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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ – 
ขอกําหนด 

0.  บทนํา 

0.1 ทั่วไป 

มาตรฐานนี้ระบุขอกําหนดสําหรับการจัดทําและการจัดการระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
(BCMS) ไดอยางมีประสิทธิผล 

ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ มุงเนนถึงความสําคัญเกี่ยวกับ 

ก) ความเขาใจถึงความตองการและความจําเปนขององคกรในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
สําหรับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) การนําไปปฏิบัติและการควบคุมการดําเนินการ และการวัดขีดความสามารถขององคกรโดยรวมในการ
จัดการกับอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

ค) การเฝาระวัง และทบทวนสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ง) การปรับปรุงอยางตอเนื่องบนพื้นฐานจากการวัดผลตามวัตถุประสงค 

เชนเดียวกับระบบการบริหารงานอื่นๆ ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจมีองคประกอบหลักที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 

ก) นโยบาย 

ข) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 

ค) กระบวนการในการจัดการที่เกี่ยวของกับ 

1) นโยบาย 

2) การวางแผน 

3) การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ 

4) การประเมินสมรรถนะ 
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5) การทบทวนการบริหารงาน 

6) การปรับปรุง 

ง) เอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจประเมินได 

จ) กระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร 

ความตอเนื่องทางธุรกิจมีสวนชวยทําใหสังคมกลับคืนสูสภาพเดิมไดเร็วยิ่งขึ้น (resilient society) 
กระบวนการฟนฟูอาจจําเปนตองมีสวนเกี่ยวของกับชุมชุมที่กวางขวางมากขึ้น  รวมถึงผลกระทบ 
ของสภาพแวดลอมขององคกรตอองคกรเองและองคกรอื่นๆ ดังนั้นทั้งองคกรเองและองคกรอื่นๆ อาจมี
ความจําเปนในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการฟนฟูดวย 

0.2 รูปแบบวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

มาตรฐานนี้ประยุกตใชรูปแบบ “การวางแผน (Plan) – การปฏิบัติ (Do) – การตรวจสอบ (Check) –  
การแกไขและปรับปรุง (Act)” (PDCA Model) เพื่อการวางแผน การจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การดําเนินการ  
การเฝาระวัง การทบทวน การรักษา และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารความตอเนื่อง 
ทางธุรกิจขององคกรอยางตอเนื่อง 

รูปแบบวงจรนี้ทําใหมั่นใจวามีความสอดคลองกับมาตรฐานระบบการบริหารงานอื่นๆ เชน มอก.9001 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก.14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO/IEC 27001 ระบบการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1 เทคโนโลยีสารสนเทศ – การบริหารงานบริการ 
และ ISO 28000 – ขอกําหนดสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยสําหรับหวงโซอุปทาน ดังนั้น  
จึงชวยในการนําไปปฏิบัติและการดําเนินการแบบบูรณาการกับระบบการบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

รูปที่ 1 แสดงใหเห็นถึงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ที่มีการใชปจจัยนําเขา (input)  
จากผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งขอกําหนดสําหรับความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยผานการดําเนินการและ
กระบวนการที่จําเปนเพื่อทําใหเกิดผลลัพธของความตอเนื่องที่เปนไปตามขอกําหนด (เชน การบริหารธุรกิจ
อยางตอเนื่อง) 
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รูปท่ี 1  รูปแบบ PDCA ท่ีนํามาประยุกตใชกับกระบวนการของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธรุกิจ 

ตารางที่ 1  คําอธิบายของรปูแบบ PDCA 

การวางแผน 
(การจัดทํา) 

จัดทํานโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย การควบคุม
กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวของสําหรับการปรับปรุง
ความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อชวยใหไดผลลัพธที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน
กับนโยบายและวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร 

การปฏิบัติ 
(การนําไปปฏบิัติและ 
การดําเนนิการ) 

นําไปปฏิบัติและดําเนินการตามนโยบาย การควบคุม กระบวนการ และ
ขั้นตอนการดําเนินงานความตอเนื่องทางธุรกิจ 

การตรวจสอบ 
(การเฝาระวังและการทบทวน) 

เฝาระวังและทบทวนสมรรถนะเทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค  
ร าย ง านผลลั พธ ต อฝ า ยบริ ห า ร เพื่ อทบทวน  และ พิจ า รณาและ 
ส่ังใหดําเนินการเพื่อการฟนฟูและการปรับปรุง 

การแกไขและปรับปรุง 
(การรักษาและการปรับปรุง) 

รักษาและปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดยใช 
การปฏิบัติการแกไขบนพื้นฐานของผลการตัดสินใจจากการทบทวน 
การบริหารงาน  และการทบทวนขอบข ายของระบบการบริหาร 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายและวัตถุประสงคความตอเนื่อง 
ทางธุรกิจ 

การปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่อง 
ทางธุรกิจ (BCMS) อยางตอเนื่อง 

 
ผูมีสวนไดเสีย 

 
 
 

ขอกําหนด
สําหรับความ
ตอเนื่องทาง

ธุรกิจ 

 
ผูมีสวนไดเสีย 

 
 
 

การ
บริหารธุรกิจ
อยางตอเนื่อง 

การจัดทํา 
(การวางแผน) 

การรักษาและ 
การปรับปรุง 

(การแกไขและปรับปรุง) 

การเฝาระวัง และ 
การทบทวน 

(การตรวจสอบ) 

การนําไปปฏบิัติและ 
การดําเนนิการ 
(การปฏิบัติ) 
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0.3 องคประกอบของ PDCA ในมาตรฐานนี้ 

ในรูปแบบวงจร Plan-Do-Check-Act ดังที่แสดงในตารางที่ 1 รายละเอียดของขอ 4 จนถึงขอ 10  
ในมาตรฐานนี้จะครอบคลุมองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ขอ 4 เปนองคประกอบของการวางแผน ขอนี้ไดแนะนําขอกําหนดที่จําเปนเพื่อการกําหนดบริบทของ 
ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากเปนสวนที่ประยุกตใชกับองคกร ตลอดจน 
ความตองการ ขอกําหนด และขอบขาย 

- ขอ 5 เปนองคประกอบของการวางแผน ขอนี้ไดรวบรวมขอกําหนดเฉพาะสําหรับบทบาทหนาที่ 
ของผูบริหารสูงสุดในระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และทําใหเห็นวาความเปนผูนําทําให 
ทั้งองคกรเห็นถึงความคาดหวังโดยผานทางถอยแถลงของนโยบายไดอยางไร 

- ขอ 6 เปนองคประกอบของการวางแผน ขอนี้ไดอธิบายขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการจัดทําวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ และไดใหขอแนะนําสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดยรวมทั้งหมด 
รายละเอียดเนื้อหาของขอ 6 มีความแตกตางจากการกําหนดโอกาสในการลดความเสี่ยงที่ไดมาจาก 
การประเมินความเสี่ยง และวัตถุประสงคของการฟนฟูที่ไดจากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) 

หมายเหตุ การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและกระบวนการประเมินความเสี่ยงไดใหรายละเอียด 
ไวในขอ 8 

- ขอ 7 เปนองคประกอบของการวางแผน ขอนี้ชวยสนับสนุนการดําเนินการสําหรับระบบการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจเนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการกําหนดความสามารถและการสื่อสารที่ตอง
ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะๆ  ตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย  ในขณะที่จัดทําเอกสาร  
ควบคุม รักษา และจัดเก็บรักษาเอกสารที่จําเปน 

- ขอ 8 เปนองคประกอบของการปฏิบัติ ขอนี้ไดระบุขอกําหนดความตอเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาวา 
จะดําเนินการกับขอกําหนดดังกลาวไดอยางไร และการจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการจัดการ 
กับอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

- ขอ 9 เปนองคประกอบของการตรวจสอบ ขอนี้ไดรวบรวมขอกําหนดที่จําเปนเพื่อการวัดสมรรถนะของ
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ตรวจสอบวาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเปนไปตาม
มาตรฐานฉบับนี้ และความคาดหวังของฝายบริหาร และการแสวงหาขอมูลยอนกลับมายังฝายบริหาร 
ที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง 

- ขอ 10 เปนองคประกอบของการแกไขและปรับปรุง ขอนี้ไดระบุและการดําเนินการตอความไมเปนไป
ตามขอกําหนดของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดยผานทางการปฏิบัติการแกไข 
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1.  ขอบขาย 

มาตรฐานนี้ใชสําหรับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยระบุขอกําหนดเพื่อวางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ 
ดําเนินการ เฝาระวัง ทบทวน รักษาไว และปรับปรุงระบบการจัดการที่เปนเอกสารอยางตอเนื่อง เพื่อปกปอง  
ลดโอกาสของการเกิด เตรียมการ ตอบสนอง และฟนฟูจากอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักขึ้น 

ขอกําหนดในมาตรฐานนี้เปนขอกําหนดทั่วไปและตั้งใจใหนําไปประยุกตใชไดกับทุกองคกร (หรือบางสวน)  
โดยไมคํานึงถึงประเภท ขนาด และลักษณะขององคกร ขอบเขตของการประยุกตใชขอกําหนดนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมและความซับซอนของการดําเนินการขององคกร 

มาตรฐานนี้ไมไดตั้งใจใหมีการนําไปปฏิบัติโดยมีการจัดทําโครงสรางของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
ที่เหมือนกันในทุกองคกร แตตองการใหแตละองคกรมีการออกแบบระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
ที่เหมาะสมกับความตองการและเปนไปตามขอกําหนดของผูมีสวนไดเสีย  รวมทั้งตองเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอกําหนดขององคกรและภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ กระบวนการในการจางงาน ขนาด
และโครงสรางขององคกร และขอกําหนดของผูมีสวนไดเสีย 

มาตรฐานนี้สามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภทและทุกขนาด ที่มีความตองการ 

