ
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น ให้หน่วยงานส่งแผนการด�ำเนินการแก้ไขไปยังส�ำนักงานภายในสามสิบ
(30) วันท�ำการนับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั รายงานการตรวจสอบ โดยแผนการด�ำเนินการแก้ไขต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
(1) ให้รายละเอียดการด�ำเนินการแก้ไขที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
จะด�ำเนินการเพื่อจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามทั้งหมด และ
(2) ก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการด�ำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย (1)
1.4 ในกรณีที่ กกม. เห็นสมควรให้ปรับปรุงแผนการด�ำเนินการแก้ไข ให้หน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศด�ำเนินการและส่งแผนการด�ำเนินการแก้ไขที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปยัง
ส�ำนักงานภายในระยะเวลาที่ กกม. ก�ำหนด พร้อมทั้งส�ำเนาส่งให้หน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแลด้วย
1.5 เมื่อแผนการด�ำเนินการแก้ไขได้รับความเห็นชอบจาก กกม. หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญทางสารสนเทศจะด�ำเนินการตามแผนการด�ำเนินการแก้ไขดังกล่าว และด�ำเนินการแก้ไขทั้งหมดให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในนั้นเพื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาของ กกม. โดยหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศเอง
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศสามารถประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หน่วยงานของ
รัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศต้องก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ ให้
ครอบคลุมเรือ่ งโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าทีข่ องผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการบริหารความเสีย่ งด้านการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และต้องน�ำนโยบายดังกล่าวมาจัดท�ำระเบียบวิธปี ฏิบตั แิ ละกระบวนการในการ
บริหารความเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ โดยต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบจะรวมถึง: โดยครอบคลุมอย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้

1

รูปแบบสรุปรายงานการตรวจสอบ สกมช. จะก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินการต่อไป เพื่อให้การรายงานตรวจสอบสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ การประเมินผลและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมสามารถท�ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
(ก) การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
ต้องระบุถึงความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่องโหว่ต่าง ๆ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุ
มาจากกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร หรือปัจจัยภายนอก
(ข) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis)
ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อหา
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
		 (ค) การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)
ต้องประเมินถึงโอกาสทีค่ วามเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์จะเกิดขึน้
และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงก�ำหนดระดับความเสี่ยง
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยอมรับได้ (Risk appetite)
2.2 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment)
ต้องมีแนวทางจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) อยู่ใน
ระดับความเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ทยี่ อมรับได้ โดยต้องค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่าง
ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นอกจากนี้ ต้องก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key risk indicator: KRI) ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความส�ำคัญของความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แต่ละงาน เพื่อใช้ติดตามและทบทวนความเสี่ยง
2.3 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk monitoring and review)
ต้องมีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการติดตาม และทบทวนความเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพือ่ ให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ทยี่ อมรับได้
ที่ก�ำหนดไว้
		
2.4 การรายงานความเสี่ยง (Risk reporting)
ต้องรายงานระดับความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ต่อคณะกรรมการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ�ำ  เช่น ตามรอบการประชุมของ
คณะกรรมการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น กรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความเสี่ยง มาตรฐานสากล อย่างมีนัยส�ำคัญ
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3. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
3.1 ต้องจัดท�ำแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Plan)
ที่กำ� หนดว่าควรตอบสนองต่อเหตุการณ์ทเี่ กี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างไร โดยแผนการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(ก) โครงสร้างทีมรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Incident
Response Team: CIRT) รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนของ
สมาชิกในทีมแต่ละคนและรายละเอียดการติดต่อ
(ข) โครงสร้างการรายงานเหตุการณ์ (Incident reporting structure) ซึ่งก�ำหนดว่า หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศจะปฏิบตั ติ ามภาระหน้าทีใ่ นการ
รายงานภายใต้พระราชบัญญัติ และกฎหมายย่อยใด ๆ ทีท่ ำ� ขึน้ ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ตลอด
จนภาระหน้าที่ในการรายงานภายใต้กฎหมาย และข้อก�ำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(ค) เกณฑ์และขั้นตอนในการเรียกใช้งาน (Activate) การตอบสนองต่อเหตุการณ์และ CIRT
(ง) ขั้นตอนจ�ำกัดขอบเขต (Containment) ผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
(จ) การเรียกใช้งานกระบวนการกู้คืน (Recovery process)
(ฉ) ขั้นตอนในการสอบสวน (Investigate) สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์
(ช) ขั้นตอนการเก็บรักษาหลักฐาน (Preservation of evidence) ก่อนเริ่มกระบวนการกู้คืน ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จำ� กัดเพียงการได้มาของบันทึกการยึดหลักฐานคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้มาหรืออุปกรณ์
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการสอบสวน
(ซ) ระเบียบวิธีการมีส่วนร่วม (Engagement protocols) กับบุคคลภายนอก หรือแนวปฏิบัติ
การบริหารจัดการบุคคลภายนอก ซึง่ รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ตัวอย่างเช่น ผูข้ ายส�ำหรับ
บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์/การกู้คืน และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อด�ำเนินคดี และ
(ฌ) กระบวนการทบทวนหลังการด�ำเนินการ (After-action review process) เพื่อระบุและ
แนะน�ำให้ปรับปรุงการด�ำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ
3.2 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้รับการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผลไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สนับสนุนบริการส�ำคัญของหน่วยงานของรัฐ และโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
3.3 ต้องทบทวนแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่
การจัดท�ำแผน
3.4 ต้องทบทวนแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในสภาพแวดล้อม การปฏิบตั กิ ารทางไซเบอร์ของบริการทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานของรัฐ และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส�ำคัญทางสารสนเทศ หรือข้อก�ำหนดในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
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Identify
Protect

