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ผู้เขียน : ศิริพร ช�ำนำญชำติ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

            กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

เช่ือถือได้ สุดท้ายคือพัฒนานวัตกรรม 
การให้บริการ ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์

ในปีท่ีผ่านมา DBD ได้พยายาม 
ผลกัดนัธรุกิจให้มีการพฒันาและเข้าสูร่ะบบ
มากขึน้ โดยเฉพาะการสร้างสิง่แวดล้อมท่ีดี
ทางธรุกิจและดแูลผู้ประกอบธรุกิจท่ีเร่ิมต้น
ท�าธุรกิจใหม่ โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการท�างานและการให้บริการของ
ภาครัฐเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ
ท�างานและลดขัน้ตอนการให้บริการลง เพ่ือ
ให้มีประสทิธิภาพ ถกูต้อง รวดเร็ว สามารถ 
อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ ใช้
บริการ กระทัง่ได้รับการยอมรับในฐานะ  
e-Department ชัน้น�าแห่งหนึง่ของหน่วย
ราชการไทย

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า หรือ DBD ได้มุ่งเน้นการท�างาน 
เชิงรุกปรับรูปแบบการท�างานแบบผู้ วาง 
กฎระเบียบหรือ Regulator มาเน้นลงมือ
ปฏิบตัจิริง หรือ Operator มากขึน้ ตามวิสยั
ทศัน์ท่ีต้องการเป็นองค์กรท่ีให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ภายใน 5 ปี และพฒันา SMEs ให้ขบัเคลือ่น
ด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม 

ซึง่ 1 ใน 4 ยทุธศาสตร์ส�าคญัอนัจะขบั
เคลื่ อนใ ห้  DBD ไปสู่ เ ป้าหมายคือ 
พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วย
นวัตกรรม ซึง่มีหวัใจส�าคญั 3 ส่วน คือ 
พฒันารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนท่ี
ทนัสมยั พฒันาคลงัข้อมลูให้ทนัสมยัและ

ตลอดระยะเวลา 94 ป ีที่ผ ่านมา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มีบทบาท
ส�าคัญในการให้บริการเพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแก่ประชาชน 
และผูป้ระกอบธรุกิจ รวมทัง้ส่งเสรมิพฒันา
ธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง โดยได้ก้าวสู่การเป็น
องค์กรที่ทันสมัยรองรับบริบทใหม่ทาง 
การค้าเน้นการปรบับทบาท ให้สอดรับกับ
การด�าเนนิธรุกิจรปูแบบใหม่ (New Business 
Model) ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้ผู ้ 
ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้เร็ว 
และตอบสนองความต้องการของตลาด 
ได้ดียิ่งขึ้น

ISO/IEC 27001 : 2013

นวตักรรมของ

เบือ้งหลงัสู่ความเป็นเลิศด้วย

DBD
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เน่ืองจากมีการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น  
การให้บริการออกหนังสือรับรองทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นธนาคาร (e-Certificate) 
การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล 
ผา่นทางแอพพลิเคชนั (DBD e-Service) 
การน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Filing) เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ 
ผู้ประกอบธรุกิจ ชว่ยลดเวลาและคา่ใช้จา่ย
ในการด�าเนินงานให้ภาคธุรกิจได้เป็น 
อยา่งดี 

นอกจากนี ้DBD ยงัได้สร้าง Platform 
การให้บริการภาครัฐในการต่อยอดให้ 
เกิดนวตักรรมบริการของประเทศ โดยมี 
การเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่ง 
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจดัตัง้ 
ห้างหุ้นสว่นบริษัทผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต  
ได้อย่างครบวงจร ตัง้แต่เร่ิมต้นประกอบ
ธุรกิจจนถึงเลิกกิจการสง่ผลให้การเร่ิมต้น
ธรุกิจงา่ยขึน้ มีความรวดเร็ว ประหยดัเวลา
และคา่ใช้จา่ย สามารถเข้าถงึบริการได้ทกุท่ี
ทกุเวลา 

ความปลอดภยัของข้อมูล
สารสนเทศคอืหัวใจส�าคญั

จากการด�าเนินงานเชิงรุกท่ีตอบสนอง
นโยบายของรัฐท่ีให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) 
ผา่น “กลไกประชารัฐ” ซึง่ DBD มีการพฒันา
บริการใหม่ ๆ โดยใช้ “ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง” ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้น�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น 
กลไกในการขับ เคลื่ อนและอ� านวย 
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้การ
บริหารงานภายในองค์กร ซึง่ในปัจจบุนัถือ
ได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการด�าเนินงานตามภารกิจ
ทกุด้านของกรมฯ 

ทัง้ยงัเป็นสว่นสนบัสนนุต่อวิสยัทศัน์
ของกรมฯ ท่ีต้องการเป็นผู้ ให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ จึง
ต้องมีการบริหารจดัการระบบความมัน่คง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือป้องกนัข้อมลูสารสนเทศเสียหายจาก