ก) จัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษาไว และปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) สรางความมั่นใจวาเปนไปตามนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ค) แสดงใหเห็นวาเปนไปตามขอกําหนดอื่นๆ 

ง) ขอรับการรับรองระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดยหนวยรับรองที่ไดรับการรับรองระบบงาน 
(accredited certification body) 

จ) ประเมินตนเอง และประกาศรับรองตนเองวาเปนไปตามมาตรฐานนี้ 

มาตรฐานนี้สามารถใชในการประเมินวาองคกรมีความสามารถในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องตามความตองการ
ของตนเองและตามขอบังคับทางกฎหมาย 

2.  เอกสารอางอิง 

ไมมีเอกสารอางอิง 
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3.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตามบทนิยามตอไปนี้ 

3.1 กิจกรรม (activity) 

กระบวนการหรือชุดของกระบวนการที่ดําเนินการโดยองคกร (หรือในนามขององคกร) เพื่อผลิต หรือ 
ชวยสนับสนุนตอผลิตภัณฑและบริการ 

ตัวอยาง กระบวนการรวมถึง การบัญชี ศูนยติดตอ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต การกระจาย 

3.2 การตรวจประเมิน (audit) 

กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระ และเปนเอกสาร เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานและการประเมินผล 
ที่เปนรูปธรรม เพื่อพิจารณาความเปนไปตามขอกําหนด 

หมายเหตุ 1 การตรวจประเมินแบงเปนการตรวจประเมินภายใน (โดยบุคคลที่ 1) หรือการตรวจประเมิน
ภายนอก (โดยบุคคลที่ 2 หรือ 3) และอาจเปนการตรวจประเมินหลายๆ ระบบพรอมกัน 

หมายเหตุ 2 บทนิยาม “หลักฐาน” และ “เกณฑการตรวจประเมิน (audit criteria)” ไดระบุไวใน  
ISO 19011 

3.3 ความตอเนื่องทางธุรกิจ (business continuity) 

ความสามารถขององคกรในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการไดตอไปภายหลังเกิดอุบัติการณที่ทําใหเกิด
การหยุดชะงัก ในระดับที่ยอมรับไดตามที่กําหนดไว 

(ที่มา ISO 22300) 

3.4 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management - BCM) 

กระบวนการบริหารแบบองครวมซึ่งชี้บงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นตอองคกร และผลกระทบของ 
ภัยคุกคามนั้นตอการดําเนินธุรกิจ และใหแนวทางในการสรางขีดความสามารถใหองคกรมีความยืดหยุน 
(resilience) เพื่อการตอบสนองและปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียหลัก ช่ือเสียง ภาพลักษณ และ
กิจกรรมที่สรางมูลคาที่มีประสิทธิผล 

3.5 ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management system - BCMS) 

สวนหนึ่งของระบบการบริหาร ซ่ึงประกอบดวยการจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การดําเนินการ การเฝาระวัง  
การทบทวน การรักษา และการปรับปรุงใหเกิดความตอเนื่องของธุรกิจ 

หมายเหตุ ระบบการบริหาร ประกอบดวยโครงสรางองคกร นโยบาย การวางแผนกิจกรรมตางๆ  
ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการ และทรัพยากรที่ตองใช 
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3.6 แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (business continuity plan) 

เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ใหแนวทางแกองคกรในการตอบสนอง การฟนฟู การกลับมาดําเนินการ 
และการติดตั้งเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดในระดับที่กําหนดไวภายหลังจากการหยุดชะงัก 

หมายเหตุ โดยทั่วไปแผนความตอเนื่องทางธุรกิจจะครอบคลุมถึงทรัพยากร  การบริการ  และ 
กิจกรรมต างๆ  ที่ตองการ  เพื่ อใหมั่นใจว าภารกิจ /หนาที่ที่ มี ความสํ าคัญตอ ธุรกิจ 
ยังคงดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

3.7 โปรแกรมความตอเนื่องทางธุรกิจ (business continuity programme) 

กระบวนการบริหารงานและการปกครองที่ดําเนินการไปโดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสูงสุดและ
ทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อการนําระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ไปปฏิบัติและรักษาไวได 

3.8 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (business impact analysis) 

กระบวนการในการวิ เคราะหกิจกรรมตางๆ  และผลกระทบตอกิจกรรมดังกลาวหากธุรกิจเกิด 
การหยุดชะงักขึ้น 

(ที่มา ISO 22300) 

3.9 ความสามารถ (competence) 

การประยุกตใชความรู และทักษะเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่ตองการ 

3.10 ความเปนไปตามขอกําหนด (conformity) 

การสามารถทําใหเปนไปตามขอกําหนด 

(ที่มา ISO 22300) 

3.11 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) 

กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ซ่ึงสงผลตอการเพิ่มสมรรถนะ 

(ที่มา ISO 22300) 

3.12 การแกไข (correction) 

การปฏิบัติการเพื่อขจัดความไมเปนไปตามขอกําหนดที่ตรวจพบ 

(ที่มา ISO 22300) 
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3.13 การปฏิบัติการแกไข (corrective action) 

การปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนดและปองกันการเกิดซ้ํา 

หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดผลลัพธอ่ืนที่ไมตองการ ปฏิบัติการที่จําเปนเพื่อลดใหเหลือนอยที่สุด หรือขจัด
สาเหตุ และลดผลกระทบ หรือปองกันการเกิดซ้ํา ปฏิบัติการดังกลาวจะอยูนอกแนวคิดของ 
“การปฏิบัติการแกไข” ตามคํานิยามนี้ 

(ที่มา ISO 22300) 

3.14 เอกสาร (document) 

สารสนเทศและสื่อที่ใช 

หมายเหตุ 1 ส่ืออาจจะเปน กระดาษ แมเหล็ก จานอิเลคทรอนิกส หรือออปติคอล รูปภาพ หรือตัวอยาง 
หรือส่ิงตางๆ เหลานี้รวมกัน 

หมายเหตุ 2 ชุดของเอกสาร ตัวอยางเชน ขอกําหนด และบันทึก ซ่ึงโดยปกติมักจะเรียกวา “การเอกสาร” 

3.15 เอกสารสารสนเทศ (documented information) 

สารสนเทศที่ไดรับการควบคุมและรักษาไวโดยองคกร รวมทั้งสื่อที่ใชเก็บสารสนเทศดังกลาว 

หมายเหตุ 1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยูในรูปแบบและสื่อใดๆ ก็ได 

หมายเหตุ 2 เอกสารสารสนเทศสามารถอางอิงถึง 

-  ระบบการบริหารงาน รวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวของ 

-  สารสนเทศที่จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับการดําเนินการขององคกร (การเอกสาร) 

-  หลักฐานจากผลลัพธที่เกิดขึ้น (บันทึก) 

3.16 ประสิทธิผล (effectiveness) 

การดําเนินการกิจกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่ระบุไว 

(ที่มา ISO 22300) 

3.17 เหตุการณ (event) 

การเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปนการเฉพาะ 

หมายเหตุ 1 เหตุการณสามารถเกิดขึ้นไดมากกวาหนึ่งครั้ง และสามารถมาจากหลายสาเหตุ 

หมายเหตุ 2 เหตุการณสามารถประกอบขึ้นจากสิ่งที่ยังไมไดเกิดขึ้น 
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หมายเหตุ 3 เหตุการณในบางครั้งสามารถใชคําวา”อุบัติการณ” หรือ “อุบัติเหตุ (accident)” 

หมายเหตุ 4 เหตุการณที่ไมมีผลกระทบที่ เกิดขึ้นตามมาอาจใชคําวา “เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  
(near miss, incident, near hit หรือ close call) 

(ที่มา ISO/IEC Guide 73) 

3.18 การฝกซอม (exercise) 

กระบวนการเพื่อการฝกอบรม การประเมิน การฝกปฏิบัติ และการปรับปรุงสมรรถนะภายในองคกร 

หมายเหตุ 1 การฝกซอมสามารถนําไปใชเพื่อยืนยันเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน  
การฝกอบรม อุปกรณ และขอตกลงระหวางองคกร เพื่อเปนการชี้แจงและการฝกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการประสานงานและ 
การสื่อสารระหวางองคกร เพื่อช้ีบงถึงชองวางเกี่ยวกับทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะ
ของแตละบุคคลและชี้บงถึงโอกาสในการปรับปรุง และสรางโอกาสในการฝกปฏิบัติ 
ตอสถานการณเฉพาะหนา 

หมายเหตุ 2 การทดสอบเปนการฝกซอมที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยมีความคาดหวังผลจากการฝกซอม 
วาผานหรือไมผานตามเปาประสงคหรือวัตถุประสงคของการฝกซอมที่ไดวางแผนไว 

(ที่มา ISO 22300) 

3.19 อุบัติการณ (incident) 

สถานการณที่อาจทําใหหรือสามารถนําไปสูการหยุดชะงัก ความสูญเสีย ภาวะฉุกเฉิน หรือ สภาวะวิกฤต 

(ที่มา ISO 22300) 

3.20 โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) 

ระบบของสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ และบริการที่จําเปนสําหรับการดําเนินการขององคกร 

3.21 ผูมีสวนไดเสีย (interested party/stakeholder) 

บุคคล หรือองคกรที่สามารถทําใหเกิดผลกระทบหรือไดรับผลกระทบ หรือเชื่อวาตนเองไดรับผลกระทบ
จากการตัดสินใจหรือกิจกรรม 

หมายเหตุ ผูมีสวนไดเสียอาจจะเปนบุคคลหรือกลุมของบุคคล ที่มีสวนไดเสียในการตัดสินใจ หรือ
กิจกรรมใดๆ ขององคกร 
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3.22 การตรวจประเมินภายใน (internal audit) 

