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บทน า  

บรษิทัของคุณพรอ้มรบัมอืกบัภยัพบิตัหิรอืไม่ 

หากไรซ้ึง่การเตรยีมการรบัมอืกบัเหตุการณ์ต่างๆแลว้ 

กเ็ท่ากบัว่าคุณก าลงัเตรยีมพรอ้มรบัความลม้เหลวเมื่อบรษิทัเผชญิกบัภยัพบิตั ิแผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan - BCP) ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นวธิกีารปกป้องธุรกจิของคุณท่ามกลางวกิฤต 

คู่มอืเล่มนี้แนะน าวธิกีารสรา้ง BCP ใหบ้รษิทัของคุณ โดยมขีัน้ตอนง่ายๆ 10 ขัน้ตอน ซึง่ยดึหลกั ISO22301 

มาตรฐานระบบบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

 

10 ขัน้ตอนการจดัท า BCP 

ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และทมีงาน 

ขัน้ตอนที ่2 กจิกรรมหลกั และระยะเป้าหมายในการฟ้ืนคนืสภาพ 

ขัน้ตอนที ่3 อะไรทีจ่ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกจิกรรมหลกั 

ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิความเสีย่ง – เขา้ใจสถานการณ์ภยัพบิตั ิ

ขัน้ตอนที ่5 ตอ้งไม่ลมืการป้องกนัก่อนเกดิเหตุและการบรรเทาความเสยีหาย 

ขัน้ตอนที ่6 การรบัมอือย่างเร่งด่วนกรณีเกดิภยัพบิตั ิ

ขัน้ตอนที ่7 กลยุทธค์วามต่อเนื่องทางธุรกจิเพื่อการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ 

ขัน้ตอนที ่8 เตรยีมพรอ้มดา้นการเงนิ 

ขัน้ตอนที ่9 ฝึกซอ้มพื่อเพิม่ประสทิธภิาพให ้BCP ของคุณ 

ขัน้ตอนที ่10 การทบทวนและพฒันาอย่างต่อเนื่อง



ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และทีมงาน  

เมื่อคุณเริม่วางแผนการด าเนินธรุกจิอย่างต่อเนื่อง หรอื BCP (Business Continuity Plan) 
คุณจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปพูืน้ฐานทีม่ ัน่คงใหก้บัBCP ของบรษิทั โดยค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 

1) เป้าหมาย: ท าไมบรษิทัจงึรเิริม่ท า BCP 

2) ขอบเขต: บรษิทัจะจดัท า BCP ในภาคสว่นใด 

3) ผูน้ า: ใครจะเป็นผูน้ ากจิกรรม BCP 

 

(1) เป้าหมาย 

คุณควรตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนว่าท าไมบรษิทัจงึตอ้งจดัท า BCP ทัง้นี้ BCP 

นัน้มไีวเ้พื่อป้องกนัการด าเนินธรุกจิจากภยัพบิตัแิละอุบตัเิหตุต่างๆ 

เป้าหมายทีช่ดัเจนจะเป็นเกณฑส์ าคญัในการจดัล าดบัความส าคญัของสนิคา้หรอืบรกิารหลกัๆของบรษิทั 

รวมถงึการก าหนดกลยุทธก์ารวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

เป้าหมายของ BCP คอือะไร? ล าดบัแรกคอืเพื่อปกป้องชวีติ ทัง้พนกังานและผูท้ีม่าตดิต่อกบับรษิทั 
ล าดบัทีส่องคอืเพื่อปกป้องธุรกจิของคุณ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้และผูใ้ช ้
และแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกจิทอ้งถิน่ สิง่เหล่านี้จะช่วยรบัประกนัการจา้งงาน 
และคุม้ครองความเป็นอยู่ของพนกังาน 
 
(2) ขอบเขต 

ค าถามคอื สว่นใดของบรษิทัทีค่ณุประสงคท์ีจ่ะจดัท า BCP คุณสามารถจ ากดัการจดัท า BCP 

แค่เฉพาะแผนกหลกัๆของบรษิทั เช่น เลอืกจดัท า BCP เฉพาะสว่นโรงงานหลกัซึง่ผลติสนิคา้ขายดอีนัดบัตน้ๆของบรษิทั 

หรอืรา้นคา้ทีข่ายดทีีส่ดุ  

เป็นตน้ คุณสามารถก าหนดขอบเขตของ BCP โดยค านึงถงึความจ าเป็นทางธุรกจิและปจัจยัแวดลอ้มอื่นๆ ทัง้นี้  

คุณจ าเป็นตอ้งผนวกแผนกส าคญัอนัมผีลต่อความอยู่รอดของบรษิทัไวใ้น BCP ดว้ย  

(3) ผูน้ า BCP 

คุณตอ้งก าหนดผูน้ า BCP ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินกจิกรรม BCP ของทัง้บรษิทั 

โดยมอบหมายอ านาจและความรบัผดิชอบทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

BCP นัน้ถอืเป็นกจิกรรมของทัง้บรษิทั เป็นงานทีแ่ผนกต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งควรมสีว่นร่วมและใหค้วามร่วมมอือย่างแขง็ขนั 

ผูน้ า BCP จงึควรเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการไวว้างใจจากบุคลากรของบรษิทั ทัง้นี้ ในบรษิทัขนาดใหญ่ อาจมกีารจดัตัง้ทมีงาน 



