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รายงานการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการน ามาตรฐานระบบการจัดการไปใช้  
: มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และแนวโน้ม (Trends) ของปัจจัยภายนอก ไม่ว่า
จะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง (Risks) ที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่บวกที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและการด าเนินงาน และในแง่ลบ ที่ท าให้เกิดอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานซึ่งอาจมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงขั้นที่ท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก ดังนั้น 
องค์กรจึงควรต้องมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ (Tools) ในการ
บริหารจัดการในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
สามารถฟ้ืนฟูกิจการที่หยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว  

Uncertainties, Trends

Risks, Threats

Impact 

Context
Social, Environment, Political, Economic, Technology 

Organization

 
ภาพที ่5-1 ความเชื่อมโยงของปัจจัยภายนอก ผลกระทบ และการรับมือด้วยมาตรฐานระบบการจัดการ  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการในประเทศ

และต่างประเทศที่มีการน าประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการ โดยสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
ได้แก่มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักในระดับสากล และ
มาตรฐานของไทย คือ  

 ISO 22301: 2012 Business Continuity Management System (BCMS) 
 BS 25999-2: 2007 Business Continuity Management (BCM) – Part 2 : Specification 
 มอก.22301-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐานสนับสนุน มาตรฐานด้านการจัดการความเสี่ยง และมาตรฐานเฉพาะทาง เช่น ISO 
31000, BS 31100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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1. มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับองค์กรเพ่ือให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และการจัดท าแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
เพ่ือท าให้องค์กรสามารถด าเนินการและตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการด าเนินงานหนึ่งที่ช่วยในการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันธุรกิจ ลดผลกระทบ หรือฟ้ืนฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จากสภาวะวิกฤต
หรือภัยพิบัติ โดยมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด  

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ISO 22301 และ BS 25999 และยังมีมาตรฐานของ
ไทยด้วย ได้แก่ มอก.22301 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1.1 ISO 22301: 2012 Business Continuity Management System (BCMS) (15/05/12)  

ISO 22301: 2012 หรือมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความเนื่องทางธุรกิจ ประกาศใช้โดย
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (International Organization for 
Standardization: ISO) เป็นข้อก าหนดส าหรับองค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
วิสาหกิจ สมาคม กลุ่ม หรือส่วนบุคคล และทุกสาขาอุตสาหกรรม และทุกขนาด โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้องค์กรมีแผนรองรับในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) โดย
สามารถรับมือและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  

ISO 22301 เป็นมาตรฐานการจัดการแบบองค์รวม ทีม่ีการระบุถึงภัยคุกคาม (Threats) ต่อองค์กร
และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงต่อองค์กร และผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนอง
และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูล
ค่าท่ีมีประสิทธิผล  

มาตรฐานนี้เน้นที่การให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจความต้องการขององค์กรและความ
จ าเป็นในการจัดท านโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมการด าเนินงาน และการวัดผลการบริหาร
องค์กร การซ้อมแผนฯ อย่างสม่ าเสมอ  

โครงสร้างข้อก าหนดของ ISO 22301 ประกอบด้วย  

0 เกริ่นน า (Introduction)     

0.1 ทั่วไป (General) กล่าวถึง จุดส าคัญและภาพรวมของมาตรฐาน BCMS  

0.2 แบบจ าลอง Plan-Do-Check-Act (PDCA Model) กล่าวถึง แบบจ าลอง PDCA ของ
มาตรฐาน BCMS ซึ่งแบบจ าลอง PDCA เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของมาตรฐานระบบการ
จัดการโดยทั่วไป  
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0.3 องค์ประกอบของแบบจ าลอง PDCA ตามมาตรฐาน BCMS (Components of PDCA in 
International standard) กล่าวถึง ข้อก าหนด (Clause) ของมาตรฐาน BCMS จ าแนก
ตามแบบจ าลอง PDCA 
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Management System (BCMS)
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PDCA model applied to BCMS processes
Source:  ISO 22301: 2012  

        ภาพที่ 5-2 แบบจ าลอง PDCA ของ BCMS         า น                 

 

1 ขอบข่าย (Scope) กล่าวถึง ขอบข่ายการน า BCMS ไปใช้ และวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

2 เอกสารอ้างอิง (Normative reference) กล่าวถึง เอกสารที่น าไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งใน BCMS ถือ
ว่าเอกสารทั้งหมดของมาตรฐานนี้เป็นเอกสารอ้างอิง  

3 ค าศัพท์และค าจ ากัดความ (Terms and definitions) กล่าวถึง ค าศัพท์ที่ส าคัญและ
ความหมายที่อยู่ในมาตรฐานนี้ ซึ่งมี          ย่อย ตัวอย่างค าศัพท์ที่ส าคัญ เช่น 

3.3 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) หมายถึง ความสามารถขององค์กรใน
การ ส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องในระดับท่ียอมรับได้  

3.4 การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  
หมายถึง กระบวนการบริหารแบบองค์รวมที่มีการระบุถึงภัยคุกคามที่มีต่อองค์กร รวมถึง
ผลกระทบของภัยคุกคามนั้นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือสามารถรับมือ และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กร 

3.5 ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
System: BCMS) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการที่มีการจัดท าขึ้น น าไปปฏิบัติ 
ด าเนินการ ติดตาม ทบทวน รักษาไว้ และปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
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3.6 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) หมายถึง เอกสารที่
รวบรวมขั้นตอน และข้อมูลซึ่งท าให้องค์กรพร้อมที่จะน าไปใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ เพ่ือให้
สามารถด าเนินการในกิจกรรม หรือกระบวนการหลักในระดับที่ก าหนดไว้ 

3.8 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมและผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากการหยุดชะงักของ
กิจกรรมนั้นที่อาจเกิดข้ึนได้ 

3.19 Incident (อุบัติการณ์) หมายถึง เหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะท าให้หรือน าไปสู่การ
หยุดชะงักของธุรกิจ เกิดความสูญเสีย เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต 

3.48 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ผลกระทบหรือความไม่แน่นอนต่อความส าเร็จ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ หรือการด าเนินงานขององค์กร 

4 บริบทขององค์กร (Context of the organization) 

4.1 เข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding of the organization and its 
contexts) กล่าวถึง การก าหนดปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรที่มีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของ BCMS ได้แก่ กิจกรรม หน้าที่ บริการ ผลิตภัณฑ์ คู่ค้า ห่วงโซ่อุปทาน 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ท าให้องค์กรต้อง
หยุดชะงัก ความเชื่อมโยงของนโยบายต่างๆ กับกลยุทธ์ขององค์กร และประเภทและระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

4.2 เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย (Understanding the 
needs and expectations of interested parties) กล่าวถึง การก าหนดผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องกับ BCMS และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การรวบรวมและเข้าถึง
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ต่อเนื่อง  

4.3 ก าหนดขอบเขตของ BCMS (Determining the scope of Business Continuity 
Management System) กล่าวถึง ขอบเขตของระบบ BCMS ต้องมีการจัดท าข้อก าหนด
ของ BCMS โดยพิจารณาพันธกิจ เป้าหมายองค์กร พันธะผูกพันทั้งภายในและภายนอก 
(ครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย) และความรับผิดชอบในการเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ มีการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในของ
เขตของ BCMS   

4.4 ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
System) 

 กล่าวถึง การจัดท า น าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ BCMS รวมถึง
กระบวนการที่จ าเป็นและความเชื่อมโยงกันของแต่ละกระบวนการ ให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานนี้ 

 

 



 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

 

 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

 

5 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

5 ภาวะผู้น า (Leadership)  

5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ัน (Leadership and commitment) กล่าวถึง บทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เก่ียวข้อง และการแสดงความมุ่งมั่นต่อ BCMS  

5.2 ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (Management commitment) กล่าวถึง การแสดงออกถึง
ภาวะผู้น าและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ต่อการน าระบบ BCMS ไปใช้  

5.3 นโยบาย (Policy) กล่าวถึง บทบาทและแนวทางของผู้บริหารระดับสูงในการก าหนด
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

5.4 บทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่  (Organization roles, 
responsibilities and authorities) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงการสื่อสารในองค์กร 

6 การวางแผน (Planning) 

6.1 การระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities) 
กล่าวถึง ในการวางแผนจะต้องพิจารณาถึงประเด็นที่กล่าวถึงในข้อ 4.1     4.2 และการ
ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง  

6.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(Business continuity objectives and plan to achieve them) กล่าวถึง การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารไปยังส่วนงานที่
เกี่ยวข้องในองค์กร 

7 การสนับสนุน (Support)  

7.1 ทรัพยากร (Resource) กล่าวถึง การก าหนดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดท า
ระบบ การน าไปปฏิบัติ การรักษาไว้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ BCMS 

7.2 ความสามารถ (Competency) กล่าวถึง การก าหนดความสามารถที่จ าเป็นของบุคลากร 
และการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  

7.3 ความตระหนัก (Awareness) กล่าวถึง การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในองค์กร 

7.4 การสื่อสาร (Communication) กล่าวถึง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

7.5 การบันทึกข้อมูล (Documented information) กล่าวถึง การจัดท าเอกสารที่จ าเป็น
ตามมาตรฐาน BCMS ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร การควบคุมเอกสาร และการบันทึก
ข้อมูล 

8 การด าเนินงาน (Operation)  

8.1 การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน (Operational planning and control) 
กล่าวถึง การวางแผน การน าไปปฏิบัติ และการควบคุมกระบวนการ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
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8.2 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง (Business impact 
analysis and risk assessment) กล่าวถึง กระบวนการในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง  

8.3 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity strategy) กล่าวถึง การ
ก าหนดและเลือกกลยุทธ์ในการด าเนินงานบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง การก าหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้ การระบุ
วิธีการป้องกันและลดผลกระทบ 

8.4 จัดท าและการปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Establish and 
implement Business continuity procedure) กล่าวถึง การจัดท า น าไปปฏิบัติ 
และการรักษาขั้นตอนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ท าให้
ธุรกิจต้องหยุดชะงัก (disruptive incident) และด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การก าหนด
โครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (incident) การแจ้งเตือนและการสื่อสาร แผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการฟื้นคืนของธุรกิจ (recovery) 