การตรวจประเมินที่ดําเนินการโดยองคกรเองหรือโดยบุคคลภายนอกที่ทําในนามขององคกรเพื่อนําผลที่ได
ไปทบทวนการบริหารงานและจุดประสงคอ่ืนๆ และอาจใชเปนพื้นฐานในการประกาศความเปนไปตาม
ขอกําหนดขององคกร 

หมายเหตุ ในกรณีองคกรขนาดเล็ก ความเปนอิสระสามารถแสดงไดโดยการมอบหมายผูตรวจประเมิน 
ที่ไมมีสวนรับผิดชอบในกิจกรรมที่รับการตรวจประเมิน 

3.23 การสั่งใหดําเนินการ (invocation) 

ระบบในการประกาศใหเร่ิมดําเนินการความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกรตามที่ไดเตรียมการไวเพื่อสามารถ
สงมอบสินคาและบริการหลักไดอยางตอเนื่อง 

3.24 ระบบการบริหารงาน (management system) 

องคประกอบขององคกรที่สัมพันธกันหรือมีปฏิสัมพันธตอกันเพื่อนําไปกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค 
และกระบวนการเพื่อใหบรรลุตอวัตถุประสงคดังกลาว 

หมายเหตุ 1 ระบบการบริหารงานสามารถเปนระบบเดียวหรือหลายระบบ 

หมายเหตุ 2 องคประกอบของระบบการบริหารงาน รวมถึงโครงสรางขององคกร บทบาทหนาที่และ 
ความรับผิดชอบ การวางแผน การดําเนินการ เปนตน 

หมายเหตุ 3 ขอบขายของระบบการบริหารงานสามารถครอบคลุมทั้งองคกร  ระบุเจาะจงสําหรับ 
บางหนวยงานหรือแผนกโดยเฉพาะในองคกร หรือกลุมของกิจกรรม 

3.25 ชวงเวลาการหยุดบริการที่ยอมรับไดสูงสุด (maximum acceptable outage - MAO) 

ชวงเวลาที่สงผลกระทบทําใหไมสามารถยอมรับไดจากการจัดสงสินคา หรือใหบริการ หรือดําเนินกิจกรรม 

หมายเหตุ ดูชวงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับไดสูงสุด 

3.26 ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับไดสูงสุด (maximum tolerable period of disruption - MTPD) 

ชวงเวลาที่สงผลกระทบทําใหไมสามารถยอมรับไดจากการจัดสงสินคา หรือใหบริการ หรือดําเนินกิจกรรม 

หมายเหตุ ดูชวงเวลาการหยุดบริการที่ยอมรับไดสูงสุด 

3.27 การวัด (measurement) 

กระบวนการเพื่อคนหาคา 
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3.28 วัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจขั้นต่ําสุด (minimum business continuity objective - MBCO) 

ระดับต่ําสุดของการบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑที่องคกรยอมรับ โดยยังคงสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
ทางธุรกิจในระหวางเกิดการหยุดชะงัก 

3.29 การเฝาระวัง (monitoring) 

การคนหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรือกิจกรรม 

หมายเหตุ การคนหาสถานภาพอาจจําเปนตองใชการตรวจสอบ การเฝาดู หรือการสังเกตอยางจริงจงั 

3.30 ขอตกลงวาดวยการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (mutual aid agreement) 

การเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางความเขาใจระหวางหนวยงานตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไปเพื่อให 
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

(ที่มา ISO 22300) 

3.31 ความไมเปนไปตามขอกําหนด (nonconformity) 

การไมสามารถทําใหเปนไปตามขอกําหนด 

(ที่มา ISO 22300) 

3.32 วัตถุประสงค (objective) 

ผลลัพธที่ตองการบรรลุ 

หมายเหตุ 1 วัตถุประสงคอาจเปนกลยุทธ ยุทธวิธี หรือ การดําเนินการ 

หมายเหตุ 2 วัตถุประสงคสามารถเกี่ยวของกับดานตางๆ (เชน การเงิน สุขภาพและความปลอดภัย และ
เปาประสงคดานสิ่งแวดลอม) และสามารถประยุกตใชไดในระดับตางๆ (เชน กลยุทธ ทั่วทั้ง
องคกร โครงการ ผลิตภัณฑ และกระบวนการ) 

หมายเหตุ 3 วัตถุประสงคอาจแสดงไดในวิธีการอื่นๆ เชน ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ จุดประสงค เกณฑ 
การดําเนินการ วัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรืออาจจะใชคําอื่นที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน เชน จุดมุงหมาย เปาประสงค หรือเปาหมาย 

หมายเหตุ 4 ตามบริบทของมาตรฐานระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยของสังคม วัตถุประสงค
ความปลอดภัยกําหนดโดยองคกร ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสังคม 
เพื่อใหบรรลุตามผลที่ไดกําหนดไว 
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3.33 องคกร (organization) 

บุคคลหรือกลุมของบุคคลซึ่งมีหนาที่ของตนเอง โดยการกําหนดความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และ
ความสัมพันธตอกันเพื่อทําใหบรรลุตอวัตถุประสงค 

หมายเหตุ 1 องคกรในที่นี้อาจรวมถึง บริษัท หางหุนสวนจํากัด สถาบัน มูลนิธิ ความรวมมือ สมาคม  
นิติบุคคล ผูประกอบการ หรือสวนหนึ่ง หรือ ส่ิงตางๆ เหลานี้รวมกัน โดยอาจจะเปน 
ความรวมมือกันของภาครัฐหรือภาคเอกชน 

หมายเหตุ 2 สําหรับองคกรที่มีการแบงเปนหนวยปฏิบัติการมากกวาหนึ่งหนวย หนวยปฏิบัติการหนึ่งๆ 
อาจถูกกําหนดใหเปนองคกรก็ได 

3.34 การใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน (outsource) 

การทําขอตกลงกับองคกรภายนอกเพื่อใหดําเนินการในบางสวนของกิจกรรมหรือกระบวนการขององคกร 

หมายเหตุ แมองคกรภายนอกจะอยูภายนอกขอบขายของระบบการบริหารงาน อยางไรก็ตามกิจกรรม
หรือกระบวนการที่มอบใหองคกรภายนอกดําเนินการแทนจะยังคงอยูในขอบขายของระบบ 

3.35 สมรรถนะ (performance) 

ผลลัพธที่สามารถวัดได 

หมายเหตุ 1 สมรรถนะสามารถวัดไดทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 

หมายเหตุ 2 สมรรถนะสามารถเกี่ยวของกับกิจกรรมการบริหารงาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ (รวมทั้ง 
บริการ) ระบบ หรือองคกรตางๆ 

3.36 การประเมินสมรรถนะ (performance evaluation) 

กระบวนการในการคนหาผลลัพธที่สามารถวัดได 

3.37 บุคลากร (personnel) 

บุคคลที่ทํางานใหกับองคกรหรือทํางานภายใตการควบคุมขององคกร 

หมายเหตุ บุคลากร อาจหมายรวมถึง ลูกจาง พนักงานนอกเวลา พนักงานเจาหนาที่ (agency staff) 

3.38 นโยบาย (policy) 

ความมุงมั่นและทิศทางขององคกรที่แถลงการณอยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุด 

3.39 ขั้นตอนการดําเนินงาน (procedure) 

การกําหนดวิธีการในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ 
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3.40 กระบวนการ (process) 

กลุมของกิจกรรมที่สัมพันธหรือที่มีปฏิสัมพันธตอกันเพื่อเปลี่ยนปจจัยนําเขาไปสูผลลัพธที่ตองการ 

3.41 ผลิตภัณฑและบริการ (product and service) 

ผลลัพธจากการดําเนินงานขององคกรที่สรางประโยชนตอลูกคา ผูรับ และผูมีสวนไดเสีย เชน ช้ินงาน 
จากการผลิต การประกนัรถยนต และ การพยาบาลอนามัยชุมชน (community nursing) 

3.42 กิจกรรมที่มีความสําคัญ (prioritized activities) 

กิจกรรมที่ตองใหความสําคัญในระดับตนๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ภายหลังการเกิดอุบัติการณ 

หมายเหตุ คําศัพทในกลุมนี้ที่ ใชทั่ วไปในการอธิบายถึงกิจกรรมตางๆ  ไดแก  วิกฤต (critical)  
มีความจําเปน (essential)  ความสําคัญ (vital) เรงดวน (urgent) และหลักสําคัญ (key) 

(ที่มา ISO 22300) 

3.43 บันทึก (record) 

เอกสารที่ระบุผลลัพธหรือหลักฐานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

3.44 เปาหมายของการฟนคืนสภาพ (recovery point objective - RPO) 

จุดซึ่งสารสนเทศที่ใชในกิจกรรมตองไดรับการฟนฟูเพื่อใหสามารถกลับมาดําเนินกิจกรรมตอไปได 

หมายเหตุ สามารถใชคําวาระยะเวลาสูงสุดที่ขอมูลเกิดการสูญหาย (maximum data loss) 

3.45 ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ (recovery time objective - RTO) 

ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณขึ้น ที่ทําให 

- ผลิตภัณฑหรือบริการตองกลับคืนสภาพเดิม 

- กิจกรรมตองกลับมาดําเนินการได 

- ทรัพยากรตองไดรับการฟนฟู 

หมายเหตุ สําหรับผลิตภัณฑ บริการ และกิจกรรม ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพตองนอยกวา
ระยะเวลาของผลกระทบดานลบที่ เกิดจากการที่ไมสามารถสงมอบผลิตภัณฑ/บริการ  
อยูในระดับที่ไมสามารถเปนที่ยอมรับได 
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3.46 ขอกําหนด (requirement) 

ความตองการและความคาดหวังที่ไดระบุไว หรือเปนที่เขาใจโดยทั่วไป หรือขอปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 

หมายเหตุ 1 เปนสิ่งที่รูกันโดยทั่วไป หมายถึง เปนธรรมเนียมปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับ
องคกรและผูมีสวนไดเสียวาความตองการหรือความคาดหวังจะเปนไปตามนั้น 

