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ที่ผ่านมาพัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก จาก “ยุคอุตสาหกรรม 
1.0” ที่ใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเป็นหลักมาสู่ “ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 4.0” ซึ่งมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) 
หรือเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการผลิตอย่างกว้างขวาง กล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันของเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Disruption) เพ่ือให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและก าลังการผลิตให้สูงขึ้น โดยมีการ
เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าหากันผ่านทางเครือข่ายไซเบอร์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อกลาง
ที่ส าคัญ และเทคโนโลยี ICT เข้ามีบทบาทมากข้ึนต่อการด ารงชีวิต และการท างานของผู้คนทั่วโลก 
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ภาคพลังงานเองก็ได้มีการน าเทคโนโลยี ICT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกับภาคส่วนธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพลังงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต 
(Generation/Production) การส่ง (Transmission) และจ าหน่าย (Distribution) ไปจนถึง
การใช้พลังงาน (Consumption) รวมถึงเพื ่อยกระดับการให้บริการด้านพลังงานต่าง ๆ ให้ดี 
และมีคุณภาพมากขึ้น เช่น การเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจจับเหตุขัดข้องเพ่ือลดระยะเวลา
ในการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์หรือระบบให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ 
องค์ประกอบบางส่วนของระบบพลังงานที่เคยอยู่อย่างกระจัดกระจายและท างานแยกอิสระต่อกัน
เช่น ระบบผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resource) เป็นต้น สามารถถูกน าเข้ามา
เชื่อมต่อกันมากขึ้น เพ่ือให้การท างานของแต่ละองค์ประกอบในระบบเป็นไปในทิศทางเดียวที่สอดคล้องกัน

แนวโน้มของระบบไฟฟ้าปัจจุบันไปสู่อนาคต จะเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการตอบสนองต่อการท างานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น เช่น การตอบสนองด้านโหลดและระบบ
บริหารจัดการพลังงาน ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ระบบไมโครกริดและระบบ
กักเก็บพลังงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการพลังงานภายในระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการพัฒนาการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชาญฉลาดในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer 
Equipment) ด้วยเช่นกัน เช่น Smart energy appliances, Smart thermostats, Smart Meters, 
Energy Displays, Energy Storage และ Plug-in Electric Vehicles เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีนั้นมีข้อดีและคุณประโยชน์หลายประการ แต่ก็น ามาซึ่งข้อกังวลด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น
จากในอดีตที่ผ่านมา ภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กลายเป็นภัยคุกคามที่ภาคส่วนไฟฟ้าต้องค านึงถึง
และให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างาน
ของระบบไฟฟ้า ไปจนถึงเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างได้

Critical Manufacturing, 97

Unknown, 27

Water, 25

Energy, 46

Transportation Systems, 23

Communication, 13

Commercial Facilities, 3

Chemical,4

ทั้งนี้  ภาคส่วนไฟฟ้าถือเป็นหน่วยงานที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ (Critical
Infrastructure: CI) ที่ต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้า เพ่ือรองรับความต้องการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก
ในแต่ละวัน ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นต้องปกป้องระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและพร้อมให้บริการ
อยู่เสมอ

จากความส าคัญและความจ าเป็นข้างต้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ก ากับดูแล จึงจ าเป็นต้องเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคไฟฟ้า
ที่เป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน และความสงบสุขของประชาชน

การเช่ือมโยงเครือข่าย
สื่อสารภายในระบบไฟฟ้า

ภัยคุกคามไซเบอร์เพิ่มข้ึน
และซับซ้อน

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตอล
(Digital Disruption)

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน 

การบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ

ความส าคัญ
ในการป้องกันระบบไฟฟ้า

จากภัยคุกคามไซเบอร์

Information Technology, 6
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Food and Agriculture, 2

Financial, 2
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Defense Industrial Base, 2

Dams, 6

FY 2015 
Incidents by Sector 

(295 total)

Energy

ตัวอย่างสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ระบบการควบคุมอุตสาหกรรม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ICS-CERT) ซ่ึงได้เปิดเผยว่าภาคพลังงานเริ่มกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น  โดยในปี ค .ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) มีการรายงานว่า เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 295 ครั้ง โดย 46 ครั้ง เป็นการโจมตีต่อภาคพลังงาน 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เ พ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันจึง ได้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นองค์กรประกอบในการท างานของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
อย่างแพร่หลาย เช่น ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติมาใช้ใน
ระบบไฟฟ้า ซึ่งท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่าง ๆ ในระบบมากขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ
อย่างอัตโนมัติ โดยกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทั่วทั้งระบบไฟฟ้า ครอบคลุมระบบผลิต ระบบส่ง ระบบ
จ าหน่าย และระบบผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระยะทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง นอกจากนี้ 
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด ซึ่งอาศัยการท างานบนพื้นฐานของเทคโนโลยี ICT เป็นหลัก จะถูกน าเข้ามาใช้กับ
ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความชาญฉลาด และท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน

เพ่ือให้การพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจน กระทรวงพลังงาน จึงได้มีการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ .ศ. 2558-2579 ซึ่งเป็นการ
ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนานโยบายระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศในภาพรวม เพ่ือให้
แต่ละหน่วยงานซึ่งมีงบประมาณในการพัฒนาของตนเอง มีทิศทางการก าหนดแผนการพัฒนาและลงทุน
ที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ รวมถึงจัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบของแผนแม่บทฯ เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปสู่ผล
ที่เห็นได้ชัดเจนโดยเป็นการด าเนินงานผ่าน 3 เสาหลักด้วยกัน ได้แก่

- เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน
- เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน
- เสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน

ระบบ ICT ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทย และแนวโน้มการปรับเปลี่ยน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสมาร์ทกริดในอนาคต
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แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีตามแผนแม่บทสมาร์ทกริดของประเทศไทย

Smart grid & ICT Technology 1 - 5 ปี 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป

Demand Response (DR)

Renewable Energy Forecast System 

Microgrid/Energy Storage System 

ETC - - -

Smart grid & ICT Technology 1 - 5 ปี 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป

Distribution Management System (SCADA/DMS)

Distribution/Feeder Automation (DA/FA) 

Substation Automation 

Smart Meter + AMR/AMI 

Intelligent Charging System/V2G 

Demand Response (DR)/Demand-Side Management (DSM)

Intelligent Street Lights

Meter Data Management System 

Microgrid Development 

Energy Storage System 

SPP/VSPP Data Communication System 

Virtual Power Plant

การผลิต
และส่งไฟฟ้า

การจ าหน่าย
ไฟฟ้า
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ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในระบบไฟฟ้า และเริ่มมีการน าเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดมาใช้งานในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต โดยคาดว่า จะเริ่มมีการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น
ในระยะ 1-10 ปีขึ้นไปต่อจากนี้ ประกอบกับปัจจุบัน พบว่าหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าหมายของการถูกคุกคามทางไซเบอร์เพ่ิมและรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงของภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบในหลายด้าน 
เช่น ด้านจ านวนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ หรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญ

ผลวิเคราะห์ผลกระทบของภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

SCADA/EMS
Demand Response
Renewable Energy
Micro-Grid/ESS/Other 

Smart grid technology

High (H) Medium (M) Low (L)

Risk Level

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานในภาคส่วนไฟฟ้าของประเทศไทยจึงได้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรับมือต่อความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างไรก็ดี เพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้มี
ความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ งภาคส่วน จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติม
ในหลายประการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ในระดับภาคส่วนอย่างเหมาะสม 

Short Term
(2565)

Medium Term
(2566-2575)

Long Term
(2576->)

L

H H

M

L

L

H

Time

Risk

***ระดับความเสี่ยงเมื่อมีมาตรการควบคุมที่จ าเป็น



แนวทางการด าเนินการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า
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ด้วยจ านวนของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพ่ิมขึ้น และเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิต
และความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยจึงได้มี
การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงเพ่ือให้สามารถป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้อย่างทันท่วงที

ภาคส่วนไฟฟ้า ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา 49
ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโครงข่ายโทรคมนาคมในการให้บริการ ซึ่งมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนั้น ภาคส่วนไฟฟ้าจึงต้องมีการปกป้อง ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์อย่างเหมาะสม

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด หน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure : CII) ไว้ใน

มาตรา 49 ซึ่งประกอบด้วย

1. ด้านความมั่นคงของรัฐ
2. ด้านบริการภาครัฐที่ส าคัญ
3. ด้านการเงินการธนาคาร
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
5. ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
6. ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเพิ่มเติม

แนวทางการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประเทศ
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เมื่อพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

ประกอบกับแนวทางการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประเทศแล้ว 

ภาคส่วนไฟฟ้ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือปกป้องและ/หรือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับ

ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันส าหรับงานด้านสมาร์ทกริดในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น