แผนรับมือฯ

Detect

ตรวจสอบ

ประเมินความเสี่ยง
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ประมวลแนวทางปฏิบัติ

รูปที่ 3 ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อหลัก (ดังรูปที่ 3) ดังนี้
1. การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
1.1 การจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
1.2 การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment and Risk
Management Strategy)
1.3 การประเมินช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing)
1.4 การจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)
2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2.1 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
2.2 การท�ำให้ระบบมีความแข็งแกร่ง (System Hardening)
2.3 การเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Connection)
2.4 สื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ (Removable Storage Media)
2.5 การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
2.6 การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing)
3. มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
3.1 การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat Detection and
Monitoring)
เอกสารนี้เป็นเพียงผลการศึกษา อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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4. มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
4.1 แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Plan)
4.2 แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Plan)
4.3 การฝึกซ้อมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity exercise)
5. มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
5.1 การรักษาและฟืน้ ฟูความเสียหายทีเ่ กิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Resilience
and Recovery)
1. การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
1.1 การจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
1.1.1 ต้องมีทะเบียนทรัพย์สิน (Inventory) ที่ระบุทรัพย์สินของบริการที่ส�ำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ และดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน
ให้เป็นปัจจุบัน โดยทะเบียนทรัพย์สินต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(ก) ชือ่ /ค�ำอธิบายของทรัพย์สนิ ของบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(ข) ฟังก์ชันที่ส�ำคัญของทรัพย์สินของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(ค) การระบุและการจัดล�ำดับความส�ำคัญของทรัพย์สนิ บริการทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานของรัฐ
และโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(ง) เจ้าของและ/หรือผู้ด�ำเนินการของทรัพย์สินของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(จ) ต�ำแหน่งทางกายภาพของทรัพย์สินของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศแต่ละรายการ และ
(ฉ) การขึน้ ต่อกันของทรัพย์สนิ ของบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศบนระบบ/เครือข่ายภายในและ/หรือภายนอก
1.1.2 ต้องระบุขอบเขตเครือข่ายของบริการที่ส�ำคัญของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงและมีนัยส�ำคัญ (Direct
and significant interface)
1.1.3 ต้องปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สนิ อย่างน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ และเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ใด ๆ กับทรัพย์สินของบริการที่สำ� คัญใด   ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
ทางสารสนเทศ
1.1.4 ตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติ ต้องด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ของบริการทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญ
ทางสารสนเทศซึง่ รวมถึงรายการทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้ในทะเบียนทรัพย์ในข้อ 1.1.1 อย่างน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้
1.2 การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment and
Risk Management Strategy)
1.2.1 ต้องด�ำเนินการตามข้อ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในนโยบาย
บริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
เอกสารนี้เป็นเพียงผลการศึกษา อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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1.2.2 ทะเบียนความเสี่ยงจะได้รับการปรับปรุงทุกครั้งหลังการประเมินความเสี่ยงด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทะเบียนความเสี่ยงต้องจัดท�ำเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) วันที่ระบุความเสี่ยง (Date the risk is identified)
(ข) ค�ำอธิบายของความเสี่ยง (Description of the risk)
(ค) โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood of occurrence)
(ง) ความรุนแรงของเหตุการณ์ (Severity of the occurrence)
(จ) การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment)
(ฉ) เจ้าของความเสี่ยง (Risk owner)
(ช) สถานะของการจัดการความเสี่ยง (Status of risk treatment) และ
(ซ) ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual risk)
1.3 การประเมินช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and
Penetration Testing)
1.3.1 ต้องด�ำเนินการประเมินช่องโหว่ของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศอ้างอิงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อระบุ
จุดอ่อนด้านความมัน่ คงปลอดภัย และการควบคุมโดยครอบคลุมบริการทีส่ ำ� คัญ2 ของหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศซึ่งเป็น
(ก) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) system)
(ข) ระบบที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรม (Industrial Control System: ICS)
1.3.2 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบเขตของการประเมินช่องโหว่แต่ละรายการประกอบด้วย:
(ก) การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของโฮสต์ (Host Security Assessment)
(ข) การประเมินความมัน่ คงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Assessment) และ
(ค) การตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัยของสถาปัตยกรรม (Architecture Security Review)
1.3.3 ต้องท�ำการประเมินช่องโหว่ของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ เพือ่ ระบุจดุ อ่อนด้านความมัน่ คงปลอดภัยและควบคุมก่อนทีจ่ ะท�ำ
การทดสอบระบบใหม่ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ หรือด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบที่ส�ำคัญใด ๆ กับบริการที่ส�ำคัญ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบที่ส�ำคัญ
ได้แก่ การเพิ่มโมดูลแอปพลิเคชัน (Adding new application module) การปรับปรุงระบบ และการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
1.3.4 ควรพิจารณาด�ำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration testing) บริการที่ส�ำคัญ
ของโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Internet facing) ให้สอดคล้องกับระดับของความเสี่ยง และ
พิจารณาผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการเจาะระบบด้วย
1.3.5 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบเขตของการทดสอบเจาะระบบ (Scope of a penetration
test) รวมถึงการทดสอบเจาะระบบของโฮสต์ เครือข่าย และแอปพลิเคชันของบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของ
รัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุกระบบทีเ่ ป็นมีการเชือ่ มต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยตรง (Internet facing)
2