หมายเหตุ 2 ขอกําหนดที่กําหนดไว คือ ส่ิงที่ไดระบุไวอยางชัดเจน เชน การระบุไวในเอกสารสารสนเทศ 

3.47 ทรัพยากร (resources) 

สินทรัพย  บุคลากร  ทักษะ  สารสนเทศ  เทคโนโลยี  (รวมทั้งอาคารและอุปกรณ) สถานที่ตั้ง  และ 
เครื่องอุปโภค และสารสนเทศ (ไมวาจะอยูในสื่ออิเลคทรอนิกสหรือไม) ที่องคกรจําเปนตองมีอยางเพียงพอ
เพื่อใชสําหรับการดําเนินการเมื่อจําเปน และทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

3.48 ความเสี่ยง (risk) 

ผลกระทบของความไมแนนอนตอวัตถุประสงค 

หมายเหตุ 1  ผลกระทบคือการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คาดหวังไว ทั้งที่ดีหรือไมดี 

หมายเหตุ 2  วัตถุประสงคสามารถมีแงมุมที่แตกตางกัน (เชน การเงิน สุขภาพและความปลอดภัย และ
เปาประสงคดานสิ่งแวดลอม) และสามารถประยุกตใชไดในระดับตางๆ (เชน กลยุทธ ทั่วทั้ง
องคกร โครงการ ผลิตภัณฑ และกระบวนการ) วัตถุประสงคอาจแสดงไดในวิธีการอื่นๆ เชน 
ผลสัมฤทธ์ิที่ตองการ จุดประสงค เกณฑการดําเนินการ วัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจ 
อยางตอเนื่อง หรืออาจจะใชคําอื่นที่มีความหมายเชนเดียวกัน เชน จุดมุงหมาย เปาประสงค 
หรือเปาหมาย 

หมายเหตุ 3 ความเสี่ยงมักจะแบงแยกโดยอางอิงถึงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น (Guide 73 ขอ 3.5.1.3) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Guide 73 ขอ 3.6.1.3) หรือสองอยางนี้รวมกัน 

หมายเหตุ 4 ความเสี่ยงมักจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเนื่องจากเหตุการณ  (รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Guide 73 ขอ 3.6.1.1) 

หมายเหตุ 5 ความไมแนนอน เปนสภาวะของการขาดขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจหรือความรูของเหตุการณ 
ผลที่ตามมา หรือโอกาสของการเกิด 
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หมายเหตุ 6 ในบริบทของมาตรฐานระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงคความตอเนื่อง
ทางธุรกิจถูกกําหนดขึ้นโดยองคกรซึ่งสอดคลองกับนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให
บรรลุผลลัพธที่กํ าหนดไว  ในการประยุกตใชคํ าว า  “ความเสี่ ยงและองคประกอบ 
ของการจัดการความเสี่ยง” ควรอางอิงถึงวัตถุประสงคขององคกร  แตไมจํากัดเพียง
วัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจที่ระบุไวในขอ 6.2 ของมาตรฐานนี้เทานั้น 

3.49 ความเสี่ยงที่ยอมรับได (risk appetite) 

ระดับและประเภทของความเสี่ยงที่องคกรเต็มใจยอมรับได 

3.50 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 

กระบวนการโดยรวมเกี่ยวกับการชี้บงความเสี่ยง (risk identification) การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) 
และการประเมินผลความเสี่ยง (risk evaluation) 

3.51 การบริหารความเสี่ยง (risk management) 

การประสานกิจกรรมเพื่อส่ังการและควบคุมองคกรเกี่ยวกับความเสี่ยง 

3.52 การทดสอบ (testing) 

ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการประเมินผล วิธีการเพื่อการกําหนด หรือการยืนยันถึงการมีอยู คุณภาพหรือ
ขอเท็จจริงของบางสิ่งบางอยาง 

หมายเหตุ 1 การทดสอบอาจจะใชคําวา “การทดลอง (trial)” 

หมายเหตุ 2 การทดสอบมักจะนําไปประยุกตใชกับแผนสนุบสนุนตางๆ 

3.53 ผูบริหารสูงสุด (top management) 

บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งสั่งการและควบคุมองคกรในระดับสูงสุด 

หมายเหตุ 1  ผูบริหารสูงสุดมีอํานาจในการมอบอํานาจหนาที่ และจัดสรรทรัพยากรภายในองคกร 

หมายเหตุ 2 ในกรณีที่ขอบขายของระบบบริหารงานครอบคลุมเฉพาะบางสวนขององคกร ดังนั้น 
ผูบริหารสูงสุดหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ส่ังการและควบคุมองคกรในสวนนั้น 

3.54 การทวนสอบ (verification) 

ขอยืนยันโดยมีหลักฐานเพื่อแสดงวาไดเปนไปตามขอกําหนดที่กําหนดไว 
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3.55 สภาพแวดลอมในการทํางาน (work environment) 

กลุมของสภาวะตางๆ ณ จุดดําเนินงาน 

หมายเหตุ สภาวะตางๆ รวมถึงปจจัยทางกายภาพ สังคม จิตวิทยา และส่ิงแวดลอม (เชน อุณหภูมิ  
รูปแบบของการใหการยอมรับ (recognition schemes) การยศาสตร และบรรยากาศการทํางาน) 

4.  บรบิทขององคกร 

4.1 ความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร 

องคกรตองพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับจุดประสงคขององคกรและที่มีผลกระทบ 
ตอความสามารถขององคกรในการบรรลุผลลัพธตามที่คาดหวังไวตอระบบการบริหารความตอเนื่อง 
ทางธุรกิจ 

ประเด็นเหลานี้ตองถูกนํามาพิจารณาเมื่อมีการจัดทํา นําไปปฏิบัติ และการรักษาไวซ่ึงระบบการบริหาร 
ความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกร 

องคกรตองชี้บงและจัดทําเปนเอกสาร ดังนี้ 

ก) กิจกรรมตางๆ ขององคกร หนาที่งาน การบริการ ผลิตภัณฑ หุนสวน หวงโซอุปทาน ความสัมพันธกับ
ผูมีสวนไดเสีย และแนวโนมของผลกระทบที่เกี่ยวของกับอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

ข) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ และวัตถุประสงคขององคกร และนโยบาย 
ดานอื่นๆ รวมทั้งกลยุทธการบริหารความเสี่ยงขององคกรโดยรวม 

ค) ความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร 

ในการกําหนดบริบท องคกรตอง 

1) กําหนดวัตถุประสงค รวมทั้งที่เกี่ยวของกับความตอเนื่องทางธุรกิจอยางชัดเจน 

2) ระบุปจจัยภายนอกและภายในที่กอใหเกิดความไมแนนอนที่ทําใหเกิดความเสี่ยง 

3) กําหนดเกณฑความเสี่ยงโดยการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได 

4) กําหนดเปาหมายของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
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4.2 ความเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

4.2.1 ทั่วไป 

ในการจัดทําระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ องคกรตองพิจารณาถึง 

ก) ผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) ขอกําหนดของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ (เชน ความตองการและความคาดหวังที่ไดระบุไว หรือ 
เปนที่เขาใจโดยทั่วไป หรือเปนขอผูกพัน) 

4.2.2 ขอกําหนดดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการชี้บง การเขาถึง และ 
การประเมินขอกําหนดดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ เกี่ยวของกับองคกรซึ่งสัมพันธกับ 
ความตอเนื่องของการดําเนินงาน ผลิตภัณฑ และบริการ รวมทั้งผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 
ที่เกี่ยวของ 

องคกรตองมั่นใจวาไดมีการประยุกตใชกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และขอกําหนดอื่นๆ ซ่ึงองคกร
เกี่ยวของโดยการจัดทํา นําไปปฏบิัติ และรักษาไวซ่ึงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

องคกรตองจัดทําสารสนเทศเหลานี้ เปนลายลักษณอักษรและทําใหทันสมัย กฎหมายใหมและ 
ที่เปลี่ยนแปลง ระเบียบขอบังคับ และขอกําหนดอื่นๆ ตองสื่อสารใหกับลูกจางที่ไดรับผลกระทบ  
และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 

4.3 การกําหนดขอบขายระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

4.3.1 ทั่วไป 

องคกรตองกําหนดขอบเขตและขอบขายในการนําระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
ไปประยุกตใช 

ในการกําหนดขอบขาย องคกรตองพิจารณาถึง 

- ประเด็นภายนอกและภายใน ตามขอ 4.1 

- ขอกําหนด ตามขอ 4.2 

ขอบขายตองจัดทําเปนเอกสารสารสนเทศ 
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4.3.2 ขอบขายของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

องคกรตอง 

ก) กําหนดหนวยงานตางๆ ขององคกรที่อยูในระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) จัดทําขอกําหนดของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดยพิจารณาถึงพันธกิจ เปาประสงค 
ขอผูกพันภายในและภายนอกขององคกร  (รวมทั้ งที่ เกี่ ยวของกับผูมีสวนได เสีย)  และ 
ความรับผิดชอบทางกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

ค) ช้ีบงผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมดภายในขอบขายของระบบการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ง) คํานึงถึงความตองการและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (เชน ลูกคา นักลงทุน ผูถือหุน)  
หวงโซอุปทาน ปจจัยนําเขาและความตองการ ความคาดหวัง และผลประโยชนของสาธารณะ 
และ/หรือชุมชน (ตามความเหมาะสม) 

จ) กําหนดขอบขายของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และ
ความซับซอนขององคกร 

ในการกําหนดขอบขาย องคกรตองจัดทําเปนเอกสารและอธิบายถึงการละเวน ทั้งนี้การละเวนตอง 
ไมกระทบตอความสามารถและความรับผิดชอบขององคกรในการจัดเตรียมเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจ
และการดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจซึ่งไดพิจารณา
จากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ หรือการประเมินความเสี่ยง และขอกําหนดของกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

