
 
 

  

  
 

 

 

นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management Policy : BCM Policy) 

  
ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่เป็นผู้น าในการส่งเสริมการออม  เสรมิสร้างความสุข  และ

ความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล  ซึ่งมุ่งเนน้การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  ประชาชน  รัฐบาล  และพนักงาน  โดยให้ความส าคัญกับการใหบ้ริการทางการเงิน
ครบวงจรทีล่  าสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และเหนอืความคาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  รวมทั ง        
มีการบรหิารจัดการแบบมอือาชีพและมีธรรมาภิบาล  

ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการเตรียมความพรอ้มเพื่อตอบสนอง
และบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤต  รวมทั งการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหม้ั่นใจว่าธนาคารมีความ
ยืดหยุ่น สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้า  และตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย      
ปกป้องช่ือเสียง  ภาพลักษณ์  และธุรกรรมงานทีส่ าคัญ  รวมถึงสนบัสนุนยทุธศาสตร์ของธนาคาร  ธนาคาร   
จึงได้น าการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business Continuity Management : BCM)  มาใช้ในการ
บรหิารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร  โดยก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business 
Continuity Management Policy : BCM Policy)  เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน  ผู้บริหาร  
พนักงาน  และลกูจ้าง  ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน     

1.  ธนาคารมีเจตนารมณ์ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล  และกรอบมาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ                
โดยน ากรอบหลักการด้านการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิมาใช้  ประกอบด้วย  ระบบการบรหิาร              
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business Continuity Management System : BCMS)  และกระบวนการบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ  ซึ่งเป็นการวางแผน  การน าไปปฏิบัติ  การติดตาม  การทบทวน  การทดสอบ           
การรกัษาไว้  และการปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง  โดยครอบคลมุถึงธุรกรรมงานทีส่ าคัญต่อธุรกจิหลักของธนาคาร  
รวมถึงธุรกรรมงานทีส่ าคัญที่ใช้บริการจากผู้ใหบ้รกิารภายนอก  

2.  ธนาคารจะจัดให้มีการทดสอบการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  เพื่อเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รวมทั งเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการบรหิารความต่อเนือ่ง
ทางธุรกจิให้แกผู่้บรหิาร พนกังาน  และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง  เปน็ประจ าอย่างน้อยปีละหนึง่ครั ง 

3.  ธนาคารจะก ากับดูแลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity 
Management System : BCMS)  โดยมีการติดตาม  ทบทวน  และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบ      
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management System : BCMS)  เป็นระยะเพื่อ
การพัฒนาปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง 

 
 
 



 
 

  

4.  บทบาทหน้าที่   
4.1  คณะกรรมการธนาคารออมสิน  (Board of Directors : BOD) 

  พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business Continuity 
Management Policy : BCM Policy) และก ากับดูแลการด าเนินการและกระบวนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกจิ  รวมถึงประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิอย่างสม่ าเสมอ      
พร้อมทั งท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายบรหิารมีการปฏิบัติตามนโยบายการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management Policy : BCM Policy)  อย่างเครง่ครัดและต่อเนือ่ง   

  4.2  คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  (Risk Oversight Committee : ROC) 
 พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business 

Continuity Management Policy : BCM Policy)  อนุมัตเิกณฑ์การพิจารณาส าหรบัการประเมินความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ  และการวิเคราะห์และระบุธุรกรรมงานทีส่ าคัญ รวมทั งก ากบัดูแล            
การด าเนินการและกระบวนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ      
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ   

  4.3  ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  
ก าหนดกรอบการด าเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ   (Business 

Continuity Management Framework)  ครอบคลุมถึงการแต่งตั งและก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการย่อย
ชุดต่าง ๆ  ทีมงาน  ผู้บริหาร  หน่วยงานธุรกจิ  หน่วยงานสนับสนุน  พนักงาน  และลูกจ้าง  ที่เกี่ยวข้องกบั    
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  การก าหนดกลยทุธ์  การจัดสรรทรัพยากร  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ         
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติทีชั่ดเจน  และสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ รวมทั ง 
ติดตามดูแลการด าเนินการและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  และติดตามให้คณะกรรมการบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกจิรายงานสรุปผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  (Risk Oversight 
Committee : ROC)   
  4.4  กลุ่มตรวจสอบ 

ตรวจสอบการด าเนินการทีเ่กี่ยวกับการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ   (Business 
Continuity Management : BCM)  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบั
ดูแล  และกรอบมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้อง 

5.  คณะกรรมการธนาคารออมสิน  ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  มีหน้าที่ในการ                 
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  เพื่อปลูกฝังระบบการบริหาร                       
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business Continuity Management System : BCMS)  ให้เป็นส่วนหนึ่ง                          
ของวัฒนธรรมองค์กร  และเพือ่ให้ธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

6.  นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี จะมกีารถ่ายทอดไปยัง                         
คณะกรรมการธนาคารออมสิน  ผูบ้รหิาร  พนักงาน  และลกูจ้าง  เพื่อให้มีความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติ             
และปรับปรงุรักษาให้ด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน  โดยนโยบายฉบับนี ต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง                           
หรือทบทวนเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทีส่ าคัญ 

 
 

อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
ในการประชุมครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565       