หน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแลจะก�ำหนดบริการที่ส�ำคัญต่อไป
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1.3.6 ควรพิจารณาด�ำเนินการทดสอบเจาะระบบอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งตามความจ�ำเป็น
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ ก่อนที่จะท�ำการทดสอบระบบใหม่หรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบที่สำ� คัญ เช่น โมดูลเสริมการปรับปรุงระบบ และการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
1.3.7 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดสอบเจาะระบบและผูท้ ดสอบเจาะระบบ (Penetration
testers) ที่ท�ำการทดสอบเจาะระบบบนโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญสารสนเทศ มีการรับรองและได้รับ
ประกาศนียบัตร (Accreditations and certifications) ที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม3 และเป็นอิสระ
จากระบบที่ทำ� การทดสอบเจาะ
1.3.8 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดสอบเจาะระบบทั้งหมดโดยผู้ให้บริการทดสอบเจาะ
ระบบโดยด�ำเนินการภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
1.3.9 ต้องสร้างกระบวนการเพือ่ ติดตามและจัดการกับช่องโหว่ทรี่ ะบุในการประเมินช่องโหว่
และในการทดสอบเจาะระบบและตรวจสอบว่าช่องโหว่ที่ระบุทั้งหมดได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ
1.3.10 หากได้รบั การร้องขอจาก กกม. หรือส�ำนักงาน หน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทาง
สารสนเทศต้องส่งส�ำเนารายงานสรุปผลการทดสอบเจาะระบบข้อมูล4 ซึง่ ถูกพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรา
54 การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไปยังส�ำนักงานภายในสามสิบ (30)
วันหลังนับแต่วันที่ดำ� เนินการแล้วเสร็จตามที่กำ� หนดไว้ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งส�ำเนา
ส่งให้หน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแล เพื่อด�ำเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติด้วย
1.4 การจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)
1.4.1 ต้องรับผิดชอบ (Responsible) และมีภาระรับผิดชอบ (Accountable) ต่อการดูแล
รักษา/ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ แม้ว่าผู้ให้บริการภายนอก
จะด�ำเนินงานใด ๆ ก็ตามในส่วนของบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญ
ทางสารสนเทศ
1.4.2 ต้องก�ำหนดข้อก�ำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าถึงกระบวนการจัดเก็บ การสือ่ สาร และการด�ำเนินการของโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
ของผู้ให้บริการภายนอกในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreement) หรือเงื่อนไขของ
สัญญากับผู้ให้บริการภายนอก ข้อก�ำหนดควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
(1) ประเภทของผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าถึงทรัพย์สินของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศตามความต้องการทางธุรกิจขององค์กรและโปรไฟล์
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(2) ภาระหน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการภายนอกในการปกป้องบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริการและห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ และ
(4) สิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศในการ
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้ให้บริการภายนอก
3
4