หลัก

15

การบริหารจัดการเชิง
นโยบาย และโครงสร้างการ
บริหารจัดการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ของภาคส่วนไฟฟ้า

ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
ก าหนดมาตรฐ านขั้ นต่ า แล ะประมวลแนวทา งปฏิ บั ติ แล ะ
กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า 

การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มทักษะบุคลากร
ด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า

ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้
และความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การก าหนดขอบเขตการ

ก ากับดูแลด้านการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า

การก าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า

ก าหนดแนวทางด้านการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
ก าหนดแนวทางด้านการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
ก าหนดแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงแผนรองรับ
เหตุวิกฤติที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
ก าหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคส่วนไฟฟ้า
ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า

ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่เข้าข่ายเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบริการที่ส าคัญของภาคส่วนไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่ ได้รับความส าคัญในระดับประเทศ 
การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ในฐานะภาคส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ภาคส่วนไฟฟ้าอาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการ 
เนื่องจากภารกิจดังกล่าว เป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กร
ภายในภาคส่วนไฟฟ้า รวมถึงผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอาจยังไม่คุ้นเคย ประกอบกับโครงสร้างของ
หน่วยงานในภาคส่วนไฟฟ้าแต่เดิม ยังไม่ได้ก าหนดให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
การก าหนดบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้การก ากับดูแล รวมถึงการด าเนินงานและประสานงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว รวมถึงมีความสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของประเทศ โดยจ าแนกโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้

2

1
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล มีหน้าที่ในการด าเนินการด้านการควบคุมหรือ
ก ากับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยอาศัยอ านาจ
ตาม พ .ร .บ .  การรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ย ไซ เบอร์  พ .ศ .  ๒๕๖๒ 
เพ่ือการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับหน่วยงาน
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานส าคัญทางสารสน เทศภายในภาคส่ วน ไฟฟ้า ให้ มี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

การด าเนินการด้านศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์
นอกจากบทบาทหน้าที่ด้านการควบคุมหรือก ากับดูแลตามข้างต้นแล้ว พ .ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 50 ได้ระบุถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) 
จะสามารถก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อม หรือหน่วยงานควบคุม หรือก ากับดูแลหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ๆ ท าหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา 49 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ด้วยเหตุนี้ ภาคส่วนไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การเตรียมการการด าเนินงานด้านศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับหน่วยงาน CII ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในภาพรวม ในระยะยาว

การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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จากบริบทของกิจการพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน หน่วยงานที่เข้าข่ายเป็นหน่วยงานควบคุม
หรือก ากับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา 49 (6) 
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานไฟฟ้า 

ของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ .ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นองค์กรกลางในการก ากับดูแล
กิจการพลังงานของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการไฟฟ้า
ทั้ง 3 แห่ง และผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชน
อย่างไรก็ดี การวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานในการก ากับดูแลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์แบบศูนย์กลางและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่ วมมื อกันระหว่ า งคณะกรรมการก ากับกิ จการพลั ง ง าน  (กกพ . )  และ
กระทรวงมหาดไทยในอนาคตด้วย

1. หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล

ด้วยการด าเนินงานด้านศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
มีความจ าเป็นต้องสรรหาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง เพ่ือท าหน้าที่
ในการประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะ 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงอาศัย
ระยะเวลาในการพัฒนาซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงอาจแบ่ง
แผนการด าเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

2. การด าเนินการด้านศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

แผนระยะสั้น-กลาง พิจารณาแนวทางในการร่วมมือกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ National Computer Emergency Response (National CERT) 
โดยให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ภายในภาคส่วนไฟฟ้า ประสานกับ National CERT โดยตรงใน
กรณีท่ีต้องประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์
แผนระยะกลาง-ยาว ในอนาคต หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานฯ อาจร่วม
พิจารณาตั้งส่วนงานภายในที่รับผิดชอบด้านศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า หรือภาคส่วนพลังงานโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการด าเนินการที่เป็น
ศูนย์กลางส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภาพรวม ในระยะยาว



แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
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ภาพรวมแผนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของภาคส่วนไฟฟ้า

แผนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้น ได้เน้นไปยัง 4 หัวข้อหลักด้วยกัน ได้แก่ 
การบริหารจัดการเชิงนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมทักษะบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า การก าหนดขอบเขต
การก ากับดูแลด้านไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า และการก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า โดยจะแบ่งออกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