              การทดส บ (Exercising and testing) กล่าวถึง การฝึกซ้อมและการ
ทดสอบข้ันตอน/กระบวนการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

9 การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance evaluation) 

9.1 การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล (Monitoring, measurement, 
analysis and evaluation)    า     การด าเนินงานในการติดตาม การวัด การ
วิเคราะห์ และการประเมินผล BCMS รวมถึงการวัดประสิทธิผลของ BCMS โดยการ
วิเคราะห์ขั้นตอนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity procedures)  

             ด         (Internal audit) กล่าวถึง การวางแผนและการตรวจติดตาม
ภายใน เพ่ือประเมินถึงความสอดคล้องของ BCMS ตาม     า น  ประสิทธิผลของระบบ 
และการรักษาระบบ 

9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) กล่าวถึง การทบทวนของ
    ร  ารร       ถึงผลการด าเนินงาน ความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของ 
BCMS  

10 การปรับปรุง (Improvement) 

10.1 ความไม่สอดคล้องและการแก้ไข (Nonconformity and corrective action) 
กล่าวถึง แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) กล่าวถึง แนวทางของ
องค์กรที่จะท าให้ BCMS มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล 
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นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เช่น   

- ISO 22300:2012 Societal security -- Terminology : ข้อก าหนดและค าจ ากัดความ
ของค าศัพท์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางสังคม เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่าง
สอดคล้องตามเง่ือนไขและการน าไปใช้ และน าไปใช้อ้างอิงส าหรับการประยุกต์ใช้ BCMS 

- ISO 22320:2011 Societal security -- Emergency management -- 
Requirements for incident response : มาตรฐานการจัดการในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการ
น าเสนอแนวทางที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การถูกโจมตีจากการก่อ
การร้าย และอุบัติการณ์ เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิต ลดความรุนแรง และเพ่ือให้ด าเนิน
กิจกรรมพ้ืนฐานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาความปลอดภัย การเตรียมอาหารและน้ าดื่ม 
การส่งมอบไฟฟ้าและเชื้อเพลิง และการดูแลสุขภาพ  

- ISO/PAS 22399:2007 Societal security - Guideline for incident preparedness 
and operational continuity management : แนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
การด าเนินการต่อการจัดการความต่อเนื่อง ส าหรับองค์กรต่างๆ ได้น าไปใช้เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของตนเองโดยเฉพาะเกณฑ์ส าหรับการเตรียมความพร้อมและความ
ต่อเนื่องของเหตุการณ์การด าเนินงาน และการออกแบบระบบการจัดการที่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการเตรียมความพร้อม อุบัติการณ์ และการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ของการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดมาตรการด าเนินการส าหรับการเตรียมความพร้อมต่อ
อุบัติการณ์ต่างๆ และความต่อเนื่องส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กร และการออกแบบระบบ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม 

มาตรฐานฉบับนี้ ระบุถึงหลักการพ้ืนฐานส าหรับความเข้าใจ การพัฒนา และการน าไปปฏิบัติ
เพ่ือการด าเนินการและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายในองค์กร รวมถึง การรักษาความลับ
ทางธุรกิจ การสื่อสาร ลูกค้า ผู้ตอบสนองล าดับที่หนึ่ง และปฏิสัมพันธ์ขององค์กร รวมถึง 
ตัวชี้วัดความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมขององค์กร 

ทั้งนี้ สถานะล่าสุดของมาตรฐานฉบับนี้ คือ อยู่ระหว่างการยืนยันจากประเทศสมาชิกของ ISO 
เพ่ือการประกาศใช้เป็นมาตรฐานฉบับปรับปรุง (22/03/2011) 

1.2 BS 25999 Business Continuity Management (BCM) หรือมาตรฐานการจัดการ
  ามต   น    ทางธุรกิจ ประกาศใช้โดย The British Standards Institution (BSI) ประเทศ
อังกฤษ ประกอบด้วย มาตรฐาน 2 ฉบับ คือ  

 BS 25999-1: 2006 – Part 1 : Code of Practices (30/11/06) เป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีและข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรที่ต้องการจะด าเนินการด้านการจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจตามข้อก าหนด  

 BS 25999-2: 2007 - Part 2 : Specification (20/11/07) ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับการ
ปฏิบัติและการรับรองระบบ  
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ทั้งนี้ ISO 22301: 2012 ที่เพ่ิง ร  า    เมื่อเดือนพฤษภาคม 2012 จะถูกน ามาใช้แทนที่ BS 
25999 เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาและการยอมรับจากประเทศสมาชิกในวงกว้าง
มากกว่า รวมถึง BSI ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ISO ด้วย อนึ่ง ขอบข่ายของมาตรฐานทั้ง       น   
ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันแต่อาจมีการจัดเรียงล าดับข้อก าหนดแตกต่างกัน  

ส าหรับการขอการรับรอง ISO 22301 และ BS 25999 มีรายละเอียด ดังนี้  

- องค์กรสามารถขอการรับรอง ISO 22301 ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2012   

- องค์กรสามารถขอการรับรอง BS 25999-2 ไดจ้นถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2012 เท่านั้น  

- ใบรับรอง BS 25999-2 ที่ยังไม่หมดอายุ จะสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม   14 
     า น  นหากต้องการขอการรับรองต่อเนื่อง   ต   ปรับเปลี่ยนไปเป็นการขอการ
รับรอง ISO 22301 แทน  

โดยสรุปแล้ว องค์กรจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่าย (Transition Period)  า  BS   999 
ไ สู่ ISO 2   1    น   า       

1.3 มอก.22301-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ         
(7 มิ. .  ) หลักการคล้ายกับ ISO 22301 และ BS 25999-2 ซึ่งขอบข่ายข้อก าหนดของมาตรฐาน   
ฉบับนี้ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม การทบทวน การฝึกซ้อม การรักษา
ไว้ และการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
ใช้ในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจทั้งหมดขององค์กร   

มาตรฐานนี้ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาวะทาง
ธุรกิจและความซับซ้อนในการด าเนินงานขององค์กร โดยค านึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความ
ต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ประโยชน์ของการจัดท ามาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ 

 พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการคาดการณ์ (Anticipate) ประเมิน 
(Access)  เตรียมการ (Prepare) ป้องกัน (Prevent) ตอบสนอง (Response) และฟ้ืนฟู (Recovery) ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 สร้างขีดความสามารถท่ีท าให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร 
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ตารางท่ี 5-1  าร  ร             า น  ISO 22301, BS 25999-      ม  .    1  
PDCA Model ISO 22301 BS 25999 มอก.22301 สรุป 
Plan 4 Context of the organization   องค์กรต้องมีการก าหนดของ

เขตของระบบ BCM 
  ต   ร         ต      
    ร  าร                  
   ต   ม  าร  ดท าเป็น 
 า    ษณ์อักษร และน าไป
ปฏิบัติ รักษาไว้ และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

4.1 Understanding of the 
organization and its contexts 

3.1 Planning the business 
continuity management system 

3.1.1 (1) องค์กรต้องก าหนดขอบเขตของระบบ 
BCM วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง และชี้บ่งผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่อยู่
ในขอบเขตของระบบ BCMฯ 

4.2 Understanding the needs and 
expectations of interested parties 

3.2.1 Scope and objectives of 
BCMS 

3.1.1 (1)   

4.3 Determining the scope of 
Business Continuity Management 
System 

3.2.1 Scope and objectives of 
BCMS 
 

3.1.1 (1) 

4.4 Business Continuity 
Management System 

 3.1.1 องค์กรต้องจัดท าระบบ BCM ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีการน าไปปฏิบัติ รักษาไว้ 
และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5 Leadership 3.2.2 BCM Policy 3.1.1 (2) นโยบาย BCM ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ต้ อ ง
ก าหนดนโยบาย BCM แสดง
ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร
ด า เนินงาน และก าหนด
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบ 

5.1 Leadership and commitment  
5.2 Management commitment 
5.3 Policy 
5.4 Organization roles, 
responsibilities and authorities 
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PDCA Model ISO 22301 BS 25999 มอก.22301 สรุป 
Plan 6 Planning   ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น จ ะต้ อ ง

พิจารณาถึงความเสี่ยงและ
โอกาส เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
จะเป็น ไปตามเป้ าหมาย 
ป้องกันและลดผลกระทบ 
และมีการปรับปรุ งอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสาร
และผู้รับผิดชอบ 

6.1 Actions to address risks and 
opportunities 

6.1.2 Preventive action  

6.2 Business continuity objectives 
and plan to achieve them 

  

7 Support    องค์กรต้องมีการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ BCM 
โ ด ย บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายต้ องมี ความรู้
ความสามารถเพียงพอ สร้าง
จิตส านึกให้คนในองค์กร 
โดยต้องสื่อสารอย่างทั่วถึง 
แ ล ะ มี เ อ ก ส า ร ต า ม ที่
มาตรฐานระบุ และมีจัดเก็บ
บันทึก 

7.1 Resource  3.1.1 (3) การจัดสรรทรัพยากร 
7.2 Competence 3.2.4 Competency of BCM 

personal 
3.1.1 (4) ความสามารถของบุคลากรในระบบ 
BCM  

7.3 Awareness 3.3 Embedding BCM in the 
organization’s culture 

3.1.2 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ 
BCM 

7.4 Communication 3.3 Embedding BCM in the 
organization’s culture 

 

7.5 Documented information 3.4 BCMS documentation and 
records  

3.1.3 เอกสารและบันทึก 
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PDCA Model ISO 22301 BS 25999 มอก.22301 สรุป 
Do 8 Operation    องค์กรต้องจัดท าแผน BCM 

และน าไปปฏิบัติ โดยต้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 
และการประเมินความเสี่ยง 

 8.1 Operational planning and 
control 

3.4 BCMS documentation and 
records  

3.2.3 การจัดท าแผน BCM และน าไปปฏิบัติ  

 8.2 Business impact analysis and 
risk assessment 
8.2.1 General 
8.2.2 Business impact analysis 
8.2.3 Risk assessment 

4.1.1 Business impact analysis 
4.1.2 Risk assessment 
(4.1.1, 4.1.2) 
(4.1.1) 
(4.1.2) 

3.2.1 (1) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 
 . .1   )  าร ร  ม น  าม       
 