4.4 ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตามขอกําหนด
ของมาตรฐานนี้อยางตอเนื่อง รวมทั้งกระบวนการที่จําเปนและปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเหลานั้น  

5.  ความเปนผูนํา 

5.1 ความเปนผูนําและความมุงมั่น 

ผูบริหารสูงสุดและผูบริหารอื่นที่มีหนาที่ เกี่ยวของตองเปนผูนําในการแสดงออกถึงความตระหนัก 
ตอความสําคัญของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ตัวอยาง ความเปนผูนําและความมุงมั่นสามารถแสดงออกโดยการจูงใจและการมอบอํานาจใหบุคลากร
เขามามีสวนชวยใหระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเกิดประสิทธิผล 
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5.2 ความมุงมั่นของฝายบริหาร 

ผูบริหารสูงสุดตองเปนผูนําในการแสดงใหเห็นถึงความตระหนักตอความสําคัญ และความมุงมั่นตอระบบ
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดย 

- มั่นใจวานโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
สอดรับ (compatible) กันกับกลยทุธขององคกร 

- มั่นใจวามีการบูรณาการขอกําหนดของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจกับกระบวนการ 
ทางธุรกิจขององคกร 

- มั่นใจวามีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่เพียงพอ 

- ส่ือสารใหเขาใจถึงความสําคัญของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิผลและ
สอดคลองตามขอกําหนดของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- มั่นใจวาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว 

- อํานวยการและสนับสนุนบุคลากรเขามามีสวนชวยใหระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
เกิดประสิทธิผล 

- สงเสริมใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

- สนับสนุนใหผูบริหารที่มีบทบาทหนาที่ที่ เกี่ยวของ  ไดแสดงความเปนผูนําและความมุงมั่น 
ในการประยุกตใชมาตรฐานดังกลาวในงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 1 คําวา “ธุรกิจ” ในมาตรฐานนี้ ใหมีความหมายกวางๆ วาหมายถึงกิจกรรมหลักตางๆ ที่ทําให
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

ผูบริหารสูงสุดตองจัดเตรียมหลักฐานที่แสดงถึงความมุงมั่นในการจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การดําเนินการ 
การเฝาระวัง การทบทวน การรักษา และการปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดย 

- กําหนดนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- มั่นใจวาไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและแผนงานของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  

- กําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถสําหรับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- แตงตั้งบุคคล (อาจมากกวาหนึ่งคน) ใหมีความรับผิดชอบตอระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
พรอมทั้ งกําหนดอํานาจหนาที่และความสามารถอยางเหมาะสมในบทบาทหนาที่ สําหรับ 
การนําไปปฏิบัติการและรักษาไวซ่ึงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

หมายเหตุ 2 บุคคลเหลานี้สามารถมีความรับผิดชอบอื่นภายในองคกร 



มอก. 22301 – 2556 
ISO 22301 : 2012 

-20- 

ผูบ ริหารสูงสุดตองมั่นใจวามีการมอบหมายบทบาทหนาที่ อ่ืนที่ เกี่ ยวของและสื่อสารเกี่ ยวกับ 
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ใหเขาใจทั่วทั้งองคกร โดย 

- กําหนดเกณฑการยอมรับความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่สามารยอมรับได 

- มีสวนรวมในการฝกซอมและทดสอบอยางจริงจัง 

- มั่นใจวามีการประเมินภายในระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- ทบทวนการบริหารงานสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5.3 นโยบาย 

ผูบริหารสูงสุดตองจัดทําและสื่อสารนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยนโยบายตอง 

ก) เหมาะสมกับเปาหมายขององคกร 

ข) ใหกรอบสําหรับการกําหนดวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ค) ประกอบดวยความมุงมั่นในการเปนไปตามขอกําหนดที่นํามาประยุกตใช 

ง) รวมถึงความมุงมั่นในการปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

นโยบายระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตอง 

- เปนเอกสารสารสนเทศ 

- ไดรับการสื่อสารภายในองคกร 

- เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียตามความเหมาะสม 

- ไดรับการทบทวนความตอเนื่องอยางเหมาะสมตามระยะเวลาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ 

5.4 บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ในองคกร 

ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวามีการมอบหมายและสื่อสารความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่สําหรับ 
บทบาทหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของภายในองคกร 

ผูบริหารสูงสุดตองมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ เพื่อ 

ก) มั่นใจวาระบบการบริหารงานเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

ข) รายงานสมรรถนะของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตอผูบริหารสูงสูด 
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6.  การวางแผน 

6.1 ปฏิบัติการเพื่อดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

ในการวางแผนสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ องคกรตองพิจารณาประเด็นตางๆ ที่ไดระบุ
ไวในขอ 4.1 และขอกําหนดตางๆ ที่ไดระบุไวในขอ 4.2 และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จําเปนตอง
ดําเนินการตอไป เพื่อทําให 

ก) มั่นใจวาระบบการบริหารงานสามารถบรรลุผลลัพธตามที่มุงหวังไว 

ข) ปองกันหรือลดผลกระทบที่ไมตองการ 

ค) บรรลุซ่ึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

องคกรตองวางแผน 

ก) การปฏิบัติการเพื่อดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสเหลานี้ 

ข) โดยใชวิธีการวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อ 

1) บูรณาการและนําการปฏิบัติการเขาไปในกระบวนการของระบบการบริหารความตอเนื่อง 
ทางธุรกิจขององคกร (ดูขอ 8.1) 

2) ประเมินประสิทธิผลของปฏิบัติการเหลานี้ (ดูขอ 9.1) 

6.2 วัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจและแผนงานเพื่อทําใหบรรลุวัตถุประสงค 

ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวามีการกําหนดวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจและสื่อสารไปยังหนวยงาน 
ในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของภายในองคกร 

วัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจตอง 

ก) สอดคลองกับนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) คํานึงถึงระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑและบริการที่สามารถยอมรับไดเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
ทางธุรกิจขององคกร 

ค) สามารถวัดได 

ง) คํานึงถึงขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

จ) เฝาระวังและปรับใหทันสมัยตามความเหมาะสม 

องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจ 
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจ องคกรตองพิจารณาถึง 

- ผูรับผิดชอบ 

- ส่ิงที่ตองดําเนินการ 

- ทรัพยากรที่ตองการ 

- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 

- วิธีการประเมินผล 

7.  การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 

องคกรตองพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การรักษา และ 
การปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

7.2 ความสามารถ 

องคกรตอง 

ก) พิจารณาความสามารถที่จําเปนของบุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุมขององคกรที่สงผลกระทบ 
ตอสมรรถนะ 

ข) มั่นใจวาบุคลากรมีความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝกอบรม และประสบการณที่เหมาะสม 

ค) ปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีความสามารถตามที่ตองการ และมีการประเมินประสิทธิผล
ของปฏิบัติการที่ไดดําเนินการเหลานั้น หากสามารถทําได 

ง) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอยางเหมาะสมเพื่อเปนหลักฐานความสามารถ 

หมายเหตุ ตัวอยางปฏิบัติการที่สามารถทําได เชน การจัดใหมีการฝกอบรม การใหคําแนะนํา  หรือ  
การมอบหมายงานใหมใหลูกจางปจจุบัน หรือจางเหมาบุคลากรที่มีความสามารถ 

7.3 ความตระหนัก 

บุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุมขององคกรตองมีความตระหนักตอ 

ก) นโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) การมีสวนชวยใหระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเกิดประสิทธิผล รวมทั้งประโยชนจาก 
การปรับปรุงสมรรถนะของการบริหารความตอเนื่องทางธุรกจิ 
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ค) ส่ิงที่ทําใหเกิดความไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ง) บทบาทหนาที่ของตนเองในระหวางที่เกิดอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

7.4 การสื่อสาร 

องคกรตองพิจารณาสิ่งจําเปนสําหรับการสื่อสารภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบการบริหาร 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง 

ก) เนื้อหาสาระหรือประเด็นที่ตองการสื่อสาร 

ข) เวลาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 

ค) ผูรับขอมูล 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับ 

- การสื่อสารภายในระหวางผูมีสวนไดเสียและลูกจางภายในองคกร 

- การสื่อสารภายนอกกับลูกคา หนวยงานที่เปนหุนสวน ชุมชนทองถ่ิน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ รวมทั้ง
ส่ือมวลชนตางๆ 

- การรับ การทําเปนเอกสาร และการตอบสนองตอการสื่อสารตางๆ จากผูมีสวนไดเสีย 

- การปรับใช และการบูรณาการระบบใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคาม (threat advisory system)  
ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค หรือ เทียบเทา ไปสูการวางแผนและการดําเนินการหากมี 
ความเหมาะสม 

- มั่นใจวามีวิธีการสื่อสารอยางเพียงพอในระหวางที่เกิดอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

- การสื่อสารตามโครงสรางที่จัดเตรียมไวตามอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม และมั่นใจวามีการดําเนินงาน
รวมกันระหวางองคกรตางๆ ที่ทําหนาที่ตอบสนอง และบุคลากรตามความเหมาะสม 

- การดําเนินการและการทดสอบขีดความสามารถของการสื่อสารที่ไดจัดเตรียมไวในระหวาง 
การเกิตอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักจากการสื่อสารตามปกติ 

หมายเหตุ ขอกําหนดสําหรับการสื่อสารในการตอบสนองตออุบัติการณไดกําหนดเพิ่มเติมไวในขอ 8.4.2 
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7.5 เอกสารสารสนเทศ 

7.5.1 ทั่วไป 

ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกรตองรวมถึง 

- เอกสารสารสนเทศที่เปนขอกําหนดตามมาตรฐานนี้ 

- เอกสารสารสนเทศที่องคกรพิจารณาแลววาเปนขอกําหนดสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล 