หน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแลจะก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบเจาะระบบต่อไป
รูปแบบสรุปรายงานการตรวจสอบ สกมช. จะก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินการต่อไป
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1.4.3 ควรพิจารณาสร้างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ให้บริการภายนอกว่า
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ในเงือ่ นไขของสัญญา ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ
โดยบุคคลที่สาม และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
1.4.4 ควรพิจารณาด�ำเนินการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้สอดคล้องกับกรณีที่มี
ข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ ๆ
2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2.1 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
2.1.1 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศถูกจ�ำกัดไว้ที่
(1) บุคลากร และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต และ
(2) อุปกรณ์ และอินเทอร์เฟซ (Interface) ที่ได้รับอนุญาต
2.1.2 ในส่วนที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ภายใต้ข้อ 2.1.1 หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศต้องก�ำหนดให้แต่ละบุคลากร กิจกรรมและกระบวนการที่ได้รับ
อนุญาต มีการใช้เทคนิคการตรวจสอบสิทธิ์ที่สอดคล้องกับโปรไฟล์ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity risk profile) ส�ำหรับแต่ละโหมดการเข้าถึงบริการที่ส�ำคัญหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
2.1.3 ต้องเก็บรักษาบันทึกของการเข้าถึงทั้งหมด (Logs of all access) และความพยายาม
ทัง้ หมดในการเข้าถึงบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
และตรวจสอบบันทึกเหล่านี้เพื่อหากิจกรรมที่ผิดปกติเป็นประจ�ำ  ความสม�่ำเสมอในการตรวจสอบบันทึก
เหล่านี้ควรสอดคล้องกับความถี่หรือความสม�่ำเสมอของกิจกรรมการเข้าถึงดังกล่าว
2.1.4 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงอินเทอร์เฟซ (Interface) ของบริการที่ส�ำคัญ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (เช่น USB, พอร์ตอนุกรม) และ
การเข้าถึงทางลอจิคอล (Logical) มีการก�ำกับดูแลโดย
(1) ท�ำภายใต้การดูแลของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทาง
สารสนเทศเท่านั้น และ
(2) ด�ำเนินการในสถานที่ หากเป็นไปได้
2.2 การท�ำให้ระบบมีความแข็งแกร่ง (System Hardening)
2.2.1 ต้องสร้างมาตรฐานการก�ำหนดค่าขัน้ ต�ำ่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (Security baseline
configuration standards) ส�ำหรับระบบปฏิบตั กิ าร แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์เครือข่ายทัง้ หมดของบริการ
ที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศที่สอดคล้องกับโปรไฟล์
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity risk profile) ของบริการที่ส�ำคัญ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
2.2.2 มาตรฐานการก�ำหนดค่าขั้นต�่ำด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security baseline
configuration standards) จะกล่าวถึงหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิพิเศษในการเข้าถึงน้อยที่สุด (Least access privilege)
(2) การแบ่งแยกหน้าที่ (Separation of duties)
(3) การบังคับใช้นโยบายความซับซ้อนของรหัสผ่าน
(4) การลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้
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(5) การลบบริการและแอปพลิเคชันที่ไม่จ�ำเป็น เช่น การลบคอมไพเลอร์ (Removal of
compiler) และแอปพลิเคชันสนับสนุนผู้ให้บริการภายนอก (Vendor support application)
(6) การปิดพอร์ตเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน
(7) การป้องกันมัลแวร์ (Malware) และ
(8) การปรับปรุงซอฟต์แวร์และแพตช์ (Patch) ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบอย่างทันการณ์
และเหมาะสม
2.2.3 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรฐานการก�ำหนดค่าขั้นต�่ำด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security baseline configuration standards) ตามทีร่ ะบุไว้ ก่อนทีจ่ ะมีทรัพย์สนิ ใด ๆ เชือ่ มต่อ
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบริการที่สำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญทางสารสนเทศ
2.2.4 ต้องตรวจสอบมาตรฐานการก�ำหนดค่าขั้นต�่ำด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security
baseline configuration standard) ของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้น
ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่ามาตรฐานเหล่านีย้ งั คงมีประสิทธิภาพ
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
2.2.5 ต้องจัดท�ำกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change management process) เพื่อ
อนุญาตและตรวจสอบความถูกต้องของการเปลีย่ นแปลงระบบทัง้ หมดทีม่ ตี อ่ บริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของ
รัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
		