 8.3 Business continuity strategy  
8.3.1 Determination and 

selection 
8.3.2 Establishing resource 

requirements 
8.3.3 Protection and mitigation 

 
4.2 Determining business 
continuity strategy 
4.2 Determining business 
continuity strategy 
4.1.3 Determining choices 

 . .   าร  า น        ในการสร้างความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
 
 
 . .1   )  ารก าหนดทางเลือก 

 าร  า น วิ ธี ก า ร ใ นก า ร
จั ดการคว าม เสี่ ย ง  และ
ก าหนดทางเลือกเพ่ือจัดการ
กับความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพ่ือ
สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 8.4 Establish and implement 
Business continuity procedure 

 3.2.3 การจัดท าแผน BCM และน าไปปฏิบัต ิ ด าเนินการตามขั้นตอน ตาม
แ ผ น  BCM โ ด ย ต้ อ ง มี
โครงสร้างในการตอบสนอง
ต่อ อุบัติ ก ารณ์  และแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ
แผนการจัดการอุบัติการณ ์

 8.4.1 General 
8.4.2 Incident response structure 
8.4.3 Warning and communication 
8.4.4 Business continuity plans 

 
8.4.5 Recovery 

 
4.3.2 Incident response structure 
4.3.2 Incident response structure 
4.3.3 Business continuity plans 
and incident management plans 
4.3.3 Business continuity plans 
and incident management plans 

 
3.2.3 (1) ก าหนดโครงสร้างการตอบสนองต่อ
อุบัติการณ ์
3.2.3 (2) ท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
และแผนการจัดการอุบัติการณ์ (IMP)   
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PDCA Model ISO 22301 BS 25999 มอก.22301 สรุป 
Do 8.5 Exercising and testing 4.4.2 BCM exercising  3.2 การรักษาและการทบทวนการเตรียมการ

เกี่ยวกับ BCM  
องค์กรต้องมีการทบทวน 
ซ้อมแผน และทดสอบแผน 
BCM อย่างสม่ าเสมอ 

Check 9 Performance evaluation 
9.1 Monitoring, measurement, 
analysis and evaluation 

9.1.1 General 
 

9.1.2 Evaluation of continuity 
procedures 

 
 
 
6.1 Preventive and corrective 
actions 
4.4.3 Maintaining and reviewing 
BCM arrangements  

3.3 การติดตามและการทบทวนระบบ BCM 
 

องค์กรต้องประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยการทบทวน 
ติดตาม วัดผล วิ เคราะห์ 
และการประเมินผล   

 9.2 Internal audit 5.1 Internal audit 3.3.1 (1) การตรวจประเมินภายใน อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง มี  ารตร   
ต  ตาม า  น เพ่ือทบทวน
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม
วัตถุประสงค์  แผน และ
มาตรฐาน 

 9.3 Management review 5.2 Management review of the 
BCMS 

 . .   าร    น าร ร  าร นร    BCM การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 
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PDCA Model ISO 22301 BS 25999 มอก.22301 สรุป 
Act 10 Improvement 

 
 

 
3.4.1 องค์กรต้องด าเนินการเพ่ือการปรับปรุง
ระบบ BCM ฯ 
 

อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร
เพ่ือให้มีการปรับปรุง BCMS 
อย่างต่อเนื่อง และหาก
อ ง ค์ ก ร พ บ ค ว า ม ไ ม่
สอดคล้องตามข้อก าหนด 
องค์กรจะต้องด าเนินการ
แก้ไข และการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 10.1 Nonconformity and 
corrective action 

6.1 Preventive and corrective 
actions 
 

3.4.2 การปฏิบัติป้องกัน 
3.4.3 การปฏิบัติแก้ไข 

 10.2 Continual improvement 6.2 Continual improvement 3.4.4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
ที่มา: ประยุกต์จาก Transition Guide, Moving from BS 25999-2 to ISO 22301 The new international standard for business continuity management 
systems โดย BSI  
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2.        ด        ด        ส     

มาตรฐานด้านการจัดการความเสี่ยง มีทั้งมาตรฐานทั่วไป (General) ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับ
องค์กรทุกประเภท ทุกขนาด เช่น ISO 31000 และมาตรฐานเฉพาะทาง (Specification) ที่เป็น
มาตรฐานส าหรับสาขาอุตสาหกรรมหรือการให้บริการ เช่น ISO/IEC 27005:2011 และ ISO 
12100:2010 

กลุ่มมาตรฐานทั่วไป 

2.1 ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines (15/11/2009)  

หลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง ISO 31000:2009 สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือวิสาหกิจ สมาคม กลุ่ม หรือส่วน
บุคคล และทุกสาขาอุตสาหกรรม 

ISO 31000:2009 สามารถน าไปปฏิบัติได้ตลอดชีวิตขององค์กร (Life of an organization) 
ครอบคลุมทุกกิจกรรม รวมถึงกลยุทธ์และข้อตกลง การปฏิบัติงาน กระบวนการ บทบาทหน้าที่ 
โครงการ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และทรัพย์สิน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ครอบคลุมการออกแบบและการน าไป
ปฏิบัติซึ่งแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและกรอบการด าเนินงานขององค์กร 

2.2 BS 31100:2011 Risk management – Code of practice and guidance for the 
implementation of BS ISO 31000 (30/06/2011) 

แนวทางปฏิบัติและค าแนะน าส าหรับการน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน BS 
ISO 31000 ไปปฏิบัติในองค์กร 

ทั้งนี้ มาตรฐาน BS 31100:2011 ระบุกระบวนการส าคัญส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
สามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกลักษณะงาน ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสให้องค์กร
สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.3 ISO/IEC 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques (01/12/2009) 

เป็นมาตรฐานอ้างอิงส าหรับ ISO 31000 ระบุแนวทางปฏิบัติส าหรับการเลือกและการน าเทคนิค
การประเมินความเสี่ยงไปใช้งาน ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ ไม่สามารถใช้เพ่ือการรับรอง การบังคับ
ตามกฎหมาย หรือการใช้เป็นข้อผูกพันสัญญา 

มาตรฐานฉบับนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีความจ าเพาะ
เจาะจง มาตรฐานฉบับนี้ เป็นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงทั่วไปและการอ้างอิงถึงความ
ปลอดภัย 

2.4 ISO 13824:2009 Bases for design of structures – General principles on risk 
assessment of systems involving structures (12/11/2009) 

 

 

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030157836
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หลักการพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงของระบบและโครงสร้าง  

มาตรฐานฉบับนี้ มุ่งเน้นการตัดสินใจ (Decision-making) เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบ การประเมิน การบ ารุงรักษา และการปลดออกจากต าแหน่งของโครงสร้าง ทั้งนี้ ระบบ 
รวมถึงโครงสร้างต้องสามารถเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รับทราบ ในระดับที่
เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ส าคัญ (Significant risks)  

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้ เพ่ือสนับสนุนและยกระดับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตาม    การลด และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมี
ความโปร่งใส 

มาตรฐานฉบับนี้ ระบุถึงกรอบการด าเนินงาน (Framework) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ส าหรับการชี้บ่งและการประเมินอันตราย การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของโครงสร้าง
และระบบ 

2.5 ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary (13/11/2009) 

มาตรฐานนิยามและค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กลุ่มมาตรฐานเฉพาะทาง 

2.6 ISO/IEC 27005:2011 Information technology – Security techniques – Information 
security risk management (19/05/2011) 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยสารสนเทศ ที่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือการน าไปใช้อ้างอิงตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001 บนพ้ืนฐานของวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Risk management approach)  

ISO/IEC 27005:2011 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท (การค้า วิสาหกิจ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาก าไร)  

2.7 ISO 12100:2010 Safety of machinery – General principles for design – Risk 
assessment and risk reduction (20/10/2010) 

ข้อก าหนดที่ระบุถึงค าศัพท์ หลักการ และวิธีการด้านความปลอดภัยส าหรับการออกแบบ
เครื่องจักร โดยข้อก าหนดระบุถึงหลักการประเมินความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของตามที่ผู้ออกแบบได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ หลักการประเมินความเสี่ยงได้
รวบรวมความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นและประสบการณ์ของการออกแบบ การใช้งาน อุบัติการณ์ 
อุบัติเหตุ และความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นของเครื่องจักร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) ระบุถึงการชี้บ่งอันตราย การค านวณ และการประเมินค่า
ความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของเครื่องจักร และการก าจัดอันตรายหรือการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม 
รวมถึง แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดท าระบบเอกสารและการทวนสอบกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงและการลดความเสี่ยง 
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ข้อก าหนดฉบับนี้ ไม่สามารถใช้ได้ส าหรับการประเมินความเสี่ยงในสัตว์ (Domestic animal) 
ทรัพย์สิน (Property) หรือสิ่งแวดล้อม (Environment) 

2.8 ISO/TS 10303-1467:2011 Industrial automation systems and integration – Product 
data representation and exchange – Part 1467: Risk management  

เป็นมาตรฐานภายใต้ขอบข่ายของ ISO/TS 10303-1467:2011-10 ที่สนับสนุนการก าหนดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้:  
- ประเภทของทรัพย์สิน 
- ประเภทของสินค้า 
- ประเภทของกิจกรรม 
- ประเภทของวิธีการในแต่ละกิจกรรม 
- ประเภทของทรัพยากร 
- ประเภทของเอกสาร 
- ประเภทของบุคคลและองค์กร 
- ประเภทของเหตุการณ ์
- ประเภทของเงื่อนไข 
- ประเภทของการพิสูจน์ความจริง 
- ประเภทของคุณค่าเฉพาะทาง 
- ประเภทของการอนุมัต ิ
- ประเภทของสถานะ 
- ประเภทของวันและเวลา 

2.9 ISO/TR 13569:2005 Financial services – Information security guidelines 
(22/11/2005) 

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและการจัดท าโปรแกรมความปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับ
อุตสาหกรรมการบริการด้านการเงิน (Financial service industry) รวมถึง การจัดท านโยบาย 
โครงสร้างองค์กร ข้อก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว ยังระบุถึงการควบคุมความปลอดภัย (วิธีการและการน าไป
ปฏิบัติ) และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

2.10 BIP 2154:2008 Good Governance – A risk-based management systems approach to 
internal control (2nd Published on 26/11/2008) 

เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนากรอบการด าเนินงาน (Framework) ในการ
จัดการความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล บนพ้ืนฐานของวิธีการบริหารจัดการ (Management system 
approach) โดยใช้วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act cycle) ก าหนดโดย BSI 

สาระส าคัญของขอบข่ายการด าเนินการตาม BIP 2154: 2008 ได้แก่ 
- ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องด าเนินการชี้บ่งความเสี่ยง จัดการต่อความเสี่ยง และก าหนด

แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
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- การน าไปปฏิบัติ การคงรักษาไว้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร (เชื่อมโยงกับนโยบายขององค์กร) 

- องค์กรต้องมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
- องค์กรต้องด าเนินการตรวจสอบความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงประจ าปี รวมถึง ต้อง

รายงานผลการประเมินประจ าปี 

2.11 BS EN ISO 14971: 2012 (และ ISO 14971: 2007) Medical devices -- Application of 
risk management to medical devices  

เป็นขั้นตอนส าหรับผู้ผลิตเพ่ือระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งในอุปกรณ์
การแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (in vitro diagnostic: IVD) ในการประมาณการ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิผลของการ
ควบคุม โดยข้อก าหนดของมาตรฐานนี้จะใช้ได้กับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ ได้ 

นอกจากนั้น ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ สามารถน า
มาตรฐานนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและรักษาระบบและกระบวนการจัดการความเสี่ยงได้ 
ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะผู้มีส่วนได้เสียแต่ละสถานที่แตกต่างกันค่า
ความน่าจะเป็นของอันตรายที่เกิดขึ้นและความรุนแรง  
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3. กรณีศึกษาการน า       ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปใช้  

3.1 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของประเทศไทย โดยมี
การประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท.ได้น าหลักการของการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน มอก.22301 มาผสานใช้กับวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานว่าด้วย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ตามมาตรฐาน มอก.22301-2553 และได้รับการรับรองเป็นราย
แรกจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2554 

วัตถุประสงค์ของการน า BCM มาใช้ในองค์กร เพ่ือให้องค์กรยังจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุการณ์ที่จะเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยองค์กรสามารถป้องกันความเสี่ยง และลด
อัตราความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนกับธุรกิจได้  

ความจ าเป็นในการน า BCM มาประยุกต์ใช้ใน ปตท. คือ 

• ด้านภารกิจหลักของ ปตท. ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องบริหารจัดการให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่า เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน 

• ด้านกฎหมาย (Regulatory Compliance/Social Responsibility) โดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดท า
แผน BCP ในระดับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557  

• คู่ค้า (Stakeholder Confidence) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมั่นใจในศักยภาพของการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤต การกู้คืนผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของกลุ่ม ปตท. พร้อมทั้งการช่วย
รักษาชื่อเสียงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ  

• ความซับซ้อนขององค์กร (Complexity of PTT Group Value Chain) กลุ่ม ปตท. มีโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกัน และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์
และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่
ส าคัญ  
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จุดเด่นในการท า BCM ของ ปตท. คือ การก าหนดนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง การ
น า BCM ผนวกรวมเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม และการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง และการ
ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงรอบด้านและต้องประเมินไว้ในระดับสูงกว่าที่อาจจะเป็นไปได้ (มี Risk 
Committees เพ่ือพิจารณาและด าเนินการ)  

 

  

ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน มอก.22301 จะระบุข้อก าหนดซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผนการด าเนินการ การติดตาม การทบทวน การฝึกซ้อม การรักษาไว้ และการปรับปรุงระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
ทั้งหมดขององค์กร  

ขอบเขตของระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจส าหรับ ปตท. ครอบคลุมกระบวนการ/กิจกรรมหลัก
ที่จัดท าโดยหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารส านักงานใหญ่ของ ปตท. โดยพิจารณาถึงสาเหตุที่อาจท าให้
หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือให้กระบวนการ /
กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ ปตท. มีแผนขยายขอบเขตของการจัดท าระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจออกไปให้ครอบคลุมกระบวนการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงบริษัทในกลุ่ม 
ปตท.  

ภาพรวมของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะเริ่มจากการวิเคราะห์หาภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร 
และระบุถึงผลกระทบต่อธุรกิจองค์กรของภัยคุกคามนั้นๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักทางธุรกิจจากเหตุภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับองค์กร โดยภาพรวมของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-3 

 

แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน มอก.22301 

ภาพที่ 5-3  กระบวนการโดยรวมส าหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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โดย ปตท. ได้น าหลักการของการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน มอก.22301 มาประยุกต์ใช้ใน
ภาพรวมของข้อก าหนด ดังนี้  

ข้อก าหนด 3.1 การวางแผนระบบ BCM 

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 ปตท. ก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยรายละเอียดครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ ปตท. การจัดท า ฝึกซ้อม และทบทวนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ
การระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่วมสนับสนุนและ
ปฏิบัติตามระบบที่ก าหนดไว้  

การจัดสรรทรัพยากรและความสามารถของบุคลากรในระบบ BCM 

 มีการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยใช้โครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ปตท. ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในของ ปตท. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
องค์กรเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือตัดสินใจ และอนุมัติการด าเนินการ
ต่อไป 

 นอกจากนี้การก าหนดโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้ว ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ  
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่ง รวมถึงแนวทางการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานมีความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับ BCM ผ่านช่องทางการสื่อความไปยังบุคลากรทั้งหมดของ ปตท. ให้ทราบถึง
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการประเมินการรับรู้โดย
ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นพนักงานประจ าปี อีกทั้ง BCM ยังมีความเชื่อมโยงและสอดรับกับค่านิยมขององค์กร 
คือ “SPIRIT” ที่ประกอบด้วย Synergy, Performance excellence, Innovation, Responsibility for 
society, Integrity & ethics และ Trust & respect ซึ่งการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะช่วยให้ ปตท. 
สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ ด้วยการผสานความร่วมมือจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการมุ่งเน้นที่จะลดความเสียหายจาก
การหยุดชะงักทางธุรกิจ 

ข้อก าหนด 3.2 การน าไปปฏิบัติ 

ความเข้าใจองค์กร 

 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis, BIA) โดยชี้บ่งกิจกรรม/
กระบวนการที่ส าคัญภายใต้ขอบเขตของการด าเนินธุรกิจของปตท. ชี้บ่งผลกระทบที่เกิดจากการหยุดชะงัก 
และระบุช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด (Maximum Tolerable Period of Disruption, MTPO) และ
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ช่วงเวลาในการฟ้ืนคืนกลับมาของกระบวนการ/กิจกรรมที่ส าคัญ (Recovery Time Objective, RTO) เพ่ือ
จัดท าแผนรองรับในล าดับถัดไป  

 การประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่อกระบวนการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือระบุประเภทของภัย
คุกคามที่อาจส่งผลให้กระบวนการ/กิจกรรมที่ส าคัญภายใต้ของเขตของระบบเกิดการหยุดชะงัก โดยค านึงถึง
โอกาส และผลกระทบจากภัยคุกคามในแต่ละประเภท โดยประเภทของภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อกิจกรรม /
กระบวนการที่ส าคัญของ ปตท. จะครอบคลุมถึง ภัยคุกคามต่ออาคารส านักงาน (ด้านโครงสร้าง) ภัยคุกคาม
ต่อบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ ภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ ภัยคุกคามต่อระบบไฟฟ้า 
ภัยคุกคามจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยคุกคามจากการมุ่งร้ายจากมนุษย์ การก่อเหตุจลาจล การรวมตัว
ประท้วง และภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมใกล้เคียง เป็นต้น จากนั้นน ามาจัดท ามาตรการรองรับในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยเลือกท่ีจะลดโอกาสของการหยุดชะงัก ลดระยะเวลาของการหยุดชะงัก หรือจ ากัด
ผลกระทบที่มี เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 เป็นการก าหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ส าหรับกระบวนการ/กิจกรรมที่ส าคัญทั้งหมด โดยพิจารณาจาก
การลงทุนที่ต้องใช้ ผลกระทบจากการหยุดชะงัก และระยะเวลาที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดกลยุทธ์ควร
ค านึงถึงทรัพยากรต่างๆ ดังนี้ 

 บุคลากร การก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดเหตุที่ท าให้ธุรกิจเกิดการ
หยุดชะงัก เช่น การจัดท าเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได ้การจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน และการจัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 สถานที่ปฏิบัติงาน การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส ารองเพ่ือลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับสถานที่ปฏิบัติงานหลัก หรือการก าหนดให้ปฏิบัติงานจากบ้านหรือสถานที่อ่ืนๆ โดยผ่านระบบเครือข่าย 
Virtual Private Network (VPN) หรือเครือข่ายเสมือนส่วนตัว  

 ระบบเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นการใช้บริการจากระบบซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่
ของผู้ให้บริการ การจัดท าระบบส ารองไว้อีกสถานที่หนึ่ง  

 ความปลอดภัยของข้อมูล มีการส ารองข้อมูล การทดสอบการส ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการปลอม
แปลงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี รวมถึงสามารถฟ้ืนฟูข้อมูลที่อาจสูญหายจากการหยุดชะงัก 

 อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการส ารองจัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ 
ในอีกสถานที่หนึ่ง การติดต่อท าสัญญาไว้กับผู้ขาย/ผู้ให้บริการเพ่ือจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ให้ในกรณีฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วน หรือการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีทรัพยากรพร้อม 

การจัดท าแผน BCM และการน าไปปฏิบัติ 

 ก าหนดโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ จะแบ่งเป็น 2 โครงสร้าง ขึ้นกับระดับความรุนแรง
ของอุบัติการณ์ ดังนี ้

1. โครงสร้างศูนย์อ านวยการฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ทีม
จัดการเหตุฉุกเฉิน ทีมสนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทีมด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ทีมด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ทีมด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการบริหาร
การเงิน 

2. โครงสร้างศูนย์บริหารภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้จัดการ
ศูนย์ด้านภาวะวิกฤต รองผู้จัดการศูนย์ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ รองผู้จัดการศูนย์ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ทีมรองผู้จัดการศูนย์ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย รองผู้จัดการศูนย์ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการ
บริหารการเงิน 

 จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทั้งในภาวะปกติ และช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต โดย ปตท. ก าหนด
เอกสาร/แผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังแผนภาพที่ 5-4  
 

