
 
 

  

 

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management Policy : BCM Policy) 

 
  

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพ่ือสังคมที่เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมการออม  สร้างความมั่นคง
ให้กับประชาชน  เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy : BCM Policy)  
ให้ความส าคัญกับการให้บริการทางการเงินครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  และการด าเนินงานที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  สังคม  และธรรมาภิบาล  ในทุกกระบวนการ  รวมทั้งมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  
โดยค านึงถึงความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนอง
และบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤต  รวมทั้งการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารมีความยืดหยุ่น 
สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า  และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปกป้องชื่อเสียง  
ภาพลักษณ์  และธุรกรรมงานที่ส าคัญ  รวมถึงสนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคาร  ธนาคารจึงได้น าการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management : BCM)  มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของธนาคาร  โดยก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management 
Policy : BCM Policy)  เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน  ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  ใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   

1.  ธนาคารมีเจตนารมณ์ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล  และกรอบมาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ                
โดยน ากรอบหลักการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้  ประกอบด้วย  ระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  (Business Continuity Management System : BCMS)  และกระบวนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  ซ่ึงเป็นการวางแผน  การน าไปปฏิบัติ  การติดตาม  การทบทวน  การทดสอบ  การรักษาไว้  และ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยครอบคลุมถึงธุรกรรมงานที่ส าคัญต่อธุรกิจหลักของธนาคาร  รวมถึงธุรกรรม
งานที่ส าคัญที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก  

2.  ธนาคารจะจัดให้มีการทดสอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เพื่อเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน  และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง  เปน็ประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

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



 
 

  

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

  พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity 
Management Policy : BCM Policy) และก ากับดูแลการด าเนินการและกระบวนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ   
พร้อมทั้งท าหน้าทีก่ ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management Policy : BCM Policy)  อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง   

  4.2  คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  (Risk Oversight Committee : ROC) 
 พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity 

Management Policy : BCM Policy)  อนุมัติเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ  และการวิเคราะห์และระบุธุรกรรมงานที่ส าคัญ รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินการและ
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ   

  4.3  ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  
ก าหนดกรอบการด าเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business 

Continuity Management Framework)  ครอบคลุมถึงการแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ย่อยชุดต่าง ๆ  ทีมงาน  ผู้บริหาร  หน่วยงานธุรกิจ  หน่วยงานสนับสนุน  พนักงาน  และลูกจ้าง  ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  การก าหนดกลยุทธ์  การจัดสรรทรัพยากร  กระบวนการที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  และสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้  
รวมทั้ง ติดตามดูแลการด าเนินการและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  และติดตามให้คณะกรรมการ 
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรายงานสรุปผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  (Risk Oversight 
Committee : ROC)   
  4.4  กลุ่มตรวจสอบ 

ตรวจสอบการด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business 
Continuity Management : BCM)  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  ข้อก าหนดของหน่วยงาน
ก ากับดูแล  และกรอบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง 

5.  คณะกรรมการธนาคารออมสิน  ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  มีหน้าที่ในการ                 
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เพ่ือปลูกฝังระบบการบริหาร                       
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management System : BCMS)  ให้เป็นส่วนหนึ่ง                          
ของวัฒนธรรมองค์กร  และเพ่ือให้ธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

6.  นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้จะมีการถ่ายทอดไปยังคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน  ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  เพ่ือให้มีความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติ  และปรับปรุง
รักษาให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน  โดยนโยบายฉบับนี้ต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  หรือทบทวน   
เมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบที่ส าคัญ 
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