หมายเหตุ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจสามารถ
แตกตางกันในแตละองคกร อันเนื่องมาจาก 

- ขนาดขององคกรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการ 

- ความซับซอนและปฏิสัมพันธของกระบวนการ 

- ความสามารถของบุคลากร 

7.5.2 การจัดทําและการทําใหทันสมัย 

ในการจัดทํา หรือการทําใหเอกสารสารสนเทศมีความทันสมัย องคกรตองมั่นใจตามความเหมาะสมถึง 

ก) การชี้บงและรายละเอียดของเอกสารสารสนเทศ เชน หัวขอ ช่ือ วันที่ ผูแตง หมายเลข 

ข) รูปแบบ เชน ภาษา รุนของซอฟตแวร ภาพกราฟก และสื่อที่ใช เชน กระดาษ อิเล็กทรอนิกส และ
การทบทวนและการอนุมัติสําหรับความเพียงพอ 

7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

เอกสารสารสนเทศที่ตองการสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และตามขอกําหนดของ
มาตรฐานนี้ตองไดรับการควบคุมเพื่อมั่นใจวา 

ก) มีเพียงพอและเหมาะสมเมื่อใชงาน ตามสถานที่และเวลาที่ตองการ 

ข) มีการปกปองที่เพียงพอ (เชน จากการไมรักษาความลับ มีการใชงานที่ไมเหมาะสม หรือขาดซึ่ง
ความซื่อสัตย) 
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สําหรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องคกรตองดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม 

- การแจกจาย การเขาถึง การเรียกออกมาใช และการใช 

- การจัดเก็บและการดูแล รวมทั้งการดูแลเพื่อใหสามารถอานไดงาย เชน มีความชัดเจนเพียงพอตอ
การอาน 

- การควบคุมการเปลี่ยนแปลง เชน การควบคุมครั้งที่จัดทํา (version) 

- ระยะเวลาการเก็บ และการทําลายทิ้ง 

- การปองกันการนําสารสนเทศที่ยกเลิกแลวไปใชโดยไมตั้งใจ 

เอกสารสารสนเทศที่รับมาจากภายนอกองคกรซึ่งไดพิจารณาแลววามีความจําเปนสําหรับการวางแผน
และการดําเนินการของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตองมีการชี้บงและควบคุม 
ตามความเหมาะสม 

ในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องคกรตองมั่นใจวามีการกําหนดถึงการปกปองเอกสารสารสนเทศ
อยางเพียงพอ เชน การปกปองจากการยินยอม การดัดแปลงแกไขจากผูที่ไมมีอํานาจ หรือ การลบทิ้ง 

หมายเหตุ การเขาถึง ใหมีความหมายวาเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตใหมองเห็นเอกสาร
สารสนเทศเทานั้น หรือการอนุญาตและใหอํานาจในการมองเห็นและเปลี่ยนแปลงเอกสาร
สารสนเทศไดดวย ฯลฯ 

8.  การดําเนินการ 

8.1 การวางแผนและการควบคุมการดําเนินการ 

องคกรตองพิจารณา วางแผน นําไปปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด 
และการดําเนินการตามขอ 6.1 โดย 

ก) จัดทําเกณฑควบคุมสําหรับกระบวนการเหลานั้น 

ข) ควบคุมกระบวนการเหลานั้นใหเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 

ค) จัดเก็บเอกสารสารสนเทศเพื่อแสดงวามีการควบคุมกระบวนการตามแผนที่กําหนดไว 

องคกรตองควบคุมการเปลี่ยนแปลงจากที่ไดวางแผนไว และทบทวนผลที่จะเกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ไมไดตั้งใจและดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบดานลบตามความจําเปน 

องคกรตองมั่นใจวามีการควบคุมกระบวนการที่ใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน 
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8.2 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง 

8.2.1 ทั่วไป 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงกระบวนการที่กําหนดขึ้นเปนเอกสารและเปนทางการ 
สําหรับการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง ซ่ึง 

ก) กําหนดบริบทการประเมิน กําหนดเกณฑและประเมินถึงแนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
จากอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

ข) พิจารณาถึงกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร 

ค) รวมถึงการวิเคราะหอยางเปนระบบ การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง และ
คาใชจายที่เกี่ยวของ 

ง) กําหนดผลลัพธที่ตองการจากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง 

จ) ระบุขอกําหนดเพื่อใหสารสนเทศนี้มีความทันสมัยและเปนความลับ 

หมายเหตุ การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงมีอยูหลายวิธี ซ่ึงจะพิจารณา
ถึงลําดับกอนหลังในการจัดการกับความเสี่ยงเหลานี้ 

8.2.2 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงกระบวนการประเมินที่กําหนดขึ้นอยางเปนทางการและ
เปนเอกสารสําหรับการพิจารณาถึงลําดับความสําคัญของความตอเนื่องและการฟนฟู วัตถุประสงค และ
เปาหมาย ซ่ึงกระบวนการนี้ตองรวมถึงการประเมินผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรมที่มีสวน
สนับสนุนตอผลิตภัณฑและบริการขององคกรดวย 

การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจตองรวมถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 

ก) การชี้บงกิจกรรมที่สนับสนุนการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ 

ข) การประเมินผลกระทบตลอดชวงระยะเวลาที่กิจกรรมเหลานี้หยุดชะงัก 

ค) กําหนดลําดับความสําคัญของกรอบระยะเวลาเพื่อการกลับมาดําเนินการไดอีกครั้งของกิจกรรม
เหลานี้ในระดับขั้นต่ําสุดที่กําหนดซึ่งสามารถยอมรับได โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ไมสามารถ
ยอมรับไดหากไมมีการแกไขผลกระทบนั้น 

ง) การชี้บงถึงการพึ่งพาและทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรมเหลานี้ รวมทั้งผูสงมอบ ผู รับจาง 
(outsource partner) และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

  



มอก. 22301 – 2556 
ISO 22301 : 2012 

-27- 

8.2.3 การประเมินความเสี่ยง 

องคกรตองจัดทํา  นําไปปฏิบัติ  และรักษาไว ซ่ึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น 
อยางเปนทางการและเปนเอกสาร  สําหรับการชี้บง การวิเคราะห และการประเมินความเสี่ยง 
จากอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักอยางเปนระบบ 

หมายเหตุ กระบวนการนี้สามารถดําเนินการตามมาตรฐาน มอก.31000 

องคกรตอง 

ก) ช้ีบงความเสี่ยงของการหยุดชะงักตอกิจกรรมที่มีความสําคัญขององคกรและกระบวนการ ระบบ 
สารสนเทศ บุคลากร สินทรัพย ผูรับจาง และทรัพยากรอื่นที่สนับสนุนสิ่งเหลานี้ 

ข) วิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ 

ค) ประเมินวามีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการหยุดชะงักใดที่จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยง 

ง) ช้ีบงการจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจ และเปนไป
ตามระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได 

หมายเหตุ องคกรตองตระหนักวาขอผูกพันดานการเงินหรือของภาครัฐบางประการ จําเปนตอง
ส่ือสารรายละเอียดของความเสี่ยงเหลานี้แตกตางกันไปในแตละระดับ นอกจากนี้ 
ความตองการทางสังคมบางประการ  สามารถเปนการประกันถึงการแบงปนของ
สารสนเทศในระดับของรายละเอียดที่เหมาะสม 

8.3 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 

8.3.1 การกําหนดและการเลือก 

การกําหนดและการเลือกกลยุทธตองอยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่มาจากการวิเคราะหผลกระทบ 
ทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง 

องคกรตองกําหนดกลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจอยางเหมาะสมสําหรับ 

ก) การปกปองกิจกรรมที่มีความสําคัญ 

ข) สรางเสถียรภาพ ความตอเนื่อง การกลับมาดําเนินการใหม และการฟนฟูกิจกรรมที่มีความสําคัญ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง ทรัพยากรที่จําเปนตอกิจกรรมที่มีความสําคัญ 

ค) การบรรเทา การตอบสนอง และการจัดการผลกระทบ 
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การกําหนดกลยุทธ ตองรวมถึง การอนุมัติกรอบเวลาในการกลับคืนมาดําเนินการของกิจกรรม 
ที่มีความสําคัญ 

องคกรตองประเมินขีดความสามารถของผูสงมอบสําหรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

8.3.2 การจัดทําขอกําหนดดานทรัพยากร 

องคกรตองพิจารณาขอกําหนดดานทรัพยากรเพื่อนํากลยุทธที่ไดเลือกไวไปปฏิบัติ ประเภทของ
ทรัพยากรที่นํามาพิจารณาอยางนอยตองประกอบดวย 

ก) บุคลากร 

ข) สารสนเทศและขอมูล 

ค) อาคาร สภาพแวดลอมในการทํางาน และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ 

ง) ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ และโภคภัณฑ 

จ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ฉ) การขนสง 

ช) การเงิน 

ซ) หุนสวน และผูสงมอบ 

8.3.3 การปกปองและการบรรเทา 

สําหรับความเสี่ยงที่กําหนดใหตองมีการลดความเสี่ยง องคกรตองพิจารณาถึงมาตรการเชิงรุก โดย 

ก) ลดโอกาสของการหยุดชะงัก 

ข) ทําใหชวงเวลาของการหยุดชะงักสั้นลง 

ค)  จํากัดผลกระทบของการหยุดชะงักเฉพาะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญขององคกร 

องคกรตองเลือกและจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมใหสอดคลองตามความเสี่ยงที่ยอมรับได 

8.4 การจัดทําและการนําขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ 

8.4.1 ทั่วไป 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อจัดการกับอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักและทําใหกิจกรรมสามารถดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
บนพื้นฐานของวัตถุประสงคของการฟนฟูที่ไดระบุไวจากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
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องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเปนเอกสารซึ่งรวมถึงการเตรียมการที่จําเปน เพื่อใหมั่นใจวา
กิจกรรมสามารถดําเนินไปอยางตอเนื่องและมีการจัดการกับอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