แผนแม่บท

แผน
ขับเคลื่อนฯ

แผน
ไซเบอร์ฯ

ปี 2558 ระยะเวลา 22 ปี

ปี 2560 ระยะเวลา 5 ปี

ปี 2563   ระยะเวลา 17  ปี

ปี 2579 

ปี 2564

ปี 2579 

01

การบริหารจัดการ
เชิงนโยบาย และ

โครงสร้างการบริหาร
จัดการด้านการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์

02

การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มทักษะบุคลากร

ด้านการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์

03

การก าหนดขอบเขต
การก ากับดูแลด้าน

การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์

04

การก าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
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กลุ่มที่ 1
การบริหารจัดการเชิงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

2. ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า และประมวล
แนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า

1. เ พื่ อ ใ ห้ ภ า ค ส่ ว น ไ ฟ ฟ้ า มี ทิ ศ ท า ง
การด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ทิ ศ ท า ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ก า ร รั ก ษ า
ความปลอดภัยแห่งชาติ

2. เพื่ อ ให้ หน่ วย งานภาครั ฐ  และภาค
เอกชนภายในภาคส่วนไฟฟ้ า มีกรอบ
มาตรฐาน / ประมวลแนวทางปฏิบัติ / 
มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

3. เพื่ อให้มีการสร้างความร่วมมือ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 

4. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และมีแนวทาง
ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติอย่างชัดเจน

1. มีนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า

2. CII ในภาคส่วนไฟฟ้ามีการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

3. มีกรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทาง
ปฏิบัติ / มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน
ไฟฟ้า ส าหรับ CII ในภาคส่วนไฟฟ้า

4. หน่วยงานในภาคส่วนไฟฟ้ามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

ผลลัพธ์วัตถุประสงค์ข้อเสนอแนะ

1) ก าหนดมาตรการและแนวทาง
ในการยกระดับทักษะความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
มีความสามารถในการป้องกันภัยและพร้อม
รับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมี
ความรู้ ทักษะ และมีความตระหนักรู้ และ
ตื่นตัวด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนมีความรู้  พัฒนาทักษะ 
และมี ศั กยภาพในการควบคุม /ดู แล
การด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้สามารถป้องกันภัย
และพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าทั้งปัจจุบัน
และในอนาคต

1. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ของภาคส่วนไฟฟ้ามีความสามารถใน
การป้องกันภัยและพร้อมรับมอืต่อภยั
คุกคามทางไซเบอร์

2. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ของภาคส่วนไฟฟ้า มีบุคลากรที่มี
คว ามรู้  ทั กษะด้ านคว ามมั่ นค ง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

3. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ของภาคส่วน ไฟฟ้ ามีบุ คลากรที่
มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ แ ล ะ ตื่ น ตั ว
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

กลุ่มที่ 2
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ผลลัพธ์วัตถุประสงค์ข้อเสนอแนะ
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1. เพื่อก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
การก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่
เข้าข่ายเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศตามเกณฑ์ตาม
กฎหมาย ระ เบียบ และข้อบั ง คับที่
เกี่ยวข้อง

2. เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
บริ ก ารที่ ส า คัญของภาคส่ วน ไฟฟ้ า
ที่ เ หมา ะสมและสอดคล้ อ งกับกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3
การก าหนดขอบเขตการก ากับดูแลด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

1) ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
การก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

2) ก าหนดหลัก เกณฑ์การพิจารณา
บริการที่ส าคัญของภาคส่วนไฟฟ้าที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การก ากบั
ดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาบริการที่ส าคัญ
ของภาคส่วนไฟฟ้าได้รับการทบทวน
อย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี

ผลลัพธ์วัตถุประสงค์ข้อเสนอแนะ

1) ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ภาคส่วนไฟฟ้าที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
และมีความเหมาะสมต่อภาคส่วน
ไฟฟ้า

1. เพื่อให้มีแนวทางและการด าเนินการ
ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วน
ไฟฟ้า

2. เพื่อให้มีแนวทางและการด าเนินการ
ด้านการตรวจสอบการด าเนินงานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
ภาคส่วนไฟฟ้า

3. เพื่อให้มีแผนการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ รวมถึงแผนรองรับเหตุวิกฤติที่
เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับ
ภาคส่วนไฟฟ้า

4. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคส่วนไฟฟ้า

5. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการรักษา
ความมั่ นคงปลอดภัย ไซเบอร์ของ
ภาคส่วนไฟฟ้า

1. หน่วยงาน C I I  ของภาคส่วนไฟฟ้ า
มีการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
ภาคส่วนไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ

2. หน่วยงาน C I I ของภาคส่วนไฟฟ้ า  
มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
ภาคส่วนไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ

3. การจัดท าและซ้อมแผนการรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ และแผนรองรับ
เ ห ตุ วิ ก ฤ ติ ที่ เ กิ ด จ า ก ภั ย คุ ก ค า ม
ทางไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานในภาคส่วน
ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ

4. มีแนวปฏิบั ติ ในการ คุ้มครองข้ อมู ล
ส่วนบุคคลของภาคส่วนไฟฟ้า

5. มี แน วปฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บ ก า ร รั กษ า
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาค
ส่วนไฟฟ้า

กลุ่มที่ 4
การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ผลลัพธ์วัตถุประสงค์ข้อเสนอแนะ
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(ร่าง) แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด

1 การบริหารจัดการเชิงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์

1. เพื่อให้ภาคส่วนไฟฟ้ามีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางของหน่วยงานการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนภายในภาคส่วนไฟฟ้า มีกรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทางปฏิบัติ / มาตรฐานขั้นต่ า

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. เพื่อให้มีการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
4. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทาง

ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

แผนกลุ่มที่

กรอบการด าเนินงาน

แผนระยะสั้น (1 ปี) พ.ศ. 2565 แผนระยะกลาง (1-10 ปี) พ.ศ. 2566 - 2575 แผนระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป) พ.ศ. 2576 ขึ้นไป

1. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. ก าหนดกรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทาง
ปฏิบัติ  / มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ภาคส่วนไฟฟ้า (CII)

1. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ / 
กรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทางปฏิบัติ / 
มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก (SPP,VSPP)

3. ทบทวนทิศทางการจัดตั้ ง/มอบหมายการ
ด าเนินการด้านศูนย์ประสานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า

1. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ / 
กรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทางปฏิบัติ / 
มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

โครงการ
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศภาค
ส่วนไฟฟ้า (CII)

1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง CII ของภาคส่วน
ไฟฟ้า กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก 
(SPP,VSPP)

2. โครงการศึกษาความพร้อมด้านการตั้งศูนย์
ประสานการรักษาความมั่ นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า

กิจกรรม
1. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนฯ ของประเทศ

2. ก าหนดกรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทาง
ปฏิบัติ / มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ / 
กรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทางปฏิบัติ / 
มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

1. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ / 
กรอบมาตรฐาน / ประมวลแนวทางปฏิบัติ / 
มาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

22



(ร่าง) แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด
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การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีความสามารถในการป้องกันภัยและพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมี
ความรู้ ทักษะ และมีความตระหนักรู้ และตื่นตัวด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีความรู้ พัฒนาทักษะ และมีศักยภาพในการควบคุม/ดูแลการด าเนินงาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้สามารถป้องกันภัยและพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบไฟฟ้าทั้งปัจจุบันและในอนาคต

วัตถุประสงค์

แผนกลุ่มที่

กรอบการด าเนินงาน

แผนระยะสั้น (1 ปี) พ.ศ. 2565 แผนระยะกลาง (1-10 ปี) พ.ศ. 2566 - 2575 แผนระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป) พ.ศ. 2576 ขึ้นไป

1. ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยก
ระดับทักษะความรู้และความเชี่ ยวชาญ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. ทบทวนการก าหนดมาตรการและแนวทาง
ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

1. ทบทวนการก าหนดมาตรการและแนวทาง
ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

โครงการ
1. โครงการพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูล

เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภาคส่วนไฟฟ้า

2. โครงการสร้างความตระหนักรู้ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภาคส่วนไฟฟ้า

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน
ไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภายในภาคส่วนไฟฟ้า 
(CII)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่ อ
การประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า (CII)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่ อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานขั้นต่ าด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CII)

1. โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่ อ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ขั้ น ต่ า
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Non - CII)

2. โครงการสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้กับบุคลากรภาคส่วนไฟฟ้า

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน
ไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภายในภาคส่วนไฟฟ้า 
(CII)

1. โครงการสร้างความตระหนักรู้ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภาคส่วนไฟฟ้า

1. ทบทวนการก าหนดมาตรการและแนวทางใน
การยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. ทบทวนการก าหนดมาตรการและแนวทางใน
การยกระดับทั กษะคว ามรู้ แ ละความ
เช่ียวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