BCP ใหท้ างานภายใตก้ารบรหิารของผูน้ า BCP 

ทมีบรหิารควรจดัหาทรพัยากรทีจ่ าเป็นซึง่รวมถงึงบประมาณในการด าเนินงาน นอกจากนี้ เจา้ของกจิการ SMEs 

(ผูบ้รหิารระดบัสงู) กค็วรจะทุ่มเทใหก้บักจิกรรม BCP 

และควรตระหนกัว่าค าสัง่ทางวาจาเพยีงล าพงัไม่สามารถจะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ได้ 



ขัน้ตอนท่ี 2 กิจกรรมหลกั และระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ  

ในขัน้ตอนที ่2 นี้ คุณจะตอ้งพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารใดของบรษิทัทีม่ผีลต่อความอยู่รอด  

สนิคา้หรอืบรกิารใดทีค่วรฟ้ืนฟูหรอืจดัสง่เป็นอย่างแรกเมื่อภยัธรรมชาต ิ(หรอือุบตัเิหตุ) ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิหยุดชะงกั 

กจิการใดทีม่สีนิคา้ทีม่ยีอดขายสงูสดุ รา้นไหนของบรษิทัทีข่ายไดม้ากทีส่ดุ 

กจิกรรมทางธุรกจิทีส่ าคญัเหล่านี้เรยีกว่ากจิกรรมหลกั (Prioritized Activities - PA) คุณจะตอ้งระบุกจิกรรมหลกัของบรษิทั  

 

ในขัน้ตอนที ่2 นี้ คุณควรจะรูผ้ลกระทบ(กรอบเวลา) เมื่อกจิกรรมหลกัเหล่านี้หยุดชะงกัโดยสิน้เชงิ 

เมื่อกจิกรรมเหล่านี้หยุดชะงกับรษิทัจะทนรบัความเสยีหายไดน้านทีส่ดุท่าไหร่ (ระยะเวลาดงักล่าวเรยีกว่า 

ระยะเวลาสงูสดุในการทนรบัภาวะหยุดชะงกั หรอื Maximum Tolerable Period of Disruption – MTPD) 

จะตอ้งท าอย่างไรเพื่อกอบกูก้จิการของบรษิทัใหไ้ดเ้รว็ทีส่ดุก่อนทีจ่ะตอ้งปิดกจิการหรอืลม้ละลาย 

การวเิคราะหอ์ย่างง่ายๆนีมุ้่งไปทีผ่ลกระทบจากการหยุดชะงกัโดยไม่ค านึงถงึปจัจยัเสีย่ง 

โดยจะช่วยใหคุ้ณเหน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้ว่าตอ้งใชเ้วลามากน้อยเพยีงใดบรษิทัจงึจะกลบัมาด าเนินกจิการได้ทนัก่อนทีจ่ะลม้ละ

ลาย



ขัน้ตอนท่ี 3 อะไรท่ีจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกิจกรรมหลกั 

เน่ืองจากกจิกรรมหรอืกระบวนการหลกั (PA) ตอ้งพึง่พาทรพัยากรหลายประการทัง้จากภายในและภายนอก 

การฟ้ืนฟูกจิกรรมหลกัซึง่หยุดชะงกัจ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรเหล่านี้ 

ในขัน้ตอนน้ีคุณจะตอ้งระบแุละท ารายการทรพัยากรทีจ่ าเป็นลงในฟอรม์ 3-1 จากนัน้ 

ใหคุ้ณทบทวนถงึความเสีย่งและจุดอ่อนของทรพัยากรเหล่าน้ี 

แลว้พจิารณาว่าควรใชม้าตรการป้องกนัใดเพื่อใหแ้น่ใจว่าจะหาทรพัยากรเหล่าน้ีได ้หรอืเตรยีมแผนการส ารอง 

รายการทรพัยากรนีม้คีวามส าคญัมาก และนบัเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัท า BCP 

 

ทรพัยากรประเภทแรกคอืทรพัยากรภายในซึง่บรษิทัสามารถมควบคุมได ้ไดแ้ก่ อาคารสถานที ่อุปกรณ์ เครื่องจกัร 

เครื่องมอื คลงัสนิคา้ วตัถุดบิ ระบบ IT เอกสาร ภาพร่าง เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัควรใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคล 

โดยค านึงถงึทกัษะพเิศษและความช านาญเฉพาะทางของบุคลากร 

 

ประเภททีส่องคอืสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น เช่น ไฟฟ้า แก๊ส เชือ้เพลง ประปา และ น ้าทิง้ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ยงัรวมไปถงึเครอืขา่ยการสือ่สาร (โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต) และระบบคมนาคมขนสง่ (ถนน ทางรถไฟ และท่าเรอื) 

ทรพัยากรเหล่าน้ีรฐัเป็นผูจ้ดัหา ไม่อยูใ่ตก้ารควบคุมของบรษิทั โดยสว่นมากแลว้ 

บรษิทัทัว่ไปมกัไม่สามารถหาแหล่งส ารองหรอืทดแทนสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นเหล่านี้ได ้

เพราะทัง้หายากและมตีน้ทุนสงูเกนิไป ดงันัน้ทรพัยากรเหล่านี้จงึเป็นเงื่อนไขพืน้ฐานในการกูก้จิกรรมหลกั(PA) ของบรษิทั 