ขั้นตอนการดําเนินงานตอง 

ก) กําหนดระเบียบวิธีการสําหรับการสื่อสารภายในและภายนอกอยางเหมาะสม 

ข) มีความเฉพาะเจาะจงในขั้นตอนตางๆ ที่ตองดําเนินการทันทีในระหวางหยุดชะงัก 

ค) มีความยืดหยุนตอการตอบสนองภัยคุกคามที่ไมไดคาดการณไว และตอสถานการณภายในและ
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ง) มุงเนนตอผลกระทบจากเหตุการณที่มีแนวโนมทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

จ) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานของขอสมมติฐานที่ไดระบุไว และการวิเคราะหการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

ฉ) มีประสิทธิผลในการลดผลกระทบใหเกิดขึ้นนอยที่สุดโดยปฏิบัติตามกลยุทธสําหรับการบรรเทา 
ที่เหมาะสม 

8.4.2 โครงสรางการตอบสนองตออุบัติการณ 

องคกรตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานและนําไปปฏิบัติ และการจัดการโครงสรางเพื่อ
ตอบสนองตออุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก โดยบุคลากรที่รับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่ และ
ความสามารถที่จําเปนในการจดัการกับอุบัติการณ 

โครงสรางการตอบสนองตอง 

ก) ระบุระดับของผลกระทบที่จะมีการตัดสินใจใหเร่ิมตอบสนองอยางเปนทางการ 

ข) ประเมินลักษณะและขอบเขตของอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก และแนวโนมของ
ผลกระทบ 

ค) เร่ิมตนการตอบสนองความตอเนื่องทางธุรกิจอยางเหมาะสม 

ง) มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการเริ่มตน การดําเนินการ การประสานงาน และ
การสื่อสารในการตอบสนอง 

จ) มีทรัพยากรอยางเพียงพอสําหรับใชสนับสนุนกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
ในการจัดการกับอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักเพื่อทําใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

ฉ) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียและผูมีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั้งสื่อตางๆ 
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องคกรตองตัดสินใจโดยพิจารณาจากประเด็นความปลอดภัยของชีวิตวาเปนสิ่งสําคัญสูงสุด และ 
ไดปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสียแลววาองคกรจะสื่อสารไปยังภายนอกเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญนี้หรือไม และใหจัดทําผลการตัดสินใจไวเปนเอกสาร หากการตัดสินใจ 
ใหส่ือสารไปยังภายนอก องคกรตองจัดทําและนําไปปฏิบัติซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการสื่อสาร 
การเตือนภัย และการแจงเตือนไปยังภายนอก รวมทั้งสื่อที่ใชตามความเหมาะสม 

8.4.3 การแจงเตือนและการสื่อสาร 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับ 

ก) การตรวจหาอุบัติการณ 

ข) การเฝาระวังอุบัติการณอยางสม่ําเสมอ 

ค) การสื่อสารภายในองคกรและการรับ การทําเปนเอกสาร และการตอบสนองตอการสื่อสารที่รับจาก
ผูมีสวนไดเสีย 

ง) การรับ  การทําเปนเอกสาร  และการตอบสนองตอระบบใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง  
(risk advisory system) ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค หรือที่เทียบเทา 

จ) การประกันวาชองทางที่ใชสําหรับการสื่อสารในระหวางเกิดอุบัติการณที่ทําใหหยุดชะงักมีอยู 
อยางเพียงพอ 

ฉ) สรางโครงขายในการสื่อสารกับหนวยงานที่ทําหนาที่ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน 

ช) บันทึกขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับอุบัติการณ การปฏิบัติการและการตัดสินใจที่ไดทําไปแลว สําหรับ
ประเด็นตอไปนี้เปนสิ่งที่ตองพิจารณาและดําเนินการ หากสามารถทําได 

- การเตือนภัยตอผูมีสวนไดเสียที่มีแนวโนมวาจะไดรับผลกระทบจากอุบัติการณที่ทําใหเกิด
การหยุดชะงักที่ไดเกิดขึ้นแลว หรือที่ใกลจะเกิดขึ้น 

- การประกันวาสามารถดําเนินงานรวมกันในการตอบสนองระหวางหลายองคกรหรือบุคลากร 

- การใชอุปการณส่ือสาร 

ขั้นตอนการดําเนินงานในการสื่อสารและการแจงเตือนตองมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ 

8.4.4 แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ 

องคกรตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการตอบสนองตออุบัติการณที่ทําใหเกิด 
การหยุดชะงัก และวิธีการที่จะดําเนินการไดอยางตอเนื่อง หรือการฟนฟูกิจกรรมภายในกรอบระยะเวลา
ที่ไดกําหนดไว ขั้นตอนการดําเนินงานดังกลาวตองระบุผูรับผิดชอบในการนําขั้นตอนดังกลาวไปปฏิบัติ 
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แผนความตอเนื่องทางธุรกิจตองประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

ก) การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับบุคลากรและทีมงานที่มีอํานาจหนาที่ 
ในระหวางและภายหลังการเกิดอุบัติการณ 

ข) กระบวนการสําหรับสั่งการใหเร่ิมตอบสนองตออุบัติการณ 

ค) รายละเอียดการจัดการกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นอยางทันทวงทีจากอุบัติการณที่ทําให เกิด 
การหยุดชะงัก โดยคํานึงถึง 

1) สวัสดิภาพของแตละบุคคล 

2) กลยุทธ ยุทธวิธี และทางเลือกในการดําเนินการสําหรับการตอบสนองตอการหยุดชะงัก 

3) การปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม หรือการสูญเสียกิจกรรมที่สําคัญ 

ง) รายละเอียดของวิธีการและสถานการณที่องคกรจะสื่อสารกับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ  
ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ และหนวยงานที่ตองติดตอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จ) วิธีการที่องคกรจะเริ่มดําเนินกิจกรรมหรือฟนฟูกิจกรรมที่มีความสําคัญภายในกรอบระยะเวลา 
ที่ไดพิจารณากําหนดไวลวงหนา 

ฉ) รายละเอียดของการตอบสนองของสื่อขององคกรภายหลังการเกิดอุบัติการณ ซ่ึงรวมถึง 

1) กลยุทธการสื่อสาร 

2) วิธีการที่ตองการในการประสานกับสื่อ 

3) แนวทางหรือรูปแบบสําหรับรางแถลงการณสําหรับสื่อมวลชน 

4) ผูแถลงขาวที่มีความเหมาะสม 

ช) กระบวนการสําหรับการถอนตัวภายหลังอุบัติการณส้ินสุดลง 

แตละแผนตองกําหนด 

- เปาหมายและขอบขาย 

- วัตถุประสงค 

- เกณฑสําหรับการเริ่มปฏิบัติการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

- การปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน 

- บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ 

- ขอกําหนดและขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการสื่อสาร 
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- การพึ่งพากันและปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

- ทรัพยากรที่ตองการ 

- แผนผังของสารสนเทศ และกระบวนการดานการเอกสาร 

8.4.5 การฟนฟู 

องคกรตองมีเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการฟนฟู และทําใหกิจกรรมทางดานธุรกิจที่ดําเนินตาม
มาตรการชั่วคราวกลับสูการดําเนินการตามภาวะปกติภายหลังอุบัติการณ 

8.5 การฝกซอมและการทดสอบ 

องคกรตองฝกซอมและทดสอบขั้นตอนการดําเนินงานความตอเนื่องทางธุรกิจเพื่อใหมั่นใจวาขั้นตอน 
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกร 

องคกรตองดําเนินการฝกซอมและทดสอบ โดยที่ 

ก) สอดคลองกับขอบขายและวัตถุประสงคของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) อยูบนพื้นฐานของสถานการณสมมติที่เหมาะสม และมีการวางแผนเปนอยางดี โดยมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคซ่ึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน 

ค) ทบทวนความใชไดของการดําเนินการเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย  
โดยดําเนินการรวมกันเมื่อเวลาผานไป 

ง) ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการดําเนินการใหเหลือนอยที่สุด 

จ) จัดทํารายงานสรุปผลภายหลังการทดสอบที่รวมถึงผลลัพธ ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองปรับปรุงตอไป 

ฉ) ไดรับการทบทวนภายใตบริบทของการสงเสริมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ช) ดําเนินการตามชวงเวลาที่ไดวางแผนไว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้นภายในองคกร 
หรือตอสภาพแวดลอมของการดําเนินงานขององคกร 

  



มอก. 22301 – 2556 
ISO 22301 : 2012 

-33- 

9.  การประเมินสมรรถนะ 

9.1 การเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมิน 

9.1.1 ทั่วไป 

องคกรตองพิจารณาถึง 
ก) ส่ิงที่ตองการวัดและเฝาระวัง 

ข) วิธีการสําหรับการเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมิน เพื่อใหมั่นใจถึงความถูกตอง
ของผลลัพธตามความเหมาะสม 

ค) เวลาที่ตองดําเนินการวัดและเฝาระวัง 

ง) เวลาที่ตองดําเนินการวิเคราะหและการประเมินผลลัพธที่ไดจากการวัดและเฝาระวัง 

องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงผลลัพธอยางเหมาะสม 

องคกรตองประเมินสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ องคกรตอง 

- ดําเนินการกับแนวโนมหรือผลลัพธในเชิงลบกรณีที่จําเปน กอนที่ความไมเปนไปตามขอกําหนด
จะเกิดขึ้น 

- เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงผลลัพธ 

ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการเฝาระวังสมรรถนะ ตองใหไดมาซึ่ง 