2.3 การเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Connection)
2.3.1 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชือ่ มต่อระยะไกลทัง้ หมดมายังบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและตรวจจับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.3.2 ส�ำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลกับบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นไปได้ ให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไปยังหรือจากไซต์ระยะไกลเมื่อจ�ำเป็น
เท่านั้น
(2) ในกรณีทเี่ ป็นไปได้ ใช้เทคนิคการพิสจู น์ตวั ตน (Authentication techniques) ทีม่ คี วาม
มั่นคงปลอดภัยในการส่ง (Transmission security) และความสมบูรณ์ของข้อความ (Message integrity)
ที่แข็งแกร่ง
(3) ใช้การเข้ารหัสส�ำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด เช่น https, ssh, scp เป็นต้น
(4) ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกลจากการใช้ค�ำสั่งระบบ (Issuing system commands)
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญ
ทางสารสนเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเนื่องจากความต้องการทางธุรกิจ และ
(5) จ�ำกัดการไหลของข้อมูลเฉพาะฟังก์ชันขั้นต�่ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเชื่อมต่อ
		
2.4 สื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ (Removable Storage Media)
2.4.1 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้การควบคุมอย่างเข้มงวดในการเชื่อมต่อสื่อบันทึก
ข้อมูลแบบถอดได้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (เช่น แล็ปท็อป) กับบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของ
รัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ โดยใช้มาตรการอย่างน้อย ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีฟังก์ชันให้ปิดใช้งานพอร์ตการเชื่อมต่อภายนอกทั้งหมด (เช่น พอร์ต USB) ที่
รองรับสื่อบันทึกข้อมูลแบบถอดได้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเปิดใช้งานเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น
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(2) ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2.1.1 (2) เท่านั้น และ
(3) ตรวจสอบว่าสื่อบันทึกข้อมูลแบบถอดได้และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาทั้งหมดไม่มี
มัลแวร์ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทาง
สารสนเทศ
2.4.2 ต้องเข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศบนสื่อบันทึกข้อมูลแบบถอดได้
2.5 การสร้างความตระหนักรูด้ า้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
2.5.1 ต้องให้ความส�ำคัญกับแผนงานในการสร้างตระหนักรูด้ า้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity awareness) ส�ำหรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูใ้ ห้บริการภายนอก บุคคลทีส่ ามทีส่ ามารถ
เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศได้ อย่างน้อยจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
(1) กิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกประเภท ได้แก่
- พนักงานใหม่ (New employees)
- ผู้ใช้และระดับบริหาร (Users and management)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการ IT และ
ICS และ
- ผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ (Vendors, contractors and service providers)
(2) การเผยแพร่ความรับผิดชอบของกลุม่ และบุคคลตามล�ำดับส�ำหรับการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ของบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(3) การตระหนักรู้กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ
มาตรฐาน และขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งาน และการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ และ
(4) การสือ่ สารอย่างสม�ำ่ เสมอและทันท่วงที ครอบคลุมเนือ้ หาส�ำหรับการสร้างความตระหนัก
รู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผลกระทบ และการบรรเทาผลกระทบ
2.5.2 ต้ อ งทบทวนแผนงานในการสร้ า งตระหนั ก รู ้ ด ้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของแผนงานยังคงเป็นปัจจุบันและมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องเหมาะสม
		
2.6 การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing)
ต้องก�ำหนดขัน้ ตอนเพือ่ แบ่งปันข้อมูล5 เกีย่ วกับเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ และมาตรการบรรเทา
ผลกระทบใด ๆ ทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยคุกคามดังกล่าวกับบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
หรืออาจเกิดขึ้นได้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (เช่น ผู้ใช้ ผู้รับเหมาที่ให้บริการแก่บริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ และเจ้าของคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทจี่ ำ� เป็น
ต้องเชื่อมต่อกับบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ)
เพื่อให้สามารถใช้มาตรการป้องกันที่จ�ำเป็นได้