 

ประเภททีส่ามคอืหุน้สว่นทางธุรกจิของบรษิทั  รวมทัง้กลุ่มบรษิทัแม่ หรอืกลุ่มบรษิทัย่อย ทรพัยากรประเภทนี้ 

(ทัง้หุน้สว่นโดยตรงและโดยออ้ม) นอกจากผูส้ง่วตัถุดบิหรอืซพัพลายเออรแ์ลว้ ยงัรวมถงึลกูคา้ของบรษิทั 

ในช่วงภยัธรรมชาตรุินแรง ไม่วา่จะเป็นเหตุแผ่นดนิไหวทางตะวนัออกของญีปุ่น่หรอือุทกภยัในประเทศไทยในปี 2554 

บรษิทัหลายแห่งตอ้งระงบัการผลติเพราะปญัหาในหว่งโซ่อุปทาน 

แมบ้างแห่งจะไมไ่ดร้บัความเสยีหายโดยตรงจากภยัธรรมชาต ิ



ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินความเส่ียง – เข้าใจสถานการณ์ภยัพิบติั 

คุณตอ้งระบุความเสีย่งซึง่เป็นภยัคุกคามบรษิทัของคุณ (หรอือาจน าไปสูส่ถานการณ์รา้ยแรง) ใหช้ดัเจน  

โดยท ารายการประเภทของความเสีย่งทีบ่รษิทัอาจตอ้งเผชญิ วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งเหล่านัน้ 

จากนัน้จงึเลอืกความเสีย่งทีบ่รษิทัจะตอ้งใหค้วามส าคญัสงูสดุในการรบัมอื 

คุณอาจตอ้งคาดการณ์ว่าจะมทีรพัยากรเสยีหายเน่ืองจากความเสีย่งเหล่านัน้ในปรมิาณเท่าไหร่ 

และตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าไหรใ่นการฟ้ืนฟู 

เพื่อหลกีเลีย่งเหตุการณ์รา้ยแรงคุณจะตอ้งเปรยีบเทยีบช่วงเวลาประมาณการณ์ในการฟ้ืนตวักบัระยะเวลาเป้าหมายในการ

ฟ้ืนคนืสภาพ (Recovery Time Objective - RTO) ทีบ่รษิทัตัง้ไวใ้นขัน้ตอนที ่2 

จากนัน้จงึก าหนดว่าทรพัยากรใดบา้งทีส่ าคญั 

 

ทรพัยากรจ าเป็นนัน้ อาจเป็นทัง้ทรพัยากรทีร่ะยะฟ้ืนตวัเกนิ RTO และทรพัยากรทีร่ะยะฟ้ืนตวัไม่เกนิ RTO 

หากบรกิารอนัเป็นปจัจยัหลกั เชน่ ไฟฟ้า น ้า และ โทรศพัท ์ใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวัมากกว่า RTO คุณอาจตอ้งปรบั RTO 

ใหม่ โดยยดืระยะเวลาออกไปจนกว่าทรพัยากรและบรกิารเหล่านี้จะใชก้ารได ้ 

 



ขัน้ตอนท่ี 5 ต้องไม่ลืมการป้องกนัก่อนเกิดเหตุ  
                   และการบรรเทาความเสียหาย 

ในการฟ้ืนฟูกจิการใหท้นัตามระยะเวลาทีก่ าหนดได ้จ าเป็นตอ้งควบคุมและจ ากดัความเสยีหายทีเ่กดิกบัทรพัยากรสนบัสนุน 

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการซ่อมบ ารุงไดต้ัง้แต่ในระยะแรก  

 

หากทรพัยากรส าคญัเสยีหายรุนแรง บรษิทัอาจตกอยู่ในสถานการณ์วกิฤต และตอ้งลม้เลกิการกอบกูก้จิการ 

หรอืปิดกจิการเป็นระยะเวลานาน ซึง่อาจจะเป็นจุดจบของบรษิทั 

ดงันี้แลว้มาตรการเตรยีมการก่อนเกดิเหตุและการบรรเทาความเสยีหายจงึส าคญัมาก 

 

 

 



ขัน้ตอนท่ี 6 การรบัมืออย่างเร่งด่วนกรณีเกิดภยัพิบติั 

ขัน้ตอนที ่6 นี้ ใหคุ้ณหาวธิกีารรบัมอือย่างเร่งดว่นเมื่อเกดิอุบตัเิหตุหรอือุบตัภิยัขึน้ 

เพื่อป้องกนัไมใ่หส้ถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็นสถานการณ์วกิฤตทีไ่ม่อาจควบคมุ 

โดยอาจเรยีกว่าเป็นการรบัมอืฉุกเฉินหรอืการรบัมอืขณะเกดิเหตุ 

สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุในการรบัมอืฉุกเฉินคอืการปกป้องและช่วยชวีติคน การควบคุมสถานการณ์ 

ขจดัภยัคุกคามและรกัษาความปลอดภยัในอาคารสถานที ่คุม้ครองชวีติของตนเอง พนกังาน และลกูคา้ 

รวมไปถงึปกป้องทรพัยส์นิ และป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

นอกจากนี้ยงัตอ้งพงึระวงัถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิภยัพบิตัิปลกีย่อยตามมา 