ภยัคกุคามและความเสีย่งตา่ง ๆ ตลอดจน
สร้างความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
แก่ผู้ใช้บริการ ผู้มีสว่นได้เสยี องค์กรตรวจสอบ 
และสาธารณชน

ด้วยเหตุนีก้รมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จงึมีแนวความคดิท่ีจะบริหารจดัการระบบ
ข้อมลูสารสนเทศของกรมให้มีความมัน่คง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จึงได้น�า
มาตรฐานการจดัการข้อมลูด้านการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (ISO/IEC 
27001:2013) มาใช้เป็นมาตรการในการ
ควบคมุการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ
เทคโนโลยีและข้อมลูสารสนเทศของกรมฯ
เพ่ือให้มีแนวทางในการด�าเนินงานและ 
การควบคมุด้านความมัน่คงปลอดภยั 

และมีกระบวนงานท่ีผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้งาน ผู้ รับจ้าง 
รวมทัง้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ต้องตระหนกั 
ถึงความส�าคัญและปฏิบัติตานโยบาย 
และกระบวนการท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ใช้บริการ หนว่ยงาน 
ภาครัฐและเอกชน และผู้ มีส่วนได้เสียลด
ความเสี่ยงตอ่ภยัคกุคามด้านความมัน่คง
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ชอบของ DBD ท�าให้ทกุ
ภาคส่วนตัง้แต่ผู้ บริหาร 
ไลล่งมาถงึบคุลากรจ�าเป็น
ต้องเตรียมความพร้อม 
และปรับเปลีย่นองค์กรใน
หลายมิต ิโดยเฉพาะ 4 ด้าน 
ส�าคญัคือ

1. ศึกษาท�าความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน 
ISO 27001:2013 หรือ
ระบบบริหารจดัการความ

มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information 
Security Management System) และเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้ปฏิบตังิาน
ท่ีเก่ียวข้อง

2. น�าหลกัการ Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) ซึ่งเป็นแนวทางตามมาตรฐาน 
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัการด�าเนินงาน
ของทางราชการ ซึ่งประกอบด้วยการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท�างานท่ี
เก่ียวข้อง, การก�าหนดขอบเขตงานท่ีขอ 
การรับรอง, การจัดท�าเอกสารนโยบาย/
ระเบียบ / ขัน้ตอนปฏิบตัติา่ง ๆ, การตรวจ
ประเมิน, การติดตามผลการด�าเนินงาน, 

ปลอดภัยสารสนเทศทัง้จากภายในและ
ภายนอก ตลอดจนให้ผู้ ใช้บริการเกิด 
ความเช่ือมัน่และไว้วางใจวา่ข้อมลูท่ีอยูใ่น
ระบบสารสนเทศของกรมฯ มีความมัน่คง
ปลอดภยัและนา่เช่ือถือตามมาตรฐานสากล

แต่ด้วยมาตรฐานการจัดการข้อมูล
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) มี
ขอบเขตควบคมุไมเ่ฉพาะเพียงเร่ืองของตวั
ระบบสารสนเทศมีความมัน่คงปลอดภยั
เทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึนโยบายกระบวนงานท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งต้องพัฒนาปรับปรุงวิธีคิด 
กระบวนการ นโยบาย วิธีการปฏิบตัิงาน 
ตา่ง ๆ  โดยมุง่เน้นไปท่ีการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
และเคร่งครัด 

ดงันัน้ ในปี 2560 การพฒันาระบบ
บริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัข้อมลู
สารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 จงึได้พิจารณาน�า
มาตรฐานมาปรับใช้กับกระบวนงานท่ี
เก่ียวข้องกับระบบท่ีพฒันาใหม่ มีความ
ส�าคัญและมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่น 
ของประชาชนในระดบัสงู ได้แก่ ระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Registration) ระบบจดทะเบียน 
สญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secured 
Transaction) และศนูย์คอมพิวเตอร์ (Data 
Center) ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรับ 
ทกุระบบงานของกรม

ขบัเคลือ่นองค์กรด้วย 
ISO 27001: 2013

การได้มาซึง่มาตรฐาน ISO 27001:2013 
เพ่ือสนบัสนนุการท�างาน สร้างความปลอดภยั 
ของข้อมูลสารสนเทศในเขตความรับผิด

การทบทวนปรับปรุงเอกสารและแนวทาง
ปฏิบตั ิเป็นต้น

 3. ติดต่อหน่วยงานตรวจประเมิน
ภายนอก เข้าท�าการตรวจประเมินเอกสาร/
หลกัฐาน/วิธีการปฏิบตังิานของกรมฯ หาก
ตรวจประเมินแล้วไม่พบประเด็นความ 
ไม่สอดคล้อง หน่วยงานตรวจประเมิน
ภายนอกจะด�าเนินการออกใบรับรองให้
กรมฯ ตอ่ไป 

4. ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 มีอายุรับรอง 3 ปี และใน 
แต่ละปีจะต้องมีการตรวจติดตามผล 
การด�าเนินงาน (Surveillance Audit)  
อยา่งตอ่เน่ือง กรมฯ จงึจ�าเป็นต้องทบทวน/
ปรับปรุงเอกสารและแนวทางปฏิบตัติา่ง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมเป็นประจ�าทกุปี รวมถงึ
เสริมสร้างความตระหนักในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับ 
บคุลากรกรมฯ ทกุคนอยา่งสม�า่เสมอ

ผลจากการด�าเนินงานพฒันาระบบ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความ 
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ข้างต้น
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เจาะจงรูปแบบการท�างานท่ีชัดเจน ซึ่ง 
ผู้ด�าเนินการจะต้องวิเคราะห์และปรับใช้ให้
เหมาะสมกบังานราชการท่ีคอ่นข้างถกูจ�ากดั
ในเร่ืองของทรัพยากรบคุคล งบประมาณ  
และระเบียบและวิธีการปฏิบตังิาน ประกอบ
กบัมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่ง
ก�าหนดให้บางเร่ืองต้องจดัท�าเป็นเอกสาร
นโยบาย ระเบียบ ขัน้ตอนการปฏิบตัท่ีิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และต้องสือ่สารท�าความ
เข้าใจให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องทกุคนรับทราบ
และถือปฏิบตัิตาม ซึ่งเอกสารดงักล่าวมี
จ�านวนหลายฉบบัและมีรายละเอียดเนือ้หา
ท่ีแตกตา่งกนั 

ดงันัน้ การสร้างความรู้ความเข้าใจจงึ
เป็นเร่ืองท่ี DBD ต้องด�าเนินการอย่าง 
ตอ่เน่ืองและสม�า่เสมอ ตลอดจนการบริหาร
จดัการระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบาย 
จ�ากัดการเข้าถึง และกระบวนงานท่ีมี 
ขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือให้สามารถควบคมุตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สง่ผลให้
เกิดความไมส่ะดวกในการให้บริการผู้ใช้งาน
และผู้ เก่ียวข้อง จึงต้องมีการสื่อสารให้ 
ผู้ ใช้งานทุกฝ่ายเข้าใจ และตระหนักถึง 
ความส�าคัญในการท่ีต้องปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีก�าหนดไว้ 

ท�าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ DBD 
มีความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนีย้ังมี 
นโยบายระบบบริหารจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิงานและป้องกันความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจเกิดขึน้ 
ในอนาคต 

ส่งผลให้กรมฯ ได้รับการประเมิน 
ให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 จากหน่วยงานตรวจรับรอง 
(Certification Body) ท่ีรับรองว่าระบบ 
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ระบบจดทะเบียนสญัญา
หลักประกันทางธุร กิจ (e-Secured  
Transaction) และศนูย์คอมพิวเตอร์ (Data 
Center) ของกรมฯ วา่มีการบริหารจดัการ
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เม่ือวนัท่ี 15 
กนัยายน 2561 

อย่างไรก็ตาม ความยุ่งยาก ปัญหา 
และอุปสรรคในการด�าเนินงาน เป็นผล 
สบืเน่ืองมาจากมาตรฐานการจดัการข้อมลู
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) ซึง่เป็น
แนวทางการปฏิบตัิในลกัษณะของ Best 
Practice ระดับสากล ไม่ได้ระบุเฉพาะ

ทัง้นี ้ ผู้ อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ Information Security 
Management Representative: ISMR  
เล็งเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการน�า  
Digital Service เข้ามาปรับใช้กบัการให้
บริการ หนว่ยงานควรได้รับการยอมรับด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
งานมีความมัน่ใจในการใช้บริการโดยเฉพาะ
เร่ืองของความลบั (Confidentiality) ข้อมลู
ท่ีเป็นข้อมลูบคุคลหรือความลบัจะไมถ่กูเปิด
เผยกับผู้ ท่ีไม่เ ก่ียวข้อง ความสมบูรณ์  
(Integrity) รักษาไว้ซึง่ความถกูต้องเสถียรภาพ 
ของสารสนเทศไม่ถูกแก้ไข หรือน�าไปใช้
อยา่งผิดวิธีและสามารถตรวจสอบความถกู
ต้องของสารสนเทศก่อนน�าไปใช้งานได้  
และความพร้อมใช้ (Availability) การรักษา
ไว้ซึง่ความพร้อมใช้งานขอสารสนเทศ

ซึ่งนอกจากมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 แล้วกรมพฒันาธรุกิจการค้า
จะยงัคงเดินหน้าพฒันาการให้บริการของ
กรมในทุกด้านอย่างต่อเน่ือง และพร้อม 
ขบัเคลื่อนน�าพาภาคธุรกิจไทยก้าวสู่โลก 
ยคุ 4.0 ซึง่เป็นโลกท่ีเรียกวา่ Smart World 
เพ่ือร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
สูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนตอ่ไป  