5

สกมช. จะก�ำหนดรายละเอียด แนวทาง และรูปแบบในการแบ่งปันในการด�ำเนินการต่อไป เพื่อความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารนี้เป็นเพียงผลการศึกษา อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา

19
3. มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
3.1 การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat Detection and
Monitoring)
3.1.1 ต้องสร้างกลไกและกระบวนการเพื่อ
(1) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ที่สำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
(2) การจัดประเภทและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจ
พบ และ
(3) การระบุวา่ มีภยั คุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่สำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศหรือ
ไม่
3.1.2 ต้องด�ำเนินการทบทวนกลไกและกระบวนการอย่างน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่ากลไกและกระบวนการต่าง   ๆ ยังคงมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อ 3.1.1
4. มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
		
4.1 แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Plan)
4.1.1 ต้องมีการจัดท�ำ สื่อสาร ฝึกซ้อม ทบทวน และปรับปรุงแผนการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ตามทีร่ ะบุไว้ในประมวลแนวทางปฏิบตั กิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละหนึง่
(1) ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.2 แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Plan)
4.2.1 ต้องจัดท�ำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดจากเหตุการณ์
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4.2.2 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต:
(1) จัดตั้งทีมสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อเปิดใช้งานในช่วงวิกฤต
(2) ระบุสถานการณ์จำ� ลองเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ทเี่ ป็นไปได้และ
แผนการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
(3) ระบุกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียส�ำหรับสถานการณ์จ�ำลองเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แต่ละประเภท
(4) ระบุโฆษกหลักและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคทีจ่ ะเป็นตัวแทนขององค์กรเมือ่ กล่าวแถลงกับ
สื่อมวลชน และ
(5) ระบุแพลตฟอร์ม/ช่องทางการเผยแพร่ที่เหมาะสม (เช่น สื่อดั้งเดิม และโซเชียลมีเดีย)
ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูล
4.2.3 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสือ่ สารในภาวะวิกฤตรวมถึงการประสานงานระหว่าง
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองที่ประสานกันและสอดคล้องกันในช่วงวิกฤต
4.2.4 ต้องด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผลในช่วงวิกฤตอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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4.3 การฝึกซ้อมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Exercise)
4.3.1 ตามมาตรา 22(13) ของพระราชบัญญัติ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศต้องมีสว่ นร่วมในการฝึกซ้อมความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์หากได้รบั ค�ำสัง่ เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ทำ� โดยคณะกรรมการ การฝึกซ้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังกล่าวอาจ
ด�ำเนินการได้ทั้งในระดับชาติหรือระดับภาคส่วน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
ทางสารสนเทศต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทีร่ ะบุไว้ในแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังกล่าว
4.3.2 ต้องปฏิบัติตามค�ำขอใด   ๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่
ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
วางแผนและด�ำเนินการฝึกซ้อมความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ข้อมูลทีค่ ณะกรรมการอาจร้องขอภายใต้ขอ้ นี้
รวมถึงแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และแผนการสือ่ สารในภาวะวิกฤตทีก่ ำ� หนดขึน้ ตามข้อ 4.2 และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริการที่ส�ำคัญหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
5. มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
5.1 การรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity
Resilience and Recovery)
5.1.1 ต้องจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (“Business Continuity Plan: BCP”)6 เพื่อ
ให้แน่ใจว่าบริการทีส่ ำ� คัญหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ สามารถ
ให้บริการที่จ�ำเป็นต่อไปได้ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ เพือ่ ให้สามารถใช้ปฏิบตั งิ านได้จริง รวมถึงสอบทานแผนของผูใ้ ห้บริการภายนอก เพือ่ พิจารณาความ
สอดคล้องกับแผนของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ เช่น ความ
สอดคล้องกันของขอบเขต ค�ำนิยามและการก�ำหนดระยะเวลาที่ส�ำคัญ : Maximum Tolerable Period
of Disruption (MTPD), Recovery Time Objective (RTO) และ Recovery Point Objective (RPO)
เป็นต้น
5.1.2 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกซ้อม BCP อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้งเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของ BCP ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

6

สกมช. จะก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินการของ BCP ต่อไป
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ภาคผนวก