 
 

ภาพที่ 5-4 เอกสาร/แผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยอ้างอิง
ตาม กลยุทธ์และทางเลือกที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ แต่ละหน่วยงาน เกณฑ์และวิธีการเริ่มใช้แผน BCP แผนการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุ 
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แผนการเตรียมการเพ่ือรองรับผู้ส่งมอบ/ผู้รับจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/กิจกรรมที่ส าคัญ รายชื่อ
บุคลากรหลัก/ทดแทน พร้อมหมายเลขติดต่อ  

การฝึกซ้อม การรักษา และการทบทวนการจัดเตรียมการเกี่ยวกับ BCM 

 ปตท. มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานด้านการฝึกซ้อมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญเกิดขึ้น โดยก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อม และ
สื่อความให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ วิธีการฝึกซ้อมแผน บทบาทหน้าที่ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและลดความเสี่ยงจากการฝึกซ้อม และภายหลังการฝึกซ้อมมีการสรุปผล ทบทวน ปรับปรุง
แผน และการเตรียมการเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการฝึกซ้อมในครั้ง
ต่อไป โดยน าเสนอผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

วิธีการฝึกซ้อมแผน ได้แก่ การฝึกซ้อมแบบ Desk check (สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของ
โครงสร้างและหัวข้อใน BCP) การฝึกซ้อมแบบ Walk-through of plan (สอบทานความเป็นไปได้ของ
แนวทางและกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ใช้ใน BCP) การฝึกซ้อมแบบ Simulation (การน า BCP ไป
ปฏิบัติโดยจ าลองสถานการณ์ ซึ่งมุ่งเน้นการสื่อสารและการประสานงานในภาวะวิกฤต ) การฝึกซ้อมแบบ 
Exercise critical activities (ทดสอบความเป็นไปได้ในการกอบกู้กระบวนการทางธุรกิจและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละกระบวนการตาม
แนวทางใน BCP) และการฝึกซ้อมแบบ Exercise full BCP (ทดสอบเต็มรูปแบบโดยครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก)  

ข้อก าหนด 3.3 การติดตามและการทบทวนระบบ BCM 

การตรวจประเมินภายใน 

 ปตท. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน การตรวจติดตามภายใน โดยจะด าเนินการตรวจติดตามอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้มีการจัดท า น าไปปฏิบัติ 
และรักษาไว้อย่างเหมาะสม สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน มอก.22301 และใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน
การบริหารในระบบ BCM 

การทบทวนการบริหารในระบบ BCM 

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบจัดประชุมทบทวนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง หรือระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงระบบงานหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยข้อมูลน าเข้า
ครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุงและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบ BCM ซึ่งผลการ
ทบทวนต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ข้อก าหนด 3.4 การรักษาและการปรับปรุงระบบ BCM 

การด าเนินการประกอบด้วย การปฏิบัติการป้องกันข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น การปฏิบัติการแก้ไข
เพ่ือขจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ BCM 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการตรวจประเมิน และผลการทบทวนการบริหารงาน 
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จากวิกฤตการณ์น้ าท่วมในปี 2554 ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ซึ่งท าให้มีการใช้แผน BCM ตามท่ีก าหนดไว้ในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยภาพที่ 5-
5 แสดงแผน BCM ของ ปตท. 
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ภาพที่ 5-5 แผน BCM ของ ปตท. 
 

ซึ่งภายหลังการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีการทบทวนแผนและผลการปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
• แผน BCM ที่ก าหนดไว้ มีระยะสั้นเกินไป (ประมาณ 2 สัปดาห์) แต่เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นระยะเวลานาน

กว่าที่ประมาณการไว้ (ประมาณ 1 เดือน) ท าให้ต้องมีการวางแผนใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
วางแผนการสลับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

• การจัดท าแผนฉุกเฉินไว้หลายระดับจะท าให้สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  
• ควรจัดระบบการบริหารจัดการ Contact point หรือ Contact Center ให้ดี เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ

การท างานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ  
• ต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้มากพอส าหรับผู้บริหาร เพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ประสบภัย 

ยกตัวอย่าง เหตุการณ์การป้องกันน้ าท่วมที่สถาบันวิจัยฯ วังน้อย ซึ่งแต่เดิมก าหนดให้เป็นสถาน
ปฏิบัติงานส ารอง แต่กลายเป็นพ้ืนที่ที่ประสบภัยน้ าท่วมก่อน จึงต้องมีการใช้แผนส ารองในการบริหาร
จัดการโดยย้ายไปสถานที่แห่งใหม่ คือ ชลบุรี  

บทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตน้ าท่วมทีเ่กิดขึ้น และการใช้แผน BCM 
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• มีการเตรียมความพร้อมของสถานีบริการน้ ามันและก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเพ่ือรองรับเหตุน้ าท่วม หรือ
การปิดให้บริการก่อนที่น้ าจะท่วมพ้ืนที่  

• มีการก าหนดพ้ืนที่ส ารองที่เหมาะสมกับ scenario และการปฏิบัติงานของ critical function ในการ
ด าเนินงาน 

• มีการก าหนด critical person ส ารองกรณีที่ต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ในช่วง
ระยะเวลานาน  

ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการในช่วงวิกฤต คือ 

• ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ  
• การจัดตั้งศูนย์อ านวยการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม (EMC) มีการกระจายลงในพ้ืนที่ที่

เหมาะสม 
• การท างานในลักษณะกลุ่ม ปตท. โดยใช้ศักยภาพของแต่ละบริษัทมาร่วมสนับสนุน เช่น การเตือนภัย

ล่วงหน้าจากเครือข่ายทั่วประเทศ และการช่วยเหลือกันจากพนักงาน ปตท. จากจังหวัดอ่ืนๆ ที่ไม่ประสบ
น้ าท่วม เป็นต้น 

• ความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ โรงพยาบาลศิริราช  และภาคประชาชน   
• การมแีผนฉุกเฉินและแผน BCM และการฝึกซ้อมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
• ระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ  

 

แหล่งข้อมูล : คู่มือระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ประกาศใช้ครั้งที่ 1 
วันที่    18 มีนาคม 2554  



 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

 

 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

 

5-26 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

3.2 Eurostar  

Eurostar เป็นรถไฟความเร็วสูง ที่ด าเนินการโดย  Eurostar International Limited ซึ่งมีเส้นทาง
ให้บริการที่เชื่อมโยงระหว่างสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม ที่วิ่งผ่านอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษ 
(The Channel Tunnel) ที่เป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก โดยการให้บริการผ่านเมืองและสถานที่
ส าคัญหลายแห่งกว่า 100 แห่ง และในแต่ละวันมีการให้บริการหลายเที่ยว เช่น เส้นทางปารีส 1            
เส้นทาง ร      9        ในปี    9 ม    ต        ร  าร       1    าน น และมีสถิติการให้บริการที่ตรงเวลา
หรือถึงก่อนเวลาคิดเป็น 95% ของการให้บริการทั้งหมด 

 
จากการให้บริการของ Eurostar แสดงให้เห็นว่า การให้บริการอย่างต่อเนื่องและตรงต่อเวลาเป็น

สิ่งจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากเกิดปัญหาในระหว่างการให้บริการก็จะท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสาร 
และอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของ Eurostar ด้วย ซึ่งหลายๆ ครั้งที่การบริการต้องหยุดชะงักจะมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ Eurostar จึงมีการจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
(Potential risk) ในเชิงรุก เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการตามความต้องการและความคาดหวัง 

กรณีศึกษาของ Eurostar นี้ แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกด้วยโปรแกรมการ
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity programmes) เนื่องจาก Eurostar ตระหนักเป็นอย่างมาก 
ถึงความจ าเป็นในการให้บริการที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสะดวกสบาย  

Eurostar ได้น าหลักการของการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน BS 25999 มาผสานใช้กับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเชิงรุก
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการและการส่ง
มอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า 

 

 

 ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน BS 25999 จะระบุข้อก าหนดซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผนการด าเนินการ การติดตาม การทบทวน การฝึกซ้อม การรักษาไว้ และการปรับปรุงระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
ทั้งหมดขององค์กร โดยขับเคลื่อนด้วยวงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าไปปฏิบัติ (Do) 
การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Act) ดังแสดงในแผนภาพที่ 5-6 

แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน BS 25999 
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ภาพที่ 5-6  แสดงวงจรการบริหาร PDCA กับกระบวนการ BCMS 

  

วงจรการบริหาร PDCA ประกอบด้วย 

 การวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
โดยรวมขององค์กร 

 การน าไปปฏิบัติ (Do) การน านโยบายไปปฏิบัติ การควบคุมกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานใน
การรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 การตรวจสอบ (Check) การประเมิน และวัดผลการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการ 
เปรียบเทียบกับนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รายงานผลลัพธ์ที่ได้ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนฝ่ายบริหารต่อไป   

 การแก้ไข ปรับปรุง (Act) การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน จากผลการทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCMS) 

นอกจากนี้มาตรฐาน BS 25999 ยังได้ระบุถึงกระบวนการต่างๆ ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจผ่าน
วงจรชีวิตของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Lifecycle) ดังแสดงในแผนภาพที่ 5-7 
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ภาพที่ 5-7 แสดงวงจรชีวิต (Lifecycle) ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  

วงจรชีวิตของ BCM ประกอบด้วย 

 การจัดการโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 การท าความเข้าใจในองค์กร 

 การก าหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 การพัฒนา และการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง BCM 

 การฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน 

 การสร้างให้ BCM เป็นวัฒนาธรรมองค์กร 
 

โดย Eurostar ได้น าหลักการของการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน BS 25999 มาประยุกต์ใช้ใน
ภาพรวมของข้อก าหนด ดังนี้  

ข้อก าหนด 3 Planning the business continuity management system - การวางแผนระบบ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