กิจกรรม



(ร่าง) แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด
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การก าหนดขอบเขตการก ากับดูแลด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

1. เพื่อก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่เข้าข่ายเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบริการที่ส าคัญของภาคส่วนไฟฟ้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

แผนกลุ่มที่

กรอบการด าเนินงาน

แผนระยะสั้น (1 ปี) พ.ศ. 2565 แผนระยะกลาง (1-10 ปี) พ.ศ. 2566 - 2575 แผนระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป) พ.ศ. 2576 ขึ้นไป

1. ก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่เข้าข่าย
เป็นหน่วยงานโครงสร้า งพื้ นฐานส า คัญ
ทางสารสนเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. พิจารณา/ทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ ไม่ เข้ าข่ ายเป็น
หน่ วย งานโครงสร้ า งพื้ นฐานส า คัญทาง
สารสนเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. พิจารณา/ทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ ไม่ เข้าข่ายเป็น
ห น่ ว ย ง า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ส า คั ญ
ทางสารสนเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
1. ก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่เข้าข่าย

เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. พิจารณา/ทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ ไม่ เข้ าข่ ายเป็น
หน่ วย งานโครงสร้ า งพื้ นฐานส า คัญทาง
สารสนเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. พิจารณา/ทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ ไม่ เข้าข่ายเป็น
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส า คัญทาง
สารสนเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



(ร่าง) แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด
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การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

1. เพื่อให้มีแนวทางและการด าเนินการด้านการประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
2. เพื่อให้มีแนวทางและการด าเนินการด้านการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงแผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า
4. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคส่วนไฟฟ้า
5. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

แผนกลุ่มที่

กรอบการด าเนินงาน

แผนระยะสั้น (1 ปี) พ.ศ. 2565 แผนระยะกลาง (1-10 ปี) พ.ศ. 2566 - 2575 แผนระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป) พ.ศ. 2576 ขึ้นไป

1. การจัดท าแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

2. การจั ดท าแนวทางกา รตรวจสอบกา ร
ด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

3. การจัดท าแผนการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์/แผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิดจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า/
แผนการซักซ้อมการรับมือ  และรองรับ
เหตุวิกฤติที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ
ภาคส่วนไฟฟ้า

4. การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

5. การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน
ไฟฟ้า

1. ทบทวนแนวทา งในก ารบริห า รจั ดก า ร
ความเสี่ยงการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

2. ทบทวนแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาค
ส่วนไฟฟ้า

3. ทบทวนแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์/
แผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า /แผนการ
ซักซ้อมการรับมือและรองรับเหตุวิกฤติที่เกิด
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า

4. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

5. ทบทวนแนวปฏิบัติที่ ดีส าหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน
ไฟฟ้า

1. ทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

2. ท บ ท ว น แ น ว ท า งก า รต ร ว จ สอ บ ก า ร
ด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

3. ทบทวนแผนการรับมือภัย คุกคามทาง
ไซเบอร์/แผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิดจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า/
แผนการซัก ซ้อมการรับมือและรองรับ
เหตุวิกฤติที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ของภาคส่วนไฟฟ้า

4. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

5. ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน
ไฟฟ้า
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การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

แผนกลุ่มที่

กรอบการด าเนินงาน

แผนระยะสั้น (1 ปี) พ.ศ. 2565 แผนระยะกลาง (1-10 ปี) พ.ศ. 2566 - 2575 แผนระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป) พ.ศ. 2576 ขึ้นไป

โครงการ
1. โครงการจัดท าแนวปฏิบัติ ในการบริหาร

จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
ภาคส่วนไฟฟ้า 

2. โครงการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า 

3. โครงการจัดท าแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

4. โครงการจั ดท า /ทบทวน / ซัก ซ้อมแผน
การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และแผน
รองรับ เหตุ วิ กฤติที่ เ กิ ดจากภั ย คุกคาม
ทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า 

5. โ ค ร งก า รจั ดท า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ภาคส่วนไฟฟ้า

กิจกรรม
1. ทบทวนแนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

2. ทบทวนแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
ภาคส่วนไฟฟ้า

3. ทบทวน/ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ และแผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

4. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

5. ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน
ไฟฟ้า

1. ทบทวนแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

2. ท บ ท ว น แ น ว ท า งก า รต ร ว จ สอ บ ก า ร
ด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า

3. ทบทวน/ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และแผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิด
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วน
ไฟฟ้า

4. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

5. ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน
ไฟฟ้า





ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