ขัน้แรก คุณจะตอ้งเขา้ใจภาพรวมการรบัมอืฉุกเฉิน รปูที ่6-1 

แสดงขัน้ตอนปฏบิตัต่ิางๆทีจ่ าเป็นในการรบัมอืเหตุฉุกเฉินขัน้ตอนเหล่าน้ี จะตอ้งปฎบิตัใิหต้รงตามล าดบัเวลาทีก่ าหนด 

ไม่ล่าชา้ เมื่อเกดิเหตุขึน้บุคลากรควรจะเริม่ “(1) อพยพและช่วยชวีติ” ในทนัท ีอาจจ าเป็นตอ้งมศีนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉิน 

(EOC) เพื่อประสานมาตรการของภาคสว่นต่างๆในบรษิทั โดยถา้ม ีหน่วยปฏบิตักิารฉุกเฉินจะรบัผดิชอบขัน้ตอนที ่3 ถงึ 8  

ขัน้ตอนทีจ่ าเป็นมดีงันี้ 1) อพยพและช่วยชวีติ 2) ตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉิน 3) ยนืยนัความปลอดภยัของพนกังาน 4) 

ควบคุมสถานการณ์และป้องกนัความเสยีหายปลกีย่อย 5) ส ารวจความเสยีหาย 6) คุม้ครองทรพัยส์นิ 7) 

ยนืยนัความปลอดภยัในการเดนิทางของพนกังาน 8) รวบรวมและแบ่งปนัขอ้มลูอุบตัภิยัและความเสยีหาย 

รปู 6-1  การรบัมอือย่างเรง่ด่วนเมื่อเกดิภยัพบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขัน้ตอนท่ี 7 กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจเพ่ือการฟ้ืนตวั 
                   อย่างรวดเรว็ 

ในขัน้ตอนที ่7 

คุณจะไดพ้ฒันากลยทุธค์วามต่อเน่ืองทางธุรกจิของบรษิทัเพื่อทีจ่ะฟ้ืนฟูกจิกรรมหลกัของบรษิทัใหท้นัตามระยะเวลาเป้าหมา

ยในการฟ้ืนคนืสภาพ (RTO) 

คุณตอ้งก าหนดและเตรยีมทรพัยากรสนบัสนุนทัง้ภายในและภายนอกซึง่จ าเป็นในการฟ้ืนฟูกจิกรรมดงักล่าว 

 

ในการฟ้ืนฟูกจิกรรมหลกั(PAs) ใหท้นัตาม RTOนัน้ 

มกีรอบหลกัๆในการการวางกลยุทธค์วามต่อเนื่องทางธุรกจิควรค านึงถงึดงันี้ 

กลยุทธท์ี ่1: ด าเนินกจิกรรมหลกัอกีครัง้ ณ สถานทีต่ัง้เดมิซึง่ไดร้บัความเสยีหาย 

กลยุทธท์ี ่2: ด าเนินกจิกรรมหลกัอกีครัง้ ณ สถานทีอ่ื่น (อาจเป็นสถานทีข่องบรษิทัเอง หรอืของบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก) 

กลยุทธท์ี ่3: ด าเนินกจิกรรมหลกัอกีครัง้ดว้ยวธิกีารใหม ่(หรอืวธิแีกไ้ขสถานการณ์) 

 

กลยุทธค์วามต่อเนื่องทางธุรกจิของคุณควรผสานเอากลยุทธท์ัง้สามเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 

ในขัน้ตอนแรกๆในการวางแผนฟ้ืนฟู คุณจะตอ้งตดัสนิใจว่าบรษิทัจะด าเนินกจิกรรมหลกัใหม่อกีครัง้ทีไ่หน 

ทีส่ถานทีเ่ดมิซึง่ไดร้บัความเสยีหาย หรอืสถานทีใ่หม่ ทัง้สองทางเลอืกลว้นส าคญั 

บรษิทัควรเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์เมื่อสถานทีห่ลกั เช่น อาคารส านกังานใหญ่ หรอืโรงงานหลกัใชก้ารไม่ได ้

ส าหรบักจิการ SMEs ทีม่ทีุนทรพัยจ์ ากดั การหาสถานทีส่ ารองอาจเป็นเรื่องยาก 

และอาจมเีพยีงทางเลอืกเดยีวคอืการเตรยีมกลยุทธ ์ฟ้ืนฟูกจิการ ณ สถานทีเ่ดมิซึง่ไดร้บัความเสยีหาย 

ควรพงึระวงัว่าหากสถานทีป่ระกอบการหลกัเสยีหายจนใชก้ารไมไ่ด ้

บรษิทัจะตกอยูใ่นสภาพทีไ่ม่สามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ควรเตรยีมการรบัมอืในระยะกลางถงึยาวเอาไว ้

กระบวนการนี้ไมใ่ช่เพยีงการร่างลงบนกระดาษ 

แต่เจา้ของกจิการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งตดัสนิว่าจะกูก้จิกรรมหลกัจากการหยุดชะงกัอย่างไรและทีไ่หน 

 

กลยุทธท์ี ่1: คุณจะตอ้งฟ้ืนฟูทรพัยากรทีเ่สยีหาย เช่น อาคารสถานที ่อุปกรณ์หรอืเครื่องจกัร 

โดยอาจตอ้งใชบ้รกิารบรษิทัก่อสรา้งภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครื่องจกัร 