นโยบายของ Eurostar 

นโยบายของ Eurostar ในด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  คือ “การเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 
(always prepared)” ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดการท างานในเชิงรุก โดยเลือกใช้วัฒนธรรมที่เปิดกว้างที่เอ้ือให้
เกิดการให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ซึ่งช่วยให้มองเห็นปัจจัยความ
เสี่ยงที่อาจมีผลต่อธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ระบุสิ่งที่สามารถปรับปรุงหรือบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงเพ่ือ
น าไปสู่ความยั่งยืน และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดข้ึน โดยมีการจัดการ
ที่จะส่งผลที่ดี ปลอดภัย และมีประสิทธิผลต่อบริษัท ซึ่งความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 
การให้บริการลูกค้า ความคุ้มค่า ความน่าเชื่อถือ และความตรงต่อเวลาของ Eurostar เป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
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ธุรกิจที่จะช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ Eurostar ประสบความส าเร็จและเติบโตเพ่ือและ
บรรลุเป้าหมายในอนาคต 

การจัดสรรทรัพยากร 

Eurostar ได้จัดตั้งแผนกการด าเนินธุรกิจและการบริการอย่างต่อเนื่อง (business and service 
continuity department) เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนระบบ BCMS แต่อย่างไรก็
ตาม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติและรักษาไว้เพ่ือการปรับปรุงด้านความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของการให้บริการยังคงเป็นของผู้บริหารระดับจัดการในแต่ละสายงาน โดยแต่ละ
แผนกต้องเสนอชื่อผู้แทนด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ “Champion” ซึ่งจะมีหน้าที่ดังนี้  

 ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ : อะไรคือพันธกิจที่ส าคัญ กระบวนการและอุปกรณ์ในแต่ละแผนก 
และระยะเวลาที่ยังสามารถด าเนินงานได้หากปราศจากสิ่งเหล่านี้ 

 ประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 ระบุผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 พิจารณาถึงกิจกรรมที่จะบรรเทาความเสี่ยงได้ 
 ประสานงานด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายในแผนก 
 การวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
 สื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานในแผนก 

ทั้งนี้ แผนกการด าเนินธุรกิจและการบริการอย่างต่อเนื่องจะให้ความช่วยเหลือในการส่งพนักงานไป
ช่วยในแต่ละแผนก ซึ่งช่วยให้กระบวนการทั้งหมดสอดประสานกันเพ่ือลดปัญหาช่องว่างหรือความไม่เข้าใจ
ระหว่างหน่วยงาน 

การฝึกอบรม 

การให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ไม่ปกติมีความจ าเป็นมาก ซึ่ง Eurostar มีแผนการ
ฝึกอบรมเต็มรูปแบบเพ่ือให้พนักงานได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีภัยพิบัติ ซึ่ง
แผนฝึกอบรมรมนี้รวมถึงการฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่ (โดย Eurostar มีการซ้อมแผนอพยพ (evacuation 
exercises) ภายในอุโมงค์ใต้ทะเล โดยร่วมกับ Eurotunnel และ the Emergency Services) นอกจากนี้มี
การจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินที่หลากหลายที่มีความเป็นไปได้ในแต่ละจุดเกิดเหตุต่างๆ  อีกทั้งได้ เริ่มการ
ก่อสร้างอุโมงค์อพยพจ าลองส าหรับการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานมีการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ไม่ปกต ิ

ทั้งนี้ แต่ละบริษัทมีระดับของการจัดการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเริ่มต้น
จากศูนย์จนถึงการการจัดตั้งเป็นแผนกเฉพาะดังเช่นที่ Eurostar ซึ่งผู้บริหารของ Eurostar ได้มีการศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีการเยี่ยมชมสายการบิน สนามบิน และองค์กรต่างๆ เพ่ือ
เรียนรู้และท าให้เกิดน าแนวคิดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับบริษัทได้ 

ข้อก าหนด 4 Implementing and operating the BCMS  - การน าระบบ BCMS ไปปฏิบัติ 

บริษัทมีการตั้งแผนกการด าเนินธุรกิจและบริการอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดกรอบแนวทางและ
นโยบายส าหรับด าเนินงานขึ้นด้วย ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในความหมายของ Eurostar ถือเป็นกล
ยุทธ์และยุทธวิธีขององค์กรในการวางแผนและการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (incident) ที่เกิดขึ้นและการ



 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

 

 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

 

5-30 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

หยุดชะงักของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่ยอมรับได้ตามที่ก าหนดไว้ และยัง
เกี่ยวข้องกับการจัดการการกู้คืนตัวเองหรือความต่อเนื่องของกิจกรรมทางธุรกิจในกรณีที่มีการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ ซ่ึงจะประสบความส าเร็จได้ด้วยการฝึกอบรม การฝึกซ้อม  และการทบทวนแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนที่มี
อยู่มีความทันสมัย  

การชี้บ่งความเสี่ยง  

แต่ละแผนกของ Eurostar จะมีการตั้งค าถามหลักๆ เพ่ือชี้บ่งความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการชี้บ่งความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในปัจจุบันและประเมินความเสี่ยงในอนาคตที่อาจ
เกิดขึ้นได้  ตัวอย่างความเสี่ยงที่มีการชี้บ่ง เช่น ความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียสถานที่
ปฏิบัติงานหลัก (ผลกระทบระยะยาว) และการขู่วางระเบิดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง 
(ผลกระทบระยะสั้น) ความเสี่ยงด้านวิกฤตการเงินที่ส าคัญ หรือการสูญเสียของระบบคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญหนึ่ง
ระบบหรือมากกว่านั้น 

การประเมินความเสี่ยง  

ตารางเมทริกซ์ความเสี่ยง (Risk Matrix) ถูกน ามาใช้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่ได้ชี้บ่ง  
โดยให้คะแนนในสองปัจจัย คือ โอกาสเกิด (likelihood) และผลกระทบ (impact) จากนั้นพิจารณาระดับของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือน ามาก าหนดมาตรการในการลดและควบคุมความเสี่ยงนั้น โดยการก าหนด
กระบวนการและความรับผิดชอบที่จ าเป็นต่อการควบคุมความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และจ ากัด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ศูนย์สื่อสารทางโทรศัพท์ใน 
Ashford ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสื่อสารส าหรับการขาย การส่งมอบตั๋ว และการให้บริการลูกค้า ซึ่งหากเกิดเหตุ
รุนแรงขึ้นโดยไม่ได้มีระบบการป้องกันล่วงหน้า จะส่งผลต่อขีดความสามารถของระบบการจองตั๋ว ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อรายได้และชื่อเสียง ในเหตุการณ์นี้มาตรการการบรรเทาความเสี่ยง คือ การติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ (fire alarm) และสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า (trip switches) หรือการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้สามารถย้ายไปด าเนินการรับจองตั๋วได้  

การลดระดับความเสี่ยง  

จากมาตรการบรรเทาความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว จะสามารถประเมินคะแนนของความเสี่ยงสุทธิ (net risk) 
หรือความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหากยังคงมีระดับสูงจะต้องจัดท าแผนงานต่อไปเพ่ือลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และแม้จะเห็นว่าความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว แต่ก็จะต้องมี
การทบทวนความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งตารางเมทริกซ์ความเสี่ยงของ Eurostar จะได้รับการ
ทบทวนทุกๆ       น และด าเนินการตรวจประเมินผลความคืบหน้าของการด าเนินงานตามมาตรการบรรเทา
ความเสี่ยง  

การจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

Eurostar จัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (The business continuity plan: BCP) ซึ่ง
เปรียบเสมือนการรวบรวมขั้นตอนการด าเนินงานและข้อมูลที่จ าเป็น ซึ่งได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาให้
พร้อมส าหรับการใช้งานหากธุรกิจหยุดชะงัก และช่วยให้องค์กรรักษาการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กรไว้
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้จริงในเชิงรุก 
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โดย Eurostar มีการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ ตามโปรแกรม แผนงานที่ก าหนด โดยมีการซ้อมแผนอพยพ 
(evacuation exercises) ภายในอุโมงค์ใต้ทะเล ร่วมกับ Eurotunnel และ the Emergency Services 
นอกจากนี้มีการจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินที่หลากหลายที่มีความเป็นไปได้ในแต่ละจุดเกิดเหตุต่างๆ  อีกทั้งได้
เริ่มการก่อสร้างอุโมงค์อพยพจ าลองส าหรับการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานมีการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นในกรณี
ทีเ่กิดเหตุการณ์ไม่ปกต ิ 

ข้อก าหนด 5 Monitoring and reviewing the BCMS  - การติดตามและทบทวนระบบ BCMS  

Eurostar มีวัตถุประสงค์หลักที่ยืนยันว่าบริษัทมีการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซึ่งภายหลังการชี้บ่ง ประเมิน และก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการ
น ามาตรการไปสู่การปฏิบัติแล้ว สิ่งส าคัญหนึ่งคือต้องมีการทบทวนระดับความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
เปรียบเสมือนวัฏจักรที่หมุนไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงเดิมยังคงอยู่ในระดับที่ต้อง
จัดการ และมีความเสี่ยงอ่ืนเกิดขึ้นใหม่หรือไม่  ดังนั้น Eurostar จึงมีการทบทวนเมทริกซ์ความเสี่ยงทั้งหมด
ทุกๆ       น    ปรับเปลี่ยนตามผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้มีการตรวจประเมิน (audit) ระบบการจัดการบน
พ้ืนฐานข้อก าหนดของ The business continuity British standard (BS 25999) เพ่ือประเมินความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดและสิ่งที่ต้องด าเนินการในการปรับปรุงแก้ไข 

ซึ่งระบบการตรวจประเมินของ Eurostar จะแปลงผลลัพธ์เชิงคุณภาพให้สามารถวัดผลได้ในเชิง
ตัวเลข โดยการตรวจประเมินจะให้ผลเป็นคะแนน และน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนนที่ก าหนดไว้ และ
แต่ละแผนกน าผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย จากนั้นน าผลการ
ประเมินรายงานเข้าสู่การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงต่อไป 

ข้อก าหนด 6 Maintaining and improving the BCMS  - การรักษาและการปรับปรุงระบบ BCMS  

ในส่วนของการดูแลและปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน ซึ่ง Eurostar สามารถพิจารณาการ
ด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผลจากการทบทวนเมทริกซ์
ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงเดิมที่เคยได้รับการชี้บ่งสามารถควบคุมบรรเทาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แล้วหรือไม่จากมาตรการแผนงานบรรเทาความเสี่ยงที่ก าหนด รวมถึงมีประเด็นความเสี่ยงที่ไม่เคยชี้บ่งเกิดขึ้น
ใหม่หรือไม่ ผลจากการตรวจประเมินซึ่งท าให้ทราบถึงโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารซึ่งท าให้ทราบ
สมรรถนะของการด าเนินงานระบบการบริหารความต่อเนื่องโดยพิจารณาจากการบรรลุตามตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ และนโยบายด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