- การกําหนดหนวยวัดสมรรถนะ (performance metrics) ที่เหมาะสมกับความตองการขององคกร 

- ขอบเขตการเฝาระวังครอบคลุมถึงการบรรลุนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายความตอเนื่อง
ทางธุรกิจขององคกร 

- สมรรถนะของกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน และหนวยงานที่ทําการปกปองกิจกรรม 
ที่มีความสําคัญ 

- การเฝาระวังความเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้และวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- การเฝาระวังหลักฐานของความบกพรองของการดําเนินระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
ที่เกิดขึ้นในอดีต 

- การบันทึกขอมูลและผลลัพธของการเฝาระวังและการวัดเพื่อนํามาชวยในการปฏิบัติการแกไข 
ในภายหลัง 
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หมายเหตุ ขอบกพรองของการดําเนินงาน สามารถรวมถึงความไมเปนไปตามขอกําหนด เหตุการณ
ที่เกือบจะสูญเสีย ความลมเหลวของการเตือนภัย และอุบัติการณที่เกิดขึ้นจริง 

9.1.2 ขั้นตอนการดําเนินงานการประเมินผลของความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ก) องคกรตองประเมินขั้นตอนการดําเนินงานดานความตอเนื่องทางธุรกิจและขีดความสามารถ 
ขององคกรเพื่อใหมั่นใจวาขั้นตอนดังกลาวยังคงมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล 

ข) การประเมินตองพิจารณาถึงการทบทวนตามชวงเวลาที่กําหนดไว การฝกซอม การทดสอบ  
การรายงานภายหลังการเกิดอุบัติการณ  และการประเมินสมรรถนะ  การเปลี่ยนแปลง 
อยางมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นตองมีการนําไปปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม 

ค) องคกรตองประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
การปฏิบัติที่เปนเลิศในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ และการเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค 
ความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกรตามชวงเวลาที่กําหนด 

ง) องคกรตองประเมินตามชวงเวลาที่ไดวางแผนไวและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

เมื่อเกิดอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักและเปนผลใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน
ความตอเนื่องทางธุรกิจ องคกรตองทบทวนภายหลังการเกิดอุบัติการณนั้นและบันทึกผลลัพธไว 

9.2 การตรวจประเมินภายใน 

องคกรตองตรวจประเมินภายในองคกรตามชวงเวลาที่กําหนดไว เพื่อใหไดสารสนเทศมาประกอบ 
การพิจารณาวาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ก) เปนไปตาม 

1) ขอกําหนดสําหรับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกร 

2) ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

ข) มีการนําไปปฏิบัติและรักษาไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

องคกรตอง 

- วางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซ่ึงโปรแกรมการตรวจประเมิน รวมท้ังความถี่ วิธีการ  
ความรับผิดชอบ ขอกําหนดในการวางแผน  และการรายงาน โดยโปรแกรมการตรวจประเมิน 
ตองคํานึงถึงความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวของและผลจากการตรวจประเมินครั้งกอน 

- ระบุเกณฑการตรวจประเมินและขอบขายสําหรับการตรวจประเมินแตละครั้ง 
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- คัดเลือกผูตรวจประเมินและดําเนินการตรวจประเมินเพื่อใหมั่นใจถึงความเปนรูปธรรมและ 
ความเปนกลางของกระบวนการตรวจประเมิน 

- มั่นใจวามีการรายงานผลการตรวจประเมินใหผูบริหารที่เกี่ยวของ 

- เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเปนหลักฐานแสดงการนําโปรแกรมการตรวจประเมินไปปฏิบัติและ
ผลการตรวจประเมิน 

โปรแกรมการตรวจประเมิน รวมทั้งกําหนดการใดๆ ตองอยูบนพี้นฐานจากผลการประเมินความเสี่ยง 
จากกิจกรรมตางๆ  ขององคกร  และผลของการตรวจประเมินที่ผานมา  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การตรวจประเมินตองครอบคลุมถึงขอบขาย ความถี่ วิธีการ และความสามารถ รวมทั้งความรับผิดชอบและ
ขอกําหนดสําหรับการตรวจประเมินและการรายงานผล 

ผูบริหารที่รับผิดชอบในพี้นที่ที่รับการตรวจประเมินตองมั่นใจวาไดทําการแกไขและการปฏิบัติการแกไข 
ที่จําเปนโดยไมชักชาเพื่อกําจัดสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ตรวจพบรวมทั้งสาเหตุ กิจกรรมใน 
การตรวจติดตามผลตองรวมถึงการทวนสอบผลของการดําเนินการและการรายงานผลของการทวนสอบ 

9.3 การทบทวนการบริหารงาน 

ผูบริหารสูงสุดตองทบทวนระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกรตามชวงเวลาที่กําหนดไว 
เพื่อใหมั่นใจวายังคงเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

การทบทวนการบริหารงานตองพิจารณาถึง 

ก) สถานะของการปฏิบัติการจากการทบทวนการบริหารงานครั้งกอน 

ข) การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ค) สารสนเทศของสมรรถนะของความตอเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งแนวโนมเกี่ยวกับ 

1) ความไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการแกไข 

2) ผลการประเมินการเฝาระวังและการวัด 

3) ผลการตรวจประเมิน 

ง) โอกาสสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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การทบทวนการบริหารงานตองพิจารณาถึงสมรรถะขององคกร ประกอบดวย 

- การติดตามผลปฏิบัติการจากการทบทวนการบริหารงานครั้งกอน 

- ความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค 

- โอกาสสําหรับการปรับปรุง 

- ผลการตรวจประเมินและการทบทวนระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งผูสงมอบและ
หุนสวนที่สําคัญตามความเหมาะสม 

- เทคนิค ผลิตภัณฑ หรือขั้นตอนการดําเนินงานที่อาจนําใชองคกรเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะและ
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- สถานะของการปฏิบัติการแกไข 

- ผลจากการฝกซอมและการทดสอบ 

- ความเสี่ยงหรือประเด็นตางๆ ที่ไมไดระบุไวในการประเมินความเสี่ยงที่ผานมา 

- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอขอบขายของระบบการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- ความเพียงพอของนโยบาย 

- ขอแนะนําสําหรับการปรับปรุง 

- การเรียนรูและการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากอุบัติการณที่ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 

- การปฏิบัติที่ดีและขอแนะนําใหมๆ 

ผลจากการทบทวนการบริหารงานตองรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการที่เกี่ยวของกับโอกาส 
ในการปรับปรุงอยางตอเนื่องและความตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดตอระบบการบริหาร 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ และประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก) ความหลากหลายของขอบขายของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ข) การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ค) การปรับการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ และ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวของใหทันสมัย 
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ง) การปรับเปลี่ยน (modification) ขั้นตอนการดําเนินงานและการควบคุมการตอบสนองตอเหตุการณ
ภายในหรือภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงตอ 

1) ขอกําหนดทางธุรกิจและการดําเนินการ 

2) ขอกําหนดในการลดความเสี่ยงและขอกําหนดดานความมั่นคง 

3) สภาวะและกระบวนการในการดําเนินการ 

4) ขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ 

5) เงื่อนไขความรับผิดชอบตามขอตกลง (contractual obligation) 

6) ระดับของความเสี่ยง และ/หรือ เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง 

7) ทรัพยากรที่จําเปน 

8) ขอกําหนดดานแหลงทุนและงบประมาณ 

จ) วิธีการวัดถึงประสิทธิผลของการควบคุม 

องคกรตองเก็บรักษาไวซ่ึงเอกสารสารสนเทศเพื่อเปนหลักฐานของผลการทบทวนการบริหารงาน 

องคกรตอง 

- ส่ือสารผลการทบทวนการบริหารงานไปยังผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 

- ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับผลการทบทวนเหลานั้นอยางเหมาะสม 

10.  การปรับปรุง 

10.1 ความไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการแกไข 

เมื่อเกิดความไมเปนไปตามขอกําหนด องคกรตอง 

ก) ช้ีบงความไมเปนไปตามขอกําหนด 

ข) ตอบสนองตอส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด และวิธีตอไปนี้หากทําได 

1) ปฏิบัติการเพื่อการควบคุม และแกไขความไมเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ 

2) ดําเนินการตอผลที่เกิดขึ้น 
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ค) องคกรตองประเมินความจําเปนในการปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนด
ดวย เพื่อไมใหเกิดซ้ําหรือเกิดขึ้นในที่อ่ืนใด โดย 

1) ทบทวนความไมเปนไปตามขอกําหนด 

2) พิจารณาสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนด 

3) พิจารณาวามีความไมสอดคลองที่คลายคลึงกันเกิดขึ้นหรือมีแนวโนมเกิดขึ้นหรือไม 

4) ประเมินความจําเปนสําหรับการปฏิบัติการแกไขเพื่อใหมั่นใจวาความไมเปนไปตามขอกําหนด 
จะไมเกิดซ้ําหรือเกิดขึ้นในที่อ่ืนอีก 

5) พิจารณาและนําการปฏิบัติแกไขไปปฏิบัติตามที่จําเปน 

6) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไขที่ไดดําเนินการไป 

7) เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ หากจําเปน 

ง) นําการปฏิบัติการใดๆ ที่จําเปนไปปฏิบัติ 

จ) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไขที่ไดดําเนินการไป 

ฉ) เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ หากจําเปน 

การปฏิบัติการแกไขตองเหมาะสมกับผลกระทบจากความไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ 

องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเปนหลักฐานของ 

- ลักษณะของความไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการที่ไดดําเนินการหลังจากนั้น 

- ผลของการปฏิบัติการแกไข 

10.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

องคกรตองปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อการคงไวซ่ึงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสม 
เพียงพอ หรือเกิดประสิทธิผล 

หมายเหตุ องคกรสามารถใชกระบวนการของระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  เชน  
ความเปนผูนํา การวางแผน และการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรลุผลในการปรับปรุง 

_______________________________________ 