การฟ้ืนฟูกจิการทีห่ยุดชะงกัยงัจ าเป็นตอ้งพึง่พาสาธารณูปโภคหลกั ซึง่เป็นปจัจยัหลกัในการฟ้ืนฟู เช่นไฟฟ้า แก๊ส 



และประปา ดงันัน้คุณควรประมาณการณ์ว่าหน่วยงานรฐัจะกลบัมาใหบ้รกิารเหล่าน้ีไดเ้รว็แค่ไหน 

คุณอาจจะตอ้งปรบักลยุทธค์วามต่อเนื่องทางธุรกจิตามระยะเวลาในการฟ้ืนฟูสาธารณูปโภคหลกั  

กลยุทธถ์ดัไปว่าดว้ยการฟ้ืนฟูกจิการ ณ สถานทีอ่ื่น 

 

กลยุทธท์ี ่2: คุณควรพจิารณาสถานทีต่ัง้ใหม่ว่าไกลจากทีต่ัง้ปจัจุบนัพอหรอืไม่ 

จะไดร้บัผลกระทบหรอืไดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตัเิดยีวกนัไหม 

ควรดใูหแ้น่ใจว่าสาธารณูปโภคและบรกิารทีจ่ าเป็นต่อบรษิทัจะใชก้ารไดแ้ละไม่ไดร้บัผลกระทบ 

สถานทีน่ี้จะตอ้งมทีรพัยากรทีจ่ าเป็นทัง้หมด เช่น อาคาร เครื่องมอื และเครื่องจกัร  

คุณควรจะหาวธิกีารเคลื่อนยา้ยพนกังานและขนยา้ยวตัถุดบิหรอืสว่นประกอบไปยงัสถานทีต่ัง้ใหม่ดว้ย 

คุณควรใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูส้ง่วตัถุดบิ 

เพราะอาจจะตอ้งขอความช่วยเหลอืหรอืขอความร่วมมอืจากหุน้สว่นภายนอก   

กลยุทธถ์ดัไป ว่าดว้ยการด าเนินกจิกรรมหลกัอกีครัง้ดว้ยวธิกีารใหม่ 

 

กลยุทธท์ี ่3: กลยุทธน์ี้สามารถใชค้วบคู่กบักลยุทธท์ี ่1 (ฟ้ืนฟู ณ สถานทีเ่ดมิ) และกลยุทธท์ี ่2(ฟ้ืนฟู ณ สถานทีอ่ื่น) เช่น 

การน าเครื่องมอืเก่าทีเ่กบ็ส ารองไวม้าใชแ้ทนเครื่องใหม่ทีเ่สยีหาย หรอืการใชแ้รงงานคนแทนระบบ IT ทีล่่ม 

บรษิทัควรเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะกบัรปูแบบธุรกจิของบรษิทั 

นอกจากนี้คุณอาจจะตอ้งพจิารณาว่าจะจ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลอืจากหุน้สว่ยภายยนอกในดา้นใด 

หุน้สว่นภายนอกทางธุรกจินัน้อาจมอีทิธพิลอย่างมากต่อการด าเนินกจิการและกลยุทธค์วามต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษิทั 

เมื่อคุณไม่สามารถควบคมุหุน้สว่นทางธุรกจิได ้คุณควรจะท าอย่าไรในการดงึหุน้สว่นทางธุรกจิมาเป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ ์

เรื่องนี้ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ คุณอาจลดความเสีย่งไดด้ว้ยวธิกีารเหล่าน้ี ประการแรก 

คุณควรตรวจสอบว่าหุน้สว่นของคุณมกีารรบัมอืกบัภยัพบิตัอิยูใ่นระดบัใดและ BCP เป็นอย่างไร 

พวกเขาสนใจเรื่องนี้หรอืเปล่า หรอืว่าไม่สนใจเลย ถา้สนใจ 

คุณควรจะพดูคยุแลกเปลีย่นมาตรการการจดัการดา้นภยัพบิตัแิละ BCP กบัหุน้สว่นของคุณ 

จะดมีากหากสามารถนดัประชุมกนัเป็นระยะ จดัการประชุมร่วม หรอืฝึกปฏบิตัริ่วมกนั 



ขัน้ตอนท่ี  8 เตรียมพร้อมด้านการเงิน 

ในทางการเงนิแลว้ คุณจะอยู่รอดหรอืไม่ถา้กจิกรรมตอ้งหยุดชะงกัไปหนึ่งหรอืสองเดอืน 

ขัน้ตอนน้ีมุ่งใหคุ้ณตระหนกัถงึสภาพดา้นการเงนิของบรษิทัในกรณีฉุกเฉิน 

และเตรยีมมาตรการทีเ่หมาะสมไวล่้วงหน้าเพื่อหลกีเลีย่งการลม้ละลายแมข้าดรายได้ไปชัว่คราว  

หากไม่สามารถด าเนินกจิการได ้บรษิทัย่อมสญูเสยีรายรบัแต่ยงัตอ้งรบัภาระรายจ่ายประจ า เช่น เงนิเดอืน หรอื ค่าเช่า 

หากสถานประกอบการเสยีหาย อาจจะจะตอ้งเสยีค่าซ่อมแซม 

ในขัน้ตอนน้ีใหคุ้ณประมาณการณ์ว่าจะตอ้งใชเ้งนิเท่าไหร่หากบรษิทัไดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ

และก าหนดมาตรการทีจ่ะมาเตมิเตม็ความขาดแคลนนัน้ องคป์ระกอบหลกัๆในการวเิคราะหด์า้นการเงนิของบรษิทัมดีงันี้ 

- ทราบว่ารายรบัจะลดลงเท่าไหรห่ากกจิการหยุดชะงกั 

- ประมาณการณ์ว่าจะตอ้งใชเ้งนิฟ้ืนฟูเท่าไหร่เพื่อใหส้ามารถกลบัมาด าเนินกจิการได ้

- ทราบว่ามรีายจา่ยประจ าเท่าไหร่ในช่วงทีก่จิการหยุดชะงกั 

- ค านวณปรมิาณเงนิทุนทดแทนในสว่นทีข่าด (สว่นที ่4) หมายเหตุ 

บรษิทัควรจะมเีงนิสดและเงนิฝากส ารองเท่ากบัรายรบัหนึ่งเดอืนของบรษิทั 



ขัน้ตอนท่ี 9 ฝึกซ้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ BCP ของคณุ 

ในขัน้ตอนก่อนหน้า บรษิทัของคุณไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ ์BCP ขึน้มามากมาย 

ดา้นล่างเป็นค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนการเหล่านัน้ คุณมัน่ใจแคไ่หนทีจ่ะตอบว่า “ใช”่ 

- พนกังานทุกคน(รวมถงึลกูคา้) 

สามารถอพยพอย่างรวดเรว็และปลอดภยัตรงตามแผนการอพยพของบรษิทัไดห้รอืไม ่

- พนกังานทุกคนสามารถโทรเขา้มาทีเ่บอรฉุ์กเฉินเพื่อยนืยนัความปลอดภยัของตนไดห้รอืไม่ 

- สมาชกิทมีศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉนิสามารถมารวมตวักนัอย่างรวดเรว็พรอ้มเพรยีง ณ 

จุดนดัพบและรบัผดิชอบหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดห้รอืไม ่

การวางแผนกบัการปฏบิตัจิรงินัน้เป็นคนละเรื่องกนั BCP 

ของบรษิทัคุณควรจะใชก้ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในกรณีฉุกเฉนิตามแผนทีว่างไว ้

การฝึกซอ้มนัน้จะช่วยใหแ้น่ใจวา่แผนของบรษิทัจะใชก้ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุจุดประสงคท์ีว่างไว ้

การฝึกซอ้มไม่เพยีงแต่ทดสอบประสทิธภิาพ 

แต่ยงัช่วยเพิม่สมรรถภาพใหก้บัพนกังานผ่านการฝึกอบรมใหม้คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ 

ตวัอย่างของการฝึกซอ้มมดีงันี้ 

- การซอ้มอพยพ: ทดสอบและฝึกอพยพไปยงัสถานทีท่ีก่ าหนดอยา่งรวดเรว็และปลอดภยั 

- การฝึกซอ้มยนืยนัความปลอดภยั: ทดสอบและฝึกใหพ้นกังานโทรเพื่อยนืยนัความปลอดภยัในกรณีฉุกเฉิน 

- การฝึกซอ้มรวมพลทมีศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉิน: 

ทดสอบและฝึกใหท้มีศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉินรวมตวัและปฏบิตัหิน้าทีต่ามมอบหมาย 

- การฝึกซอ้มกูค้นืขอ้มลูส ารอง: ทดสอบและฝึกซอ้มการกูค้นืโดยการส ารองขอ้มลู 

- การฝึกซอ้มการเริม่ด าเนินกจิการใหม่อกีครัง้: 

ทดสอบและฝึกซอ้มการเริม่ด าเนินกจิการใหม่อกีครัง้หลกัการหยุดชะงกั 

- การฝึกซอ้มการปฏบิตักิาร ณ ทีต่ัง้ใหม่: ทดสอบและฝึกซอ้มการเริม่ด าเนินกจิการอกีครัง้ ณ ทีต่ัง้ใหม่ 



ขัน้ตอนท่ี 10  การทบทวนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 PDCA: การพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

แผนการด าเนินธุรกจิอยา่งต่อเนื่องนัน้ว่าดว้ยความพยายามในระดบับรษิทัเพื่อทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถของบรษิทัในการฟ้ื

นฟูกจิกรรมหลกั (PA) หลงัจากการหยุดชะงกัอนัเนื่องมาจากภยัพบิตั ิการพฒันาขดีความสามารถในระยะเวลาสัน้ๆ 

นัน้ไม่ง่าย แต่การปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องกย็งัเป็นเรื่องจ าเป็น เราสนบัสนุนใหคุ้ณใชว้งจร PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) เพื่อพฒันา BCP ของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

คุณไดผ้่านสองขัน้ตอนแรก (Plan และ Do) จากสีข่ ัน้ตอนแลว้ ตอนนี้คุณจะตอ้งท าใหอ้กีสองขัน้ตอนทีเ่หลอือนัไดแ้ก่ 

Check- การตรวจสอบและทบทวน และ Act-การรกัษาไวแ้ละพฒันา ใหส้มบรูณ์ 

 

 