การเน้นย้ าในเรื่องการจัดการเชิงรุกของ Eurostar มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเติบโตของ
บริษัท ซึ่งการระบุและประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยง
ปัญหาได้มากเท่าที่จะท าได้ ตัวอย่างเช่น ความต้องการของผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น 4% สูงกว่าครึ่งปีแรกของปี 2011 
ซึ่ง Eurostar ได้เตรียมความพร้อมในการตกแต่งรถไฟครั้งใหญ่ และซื้อรถไฟใหม่ 1     น   า    Eurostar 
รักษาการให้บริการแก่ลูกค้าระดับสูงไว้ได้ 
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นอกจากนั้น Eurostar ยังสามารถพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ท าให้มีการ
เตรียมการทั้งการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการกู้คืน ซึ่งแผนและโปรแกรมความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างหลากหลาย เช่น  

 การท างานเชิงรุกในการระบุความเสี่ยงและผลกระทบมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงรุกได้เช่นกัน 

 มีกลไกการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงที่จะท าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

 ส่งเสริมการท างานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน 

 แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองท่ีน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 

 ช่วยสร้างชื่อเสียงทางธุรกิจ 

 มีก าไรที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ช่วยให้เกิดการรองรับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้จะช่วยให้มีกระบวนการและหลักการ ที่ธุรกิจสามารถน าไปใช้
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของธุรกิจหรืออย่าน้อยก็เป็นการบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  ซึ่งการระบุความเสี่ยงต่อธุรกิจถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดการกระบวนการต่างๆ ขึ้น 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของการให้บริการเดินรถไฟของ Eurostar ได้ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
มากกว่า 100 ล้านคน คิดเป็น 65% ของการเดินทางด้วยพาหนะรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งหมด ด้วยบริการที่มี
คุณภาพสูง และรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจัยหลักที่ลูกค้าให้ความส าคัญ คือ 
การให้บริการอย่างน่าเชื่อถือ (reliability) ซึ่ง Eurostar ได้มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยพิจารณาจากการเกิดอุบัติการณ์ 1 ครั้งต่อการเดินรถ 20,000 กิโลเมตร เป็นเกิดอุบัติการณ์ 1 ครั้ง
ต่อการเดินรถ 67,000 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตามในปี 2009 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ทาง Eurostar ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการให้บริการให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นอีก เพ่ือลดโอกาสการเกิด
เหตุขัดข้องในระบบการเดินรถโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในตลอดช่วงเวลา

บทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตทีเ่กิดขึ้นของ Eurostar  
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ให้บริการตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนคริสมาสต์ของปี 2009 ขบวน
รถไฟ 5 ขบวนของ Eurostar เกิดเหตุขัดข้องขณะเคลื่อนตัวผ่านอุโมงค์ลอดใต้ช่องแคบอังกฤษ (Channel 
Tunnel) ที่เชื่อมการเดินทางระหว่างภาคพ้ืนทวีปยุโรปกับเกาะอังกฤษ ถือเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาว
ที่สุดในโลก โดยมีระยะทาง 51 กิโลเมตร โดยเหตุขัดข้องเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเนื่องจากมีพายุหิมะ 
ท าให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอุโมงค์จนเกิดภาวะควบแน่น ท าให้ระบบ
ไฟฟ้ารถไฟขัดข้องและยังมีละอองหิมะ เข้าไปท าความเสียหายให้เครื่องยนต์ด้วย ส่งผลให้ผู้โดยสารมากกว่า 
2,500 คน ติดอยู่ในรถไฟนานกว่า 16 ชั่วโมง ในสภาพที่ไม่มีอาหาร ไม่มีน้ า และกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์ตลอด
ทั้งคืน และไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ติดอยู่ในนั้น 

หลังจากขบวนรถต้องหยุดกลางคันในอุโมงค์เพราะระบบเดินรถที่อังกฤษขัดข้อง  ยูโรทันเนล 
ผู้ด าเนินการรถไฟ Eurostar ระบุว่าได้ยกเลิกการเดินรถทั้งหมด อีกทั้งยังไม่อาจระบุได้ว่ารถไฟจะกลับมาใช้
งานตามปกติได้เมื่อใด ท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารกว่า 24,000 คน ที่ส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้านเกิดให้ทัน
วันฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นวันส าคัญของครอบครัว โดยบริษัท Eurostar แนะน าผู้โดยสารให้เลื่อนการ
เดินทางออกไปก่อน หรือน าตั๋วที่ซื้อไว้มาเปลี่ยนคืนเป็นเงินสด พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น  

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบหรือขัดขวางให้การ
ด าเนินธุรกิจไม่สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง (business disruption) ซึ่งมีค าถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือไม่ ค าตอบคือ อาจเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าเนื่องจากเป็นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก นอกจากนี้ปัญหาของ Eurostar ที่พบ
จากเหตุการณ์นี้ คือ การที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถไฟที่ขัดข้อง หรืออพยพผู้โดยสารที่ติดอยู่ได้อย่าง
รวดเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส าคัญในล าดับต้นๆ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในลักษณะนี้ควรด าเนินการ
เคลื่อนย้ายรถไฟที่ขัดข้อง หรืออพยพผู้โดยสารออกจากอุโมงค์ใต้ทะเลให้เร็วที่สุดโดยอาจมีการเตรียมหัวรถ
จักรส ารองที่ปลายอุโมงค์ทั้งสองด้านและสามารถเรียกใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดให้มีไฟฉุกเฉิน อาหาร 
และน้ าดื่มส ารองไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบปัญหาอีกว่าเจ้าหน้าที่ของ Eurostar ไม่สามารถให้
ข้อมูลที่เพียงพอ ชัดเจน แก่ผู้โดยสารที่ติดอยู่ในอุโมงค์รวมทั้งที่สถานี ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์อันดีของลูกค้าและชื่อเสียงของบริษัท  

บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่ามีสองสิ่งส าคัญที่ต้องเตรียมการ คือ การฝึกปฏิบัติ การ
ทดสอบ การฝึกฝนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่
ผู้โดยสารที่ติดค้างรวมถึงการคาดการณ์ส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น นี่คือเหตุผลที่สายการบินต่างๆ ต้องมีการสาธิต
ข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องรับทราบก่อนในทุกเที่ยวบิน  

นอกจากนี้ยังพบความบกพร่องของ Eurostar ในประเด็นของการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการในสภาพอากาศหนาว ซึ่งวิธีการที่ระบุไม่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศจริงที่เกิดขึ้น การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ยังไม่ครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายรถไฟที่ขัดข้อง 
และอพยพผู้โดยสารในกรณีท่ีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ท างาน และขาดอุปกรณ์ด้านการสุขาภิบาลที่
ดี ขั้นตอนการบ ารุงรักษารถไฟไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ารถไฟจะมีความพร้อมในสภาพอากาศหนาวที่รุนแรง
ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงสร้างรถไฟต้องการระบบการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบกับการมี
ระบบป้องกันที่ดีส าหรับชิ้นส่วนที่ไวต่อสภาพอากาศ โดยเฉพาะวงจรไฟฟ้า แตพ่บว่าในช่วงการออกแบบไม่ได้มี
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การตรวจพิสูจน์ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอ อีกทั้งพบว่าแผนฉุกเฉินของ Eurostar ยังขาด
รายละเอียดที่จ าเป็นในการจัดการกับผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในรถไฟที่เกิดเหตุขัดข้อง  

ภายหลังการเกิดเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าว Eurostar ได้ด าเนินการทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ความขัดข้องต่างๆ ที่เกิด และน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขึ้นอีก ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

1. แก้ไขปรับปรุงระบบโครงสร้างของรถไฟในเชิงเทคนิค เช่น การป้องกันความเสียหายของระบบ
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงตั้งแต่การออกแบบรถไฟในรุ่นต่อไป  

2. การจัดการกับเหตุการณ์วิกฤต เช่น การทบทวนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
(emergency procedure) ให้ครอบคลุมถึงการอพยพกรณีเกิดความขัดข้องของระบบปรับ
อากาศ และไม่มีกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงระบบการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างศูนย์
ควบคุมการเดินรถ (Eurotunnel Rail Control Center, RCC) กับศูนย์ควบคุมเหตุวิกฤต (Crisis 
Control Center, CCC) โดยใช้ระบบ video link  การแจ้งเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยใน
ระบบเดินรถรวมถึงการปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้โดยสารรับทราบ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการอพยพผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมกับอบรมให้ความรู้กับบุคคลเหล่านั้น 

3. การจัดการกับผู้โดยสารที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น การหาทางเลือกส าหรับการ
เดินทางรูปแบบอื่น (air, rail, coach, bus, ferry) การปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลกับลูกค้า (call 
center) ให้สามารถให้ข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงการเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือปรับปรุงเวปไซต์
ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ การเตรียมแจ้งข้อมูลเชิงรุก/เตรียมเอกสารที่จ าเป็นไว้
ให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องมีการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง 

ทั้งนี้ Eurostar ได้ทบทวนเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากร ในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่ต้อง
จัดการกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจ านวนมาก ทาง Eurostar จึงต้องมีการเตรียมบุคลากรเพ่ิมเติม
ขึ้นมาจัดการกับเหตุการณว์ิกฤตนั้นโดยจัดท าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 

แหล่งข้อมูล: 1. www.businesscasestudies.co.uk  

     2. www.eurostar.com  

     3. Eurostar Independent Review, February 12, 2010 
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3.3 เครือซิเมนต์ไทย (SCG)  

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ในระดับประเทศและระดับ
โลก โดยมีบริษัทในเครือในกลุ่มเคมีและเคมีภัณฑ์ กระดาษ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง การขนส่ง และวัสดุ 
รีไซเคิล และมีโรงงานกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 
ลูกค้าท่ีอยู่ในเครือ SC       า า   ร            ารา           น   ต า  ร     

 

     

 

การประยุกตใ์ช้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ SCG หากอธิบายตามวงจรการบริหาร PDCA จะ
มีรายละเอียด ดังนี้ 