อภิธานศัพท์
คำ�ศัพท์

ความหมาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (Cybersecurity)

มาตรการหรือการด�ำเนินการที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และ
ลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทงั้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ อันกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber threat)

การกระท�ำหรือการด�ำเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมาย
ให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้
เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไซเบอร์
(Cyber)

รวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่าย
โทรคมนาคม รวมทัง้ การให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบ
เครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป

หน่วยงานของรัฐ
(Government agency)

ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity Incident)

เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระท�ำหรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่มิชอบ
ซึ่งกระท�ำการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทาง
สารสนเทศ
(Critical Information
Infrastructure : CII)

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วย
งานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
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คำ�ศัพท์
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญทางสารสนเทศ
(Critical information
infrastructure operator)

ความหมาย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
มาตรา 49 เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
มีดังนี้
(1) ด้านความมั่นคงของรัฐ
(2) ด้านบริการภาครัฐที่สำ� คัญ
(3) ด้านการเงินการธนาคาร
(4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(5) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
(6) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
(7) ด้านสาธารณสุข
(8) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม

หน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลซึง่ มีกฎหมายก�ำหนด
(Regulator)
ให้มีหน้าที่และอ�ำนาจในการควบคุมหรือก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
กิจการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญ
ทางสารสนเทศ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
(กมช.)

ส�ำนักงาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (สกมช.)

กกม.

คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
(Key Risk Indicator: KRI)

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกิจกรรมที่อาจจะท�ำให้องค์กรมีความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้น ช่วยติดตามความเสี่ยงพร้อมทั้งเป็นสัญญาณเตือน (Early
warning) เพือ่ ให้หน่วยงานสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ และความ
เสี่ยงในอนาคต และเตรียมมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์
ความเสียหาย

ผู้ให้บริการภายนอก
(Vendors or Outsources)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นผูท้ มี่ กี ารเชือ่ มต่อกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญทางสารสนเทศ หรือเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทาง
สารสนเทศหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ควบคุมดูแลโดยหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศได้
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ความหมาย
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการภายนอกไม่ครอบคลุมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญทางสารสนเทศ

คอมไพเลอร์
(Compiler)

โปรแกรมแปลโปรแกรม ตั ว แปลโปรแกรม เป็ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ท�ำหน้าที่แปลงชุดค�ำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์หนึ่ง ไป
เป็นชุดค�ำสั่งที่มีความหมายเดียวกันในภาษาคอมพิวเตอร์อื่น

แพตช์
(Patch)

โปรแกรมทีใ่ ช้ในการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
ลักษณะของไฟล์ และใช้เพือ่ แก้ไขช่องโหว่เรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัย
หรือเพื่อเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
หลายรายได้เผยแพร่แพตช์ออกมาเป็นระยะ เช่น บริษทั Microsoft
จะเผยแพร่แพตช์ทแี่ ก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ผา่ นระบบ Windows
Update

Recovery time objective:
RTO

ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ

Recovery point objective: ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย
RPO
Maximum tolerance period ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อรองรับการดําเนิน
of disruption: MTPD
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผดิ ปกติ
ต่าง   ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อ
ระบบ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานดําเนินการกูร้ ะบบและกลับ
สู่การทํางานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด
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รายนามผู้มีส่วนร่วมดำ�เนินการจัดทำ�แผนตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
รายนามคณะที่ปรึกษา
1) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทำ�หน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
2) พลโท ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
3) พลโท ปริญญา ฉายดิลก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4) นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย
ผู้อำ�นวยการกองปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ
รายนามคณะทำ�งาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1) นายจักรพงษ์ ชาวงษ์
2) นางกิ่งนภา บางชวด
3) นางมัตติกา จงพิริยะอนันต์
4) นางสาวศิริวรรณ์ ชัยชนะ
5) นางสาวพัชราภรณ์ ลี้ธนะรุ่ง
6) นางสาวศิวัชญา ใบยา
7) นางสาวจิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ
8) นายณัฐ พยงค์ศรี
9) นายวิทวัส มงคลนวเสถียร
รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
2) ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช
3) นายเมธา สุวรรณสาร
รายนามผู้จัดทำ�โครงการ
1) นางสาวกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการโครงการ
2) นางสาวอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้ชว่ ยผู้จัดการโครงการ
3) นายเอกกร รัตนเอกกวิน ผู้ประสานงานโครงการ
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