(1) ตรวจสอบและทบทวน BCP ของคณุ 

เพื่อให ้BCP ของบรษิทัมปีระสทิธภิาพสงูสดุ คุณควรตรวจสอบและทบทวนกจิกรรมดา้น BCP ของบรษิทั ทัง้ก่อน 

ขณะและหลงัเกดิเหตุ ในขัน้ตอนน้ี ใหคุ้ณใชฟ้อรม์ 10-1 เพื่อทบทวนทัง้ 10 ขัน้ตอนใน Guidebook 

 

คุณควรถามค าถามต่อไปนี้ในขณะทีท่บทวนแต่ละขัน้ตอน 

- กจิกรรม BCP (ทีก่ าหนดและวางแผนแลว้) มปีระสทิธผิลหรอืไม่ 



- มเีรื่องหรอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรุงหรอืไม ่

- มคีวามเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกอะไรทีต่อ้งน ามาพจิารณานาหรอืไม ่

- มเีรื่องหรอืกจิกรรมใดทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่น BCP แต่ควรอยู่หรอืไม ่

 

ขัน้ตอนการตรวจสอบและทบทวนนี้จะตอ้งท าเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  

 

หากมคีวามเปลีย่นแปลงทางธุรกจิในบรษิทั เช่น เปลีย่นบรษิทัหุน้สว่น (ผูส้ง่วตัถุดบิ หรอืผูจ้ าหน่าย) เปลีย่นธุรกจิหลกัๆ 

(สนิคา้หรอืบรกิาร) เปลีย่นระบบ IT เกดิการควบรวมกจิการ เปลีย่นสถานทีต่ัง้ เป็นตน้ 

คุณควรใสใ่จผลของความเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี คุณอาจไม่ไดค้ านึงถงึปจัจยัเหล่าน้ีหรอืไม่ไดน้ ามาทบทวนขณะทีจ่ดัท า BCP 

ดงันัน้คุณอาจจะตอ้งทบทวนและเปลีย่นแปลงกจิกรรม BCP ตามความเหมาะสม คุณจ าเป็นจะตอ้งทบทวน BCP 

เป็นระยะเพื่ออพัเดต BCP การทบทวนภายในมกัจะเป็นหน้าทีข่องทมีผูน้ า BCP แผนกหลกั และแผนกตรวจสอบภายใน 

 

(2) การทบทวนการจดัการ 

นอกเหนอืจากขัน้ตอนการทบทวนและตรวจสอบขา้งตน้แลว้ ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งรเิริม่ผลกัดนัใหม้กีารทบทวน BCP 

ของบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหแ้น่ใจว่า BCP ของบรษิทันัน้มกีารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวงจร 

PDCA ฟอรม์ 10-2 เป็นฟอรม์ส าหรบัการทบทวนการจดัการ ซึง่ถอืเป็นตวักระตุน้วงจร PDCA ทีด่ี



BCP Checklist 

ล า
ดบั 

ค าถาม 
ขัน้ต
อนที ่

ค าตอบ 
ไ
ม ่

บาง
สว่น 

ใ
ช ่

1 มกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการดา้น BCP และมกีารจดัสรรงบประมาณใหก้จิกรรม BCP  1 0 2 4 
2 เป้าประสงค ์ขอบเขต และผูน้ า BCP เป็นทีท่ราบโดยทัว่กนัในบรษิทั 1 0 2 4 
3 ผูบ้รหิารระดบัสงูแสดงความเป็นผูน้ าและแสดงความทุม่เทในกจิกรรมดา้น BCP 

ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษแ์ก่พนกังาน 
1 0 2 4 

4 บรษิทัทราบว่าจะเกดิผลอย่างไรหากกจิการตอ้งหยุดชะงกัไปหนึ่งสปัดาห ์หรอืหนึ่งเดอืน 2 0 2 4 
5 บรษิทัทราบว่าจะตอ้งกลบัมาด าเนินกจิการใหไ้ดช้า้เรว็เพยีงใดหลงัการหยุดชะงกัเพื่อหลกีเ

หลีย่งผลกระทบรา้ยแรงต่อความอยู่รอดของบรษิทั 
2 0 2 4 

6 บรษิทัไดก้ าหนดธุรกจิหลกัทีจ่ะตอ้งฟ้ืนฟูสภาพเป็นล าดบัตน้ๆ 2 0 2 4 
7 บรษิทัไดก้ าหนดทรพัยากร หรอืสาธารณูปโภคภายนอกทีส่ าคญั 

ทีอ่าจเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการฟ้ืนฟูกจิการแลว้ 
3 0 2 4 

8 บรษิทัไดร้ะบวุตุัดบิหรอืชิน้สว่นประกอบจ าเป็นทีม่าจากผูส้ง่วตัถุดบิรายเดยีว 3 0 2 4 
9 บรษิทัไดค้น้ควา้เกีย่วกบัประวตักิารเกดิภยัพบิตัแิละขอ้มลูดา้นความเสีย่ง 

(เช่นแผนทีภ่ยัพบิตั)ิ ซึง่รฐับาลทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานราชการตพีมิพเ์ผยแพร่ 
4 0 2 4 

10 บรษิทัสามารถรบัความเสยีหาย (ในระดบัสงู) 
จากภยัพบิตัทิีม่คีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