การวางแผน (Plan)  

วิสัยทัศน์และนโยบาย 

มุมมองส าคัญจากผู้บริหาร คือ “มุ่งเป็นผู้น าการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน ส่งเสริมงานวิจัย
และพัฒนา ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคด้วยการตลาดแนวสร้างสรรค์ สานต่อแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ผสมผสานความร่วมมือสร้างคุณค่าให้ชุมชน บริหารจัดการเพ่ือความต่อเนื่องของธุรกิจแม้ในภาวะ
วิกฤต” 

SCG ให้ความส าคัญกับเรื่องของการสร้างบุคลากร โดยเน้นที่คุณค่าหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม มุ่งม่ันความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบของสังคม โดยสิ่งที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ SCG คือ การปลูกฝังความเชื่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน การ
ท างานเป็นทีม การท างานแบบพ่ีน้อง การเปิดกว้างทางวัฒนธรรม และการให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) และความปลอดภัย (Safety) 

ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ทาง SCG มีการ
น ามาตรฐานและหลักการด้านการประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้ โดยเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ คือ การ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการป้องกัน ซึ่งหากพิจารณาตามแนวทางการปฏิบัติ
สู่ความยั่งยืน ที่ให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม BCM ถือเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ  

 

แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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ภาพที่ 5-8 แนวคิดการจัดท า BCM ตามเป้าหมายของ SCG 

การน าไปปฏิบัติ (Do) 

 SC  ม  ารบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
และการประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (Severity)    ความเป็นไปได้ 
(Possibility) แทนที่จะใช้เกณฑ์ความน่าจะเป็นไปได้ (Probability) โดยมีแนวทางในการจัดท า BCM ที่ส าคัญ 
คือ   

• ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือความเป็นไปได้ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ไฟไหม้ น้ าท่วม โรค
ระบาด แผ่นดินไหว การก่อการร้ายและขู่ลอบวางระเบิด การคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสีย 

• ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง หากเกิดขึ้นและต้องหยุดธุรกิจชั่วคราว (หากหยุด 1 
    า         า      น  าน า ) 

• ก าหนดระดับการให้บริการขั้นต่ าที่บริษัทและลูกค้ายอมรับได้ (Minimum Service Level) 
ระยะเวลาในการฟื้นฟูที่เร็วที่สุด และทรัพยากรที่ต้องใช้ หากธุรกิจหยุดชะงัก 

• การซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
จากนั้นมีการจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-2 
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ตารางท่ี 5-2 แผน BCM ของ SCG 

1.ระยะเฝ้าระวัง 
ยังไม่เกิดแต่มีแนวโน้ม 

2.ระยะเกิดเหตุการณ์ 3.ระยะเรียกคืน 
การด าเนินงาน 

4.ระยะถอนตัวเมื่อ 
เหตุการณ์ยุติ 

• ยืนยันข้อมูลคนติดต่อ 
• ยืนยันบุคคลที่ ส าคัญ

และ ทีม BCM  
• เตรียมความพร้อมของ

สถานที่ ส า รอง  และ
ด าเนินงานตามปกติ 

• การเตรียมด้าน IT และ
ระบบ 

• ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติ 
BCM  

• น าขั้นตอนการปฏิบัติ
ฉุกเฉินและ BCM มาใช้ 

• สื่อสารกับผู้ เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

• ดู แ ล พ นั ก ง า น แ ล ะ
ครอบครัวเป็นอันดับ
แรก 

• ใช้สถานที่ส ารองเพื่อ
ด าเนินงานเสมือนปกติ 

• เฝ้าระวังรายวันและ
สื่อสารโดยศูนย์กลาง
ควบคุม 

• เก็บข้อมูลรายวัน 
• เพิ่มขวัญก าลังใจของ

พนักงาน 
• บริ ห าร จั ดก า รและ

สื่อสารโดยผู้บริหาร
สูงสุด 

• ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง 

• เตรียมการ เพื่ อกลับสู่
ส านักงานเดิม 

• สรุปผลและจัดท า เป็น
กรณีศึกษา 

      บ     ด     ส   ะวิกฤติ 

จากเหตุการณ์น้ าท่วมหนักในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ประเทศไทยประสบวิกฤตอุทกภัยอย่างรุนแรง 
สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม SCG สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
โดยหน่วยงานบริหารจัดการเพ่ือความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) 
ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างใกล้ชิดและรอบด้าน น ามาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ เพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อม และตัดสินใจด าเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  พร้อมทั้งให้
ความช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยวางแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน ้า
ท่วมอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม   4 แนวทาง ได้แก่ จัดหาวัสดุป้องกันน้ าท่วม บรรเทาความเดือดร้อน เร่ง
ฟ้ืนฟูหลังน้ าลด และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรับมือภัยพิบัติในอนาคต โดยตัวอย่างของการด าเนินงาน เช่น   

1. ระยะเฝ้าระวัง 
 ยืนยันข้อมูลติดต่อ ซึ่งได้มีการติดต่อพนักงาน ท าให้พบว่าฐานข้อมูลพนักงานของ  R 

ไม   น ม   เพราะไม  ามาร ติดต่อพนักงานบางคนได ้
 ยืนยันบุคคลที่ส าคัญ และทีม BCM พร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ท างาน และด าเนินงานตามปกติ ตัวอย่างเช่น SCT ที่เริ่ม

ย้ายไปท างานที่โรงแรมดุสิตธานี ประมาณ 30 คน และทดสอบการท างานแบบคู่ขนาน  
 การเตรียมด้าน IT และระบบ และทดสอบระบบหากต้องเคลื่อนย้ายสถานที่ท างาน 
 เตรียมขั้นตอนปฏิบัติ BCM  

2. ระยะเกิดเหตุการณ์ 
 น าขั้นตอนการปฏิบัติฉุกเฉินและ BCM มาใช้  
 สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า และผ   ้ส่งมอบ โดยต้องเป็นการ

สื่อสารจากส่วนกลางเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
 ดูแลพนักงานและครอบครัวเป็นอันดับแรก โดยย้ายพนักงานบางส่วนไปอยู่ต่างจังหวัด เช่น 

ชลบุรี ระยอง ประมาณ        น     ตร  ม          า ารไ      หรืออนุญาตให้พนักงาน



 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

 

 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

 

5-38 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

กลับไปพักที่บ้านของตัวเองที่อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสารโดย
กระจายศูนย์การสื่อสารไปยังระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่คอยติดต่อและดูแลความ
เป็นอยู่ของพนักงาน และต้องรายงานผลกลับไปยังทีม BCM   า  

 ใช้สถานที่ส ารองเพ่ือด าเนินงานเสมือนปกติ  

3. ระยะเรียกคืนการด าเนินงาน 
 เฝ้าระวังรายวันและสื่อสารโดยศูนย์กลางควบคุม และเก็บข้อมูลรายวัน ซึ่งในช่วยสภาวะ

วิกฤต ทีม BCM   า     า น น าร         รา  าน   คณะจัดการของแต่ละบริษัทใน
เครือ 

 เพ่ิมขวัญก าลังใจของพนักงาน รวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 
การท าบุญ เพื่อสร้างก าลังใจให้ทุกคน 

 การบริหารจัดการและสื่อสารโดยผู้บริหารสูงสุด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4. ระยะถอนตัวเมื่อเหตุการณ์ยุติ  
 การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 เตรียมการเพื่อกลับสู่ส านักงานเดิม  
 สรุปผลและจัดท าเป็นกรณีศึกษา  และทบทวนขั้นตอนการด าเนินงาน  

SCG มีการจัดตั้งศูนย์ BCM กลาง (Corporate BCM Command Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
สื่อสารกับหน่วยจัดการในพื้นท่ี (Local Management Team: LMT) ประมาณ 200 บริษัทในเครือ โดยมีการ
สื่อสารข้อมูลกระหว่างกันโดย ซึ่งศูนย์ BCM กลาง จะส่งต่อข้อมูลการติดตามและสถานการณ์ แนวโน้มต่างๆ 
นโยบาย การดูแลพนักงาน และการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วน LMT จะรายงานข้อมูลเรื่องการดูแล
พนักงาน ซึ่งการด าเนินงานนี้ได้รับค าชื่นชมจากพนักงานและท าให้เกิดความมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 

การจัดโครงสร้างองค์กรโดยให้ฝ่าย BCM ด าเนินการควบคู่กับฝ่ายสารสนเทศ เนื่องจากในสภาวะ
วิกฤตที่ท าให้พนักงานไม่สามารถมาท างานได้ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินที่บ้าน (work at home 
procedure) ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศและมีการส่งข้อมูลและผลการด าเนินงานรายวันเข้าสู่
ระบบเพ่ือให้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้ 

คณะท างานช่วยเหลือ (Rescue Tea )      ร  มต นม   มา     น   าน ร มา  1    น 
   น   ร         และได้รับความร่วมมือจากพนักงานที่อาสามัครมาช่วยเหลือพนักงานในเครือและชุมชนรวม
แล้วกว่า 1      น 

การตรวจสอบ (Check)  และการแก้ไข ปรับปรุง (Act)  

บทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตน้ าท่วมและการใช้แผน BCM  

• ผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้น าในเรื่อง BCM ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการเกิดวิกฤต 
• การเปลี่ยนแนวความคิด โดยต้องวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ (possibility) มากกว่าการวิเคราะห์

ถึงสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได้ (probability) 
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• ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนในการตัดสินใจใน BCM เช่น การขนส่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ และการส่งมอบวัตถุดิบให้กับโรงงานในเครือหลายแห่ง จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับทุกโรงงาน อาทิ สต๊อกของโรงงานต่างๆ  ความจ าเป็นในการผลิตและการส่งมอบให้
ลูกค้า เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากในสภาวะวิกฤตมักจะมีข้อก ากัดและปัญหา
เฉพาะหน้าให้ต้องตัดสินใจมากมาย 

• ขั้นตอนการปฏิบัติ BCM ยังไม่สมบูรณ์ จะต้องมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
• การให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และครอบครัว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป้น

สิ่งที่ส าคัญ 
• การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งจ าเป็น โดยต้องมีการกระจายการสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับกลางและ

หัวหน้างาน และมีโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่ชัดเจน 

 

  

 