4 0 2 4 

11 บรษิทัไดร้ะบทุรพัยากรจ าเป็นทีอ่าจจะไดร้บัความเสยีหายรุนแรงหากเกดิภยัพบิตัขิา้งตน้(
ขอ้ 10)แลว้ เนื่องความเสยีหายของทรพัยากรหลกัอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูกจิการ 

4 0 2 4 

12 บรษิทัมแีผนป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัเิพื่อดแูลความปลอดภยัและสวสัดภิาพของพนกังา
นจากภยัพบิตัทิีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

5 0 2 4 

13 บรษิทัมแีผนป้องกนัและมาตรการบรรเทาภยัพื่อปกป้องทรพัยส์นิจากภยัพบิตั ิ
(แผ่นดนิไหว อุทกภยั ไตฝุ้น่) และอุบตัเิหตุ 

5 0 2 4 

14 บรษิทัมกีารเตรยีมรายการตดิต่อในยามฉุกเฉินใหพ้นกังาน 6 0 2 4 
15 บรษิทัจดัท ากรอบการท างานของศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉินแลว้ เชน่ จุดรวมพล สมาชกิ 

เกณฑก์ารเรยีกรวมพล 
6 0 2 4 

16 บรษิทัมขีอ้มลูตดิต่อของลกูคา้ หุน้สว่นธุรกจิ และเจา้หน้าทีร่ฐั 6 0 2 4 
17 บรษิทัท าการส ารองขอ้มลูเป็นระยะ 7 0 2 4 
18 บรษิทัมสีถานทีท่ างานส ารองกรณีส านกังานใหญ่หรอืทีต่ัง้กจิการหลกัไม่สามารถใชก้ารได้ 7 0 2 4 
19 บรษิทัไดเ้ตรยีมอุปการณ์ส ารอง(และทรพัยากรอื่นๆ) กรณีทีอุ่ปกรณ์หลกัใชก้ารไม่ได ้ 7 0 2 4 
20 บรษิทัทราบสถานะการบรหิารจดัการดา้นภยัพบิตัแิละแผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องข

องผูจ้ดัสง่วตัถุทีจ่ดัสง่วตุัดบิหลกัแลว้ชิน้สว่นส าคญั 
7 0 2 4 



21 บรษิทัทราบว่ายงัขาดเงนิทุนอกีเท่าไหร่ในกรณีทีก่จิการตอ้งหยดุชะงกัไปหนึ่งเดอืน 8 0 2 4 
22 บรษิทัไดส้ ารวจแลว้ว่ารฐับาลทอ้งถิน่และหน่วยงานรฐัอื่นๆมโีปรแกรมช่วยเหลอืดา้นภยัพิ

บตัใิดบา้ง 
8 0 2 4 

23 บรษิทัไดส้ ารองเงนิสดไวใ้นกรณีภยัพบิตัเิป็นจ านวนเท่ากบัรายรบัหนึ่งเดอืน 8 0 2 4 
24 บรษิทัมกีารซอ้มอพยพเป็นระยะ 9 0 2 4 
25 บรษิทัมกีารฝึกซอ้มเพื่อทดสอบว่าสามารถกูข้อ้มลูจากแหล่งส ารองขอ้มลูได ้ 9 0 2 4 
26 บรษิทัมกีารฝึกซอ้มรวมพลศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉิน 9 0 2 4 
27 บรษิทัทบทวนแผนการจดัการภยัพบิตัแิละ BCP และปรบัปรุงมาตรการต่างๆเป็นระยะ 10 0 2 4 
28 ฝา่ยบรหิารระดบัสงูมสีว่นร่วมอย่างเตม็ทีใ่นการวเิคราะหท์บทวนกจิกรรมดา้น BCP 10 0 2 4 
 

ระดบั BCP ของคุณ คะแนนรว
ม 

บรษิทัของคุณไม่สามารถรบัมอืกบัภยัพบิตัแิละอุบตัเิหตุต่างๆได ้หากเกดิภยัพบิตั ิ
เป็นไปไดส้งูว่าบรษิทัจะเสยีหายรุนแรงและธุรกจิอาจหยุดชะงกัเป็นระยะเวลานาน 
บรษิทัควรทราบว่ามภียัคุกคามอะไรบา้งและควรด าเนินการอย่างไรเพื่อลดความเสยีหายจากภยันัน้ใหเ้หลอืน้
อยทีส่ดุ 

0-36 

บรษิทัของคุณทราบถงึความเสีย่งทีอ่าจเผชญิและไดด้ าเนินมาตรการรบัมอืไปบา้งแลว้ 
แต่อาจไมม่ปีระสทิธผิลมากนกั บรษิทัยงัมโีอกาสเสยีหายรุนแรงเน่ืองจากความบกพร่องของกจิกรรม BCP  
ควรใหค้วามส าคญักบั BCP เป็นล าดบัตน้ๆ เพื่อให ้BCP มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

37-74 

บรษิทัของคุณม ีBCP ทีเ่กอืบจะเสรจ็สมบรูณ์แลว้ 
และมมีาตรการทีน่่าจะมปีระสทิธภิาพหากตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งในระดบัทีค่าดการณ์ไว ้
ใหคุ้ณด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไปเพื่อพฒันาการเตรยีมการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกจิ 
และเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณจะสามารถรบัมอืกบัเหตุการณ์หรอืภยัพบิตัทิีไ่มไ่ดค้าดคดิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

75-112 
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