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Business Continuity Planning : BCP

เตรียมพรอมแผนไอทีรองรับทุกวิกฤต

ทุกวันนีม้ เี หตุการณปจ จุบนั ทันดวนมากมายทีอ่ าจทำใหธรุ กิจของเราไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได
ในภาวะปกติ พนักงานไมสามารถเขาออฟฟศได หรือทำใหระบบสารสนเทศจากสวนกลางไมสามารถ
ทำงานได ไมวาจะเปน อุบัติภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย แผนดินไหว สึนามิ หรือภัยอ�นๆ เชน
การกอวินาศกรรม การจลาจล การเดินขบวน โรคระบาด เปนตน ในขณะทีร่ ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลายเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของธุรกิจ ซึ่งหากไมมีแผนรองรับมูลคาความเสียหาย
อาจมากจนมิอาจประมาณได คุณจะแก ไขปญหาอยางไร??
วันนี้ เราอยากจะเลาเร�อง Business Continuity Planning : BCP แนวทางในการปองกัน
ความเสียหายเหลานี้ ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่ทุกองคกรตองเตรียมแผนรองรับ ทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เพ�อทีจ่ ะไดมแี นวทางแก ไขปญหาทีร่ นุ แรง ซึง่ ตองตระหนักวา การใหบริการบางสวนหรือ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการบริโภคและอุปโภคระดับสาธารณชนจำเปนจะตองไดรับการสงมอบอยาง
ตอเน�องโดยไมหยุดชะงัก เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท รถเมล รถไฟ ฯลฯ และเม�อเกิดเหตุการณขน้ึ
ตองมีการเปลี่ยนแปลงแผนเริ่มตนและมีการเตรียมแผนตอเน�องทางธุรกิจ
ในวันทีพ่ นักงานไมสามารถมาทำงานไดเน�องจากเหตุการณฉกุ เฉินตางๆ แผนตอเน�องทางธุรกิจ BCP
ชวยใหการบริการที่สำคัญๆ หรือผลิตภัณฑที่จำเปนจะตองสงมอบใหกับลูกคา สามารถดำเนินไปได
อยางตอเน�อง แทนทีจ่ ะมุง เนนไปทีก่ ารกอบกูร ะบบ หรือ กระบวนการผลิต ใหกลับมาทำงานภายหลัง
ภัยพิบตั ิ BCP จะทำใหมน่ั ใจไดวา ธุรกิจดำเนินไดอยางตอเน�องเม�อเกิดเหตุการณขน้ึ เรียกวา เตรียม
พรอมไวกอน
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Business Continuity Planning : BCP
คือ เอกสารคำแนะนำวิธกี าร ทีช่ ว ยใหคณ
ุ และองคกรสามารถตอบสนองตอเหตุการณ
ฉุกเฉินได โดยไมตองหยุดหรือแน ใจวาเหตุการณจะไมเปนอุปสรรคสำคัญของ
การดำเนินงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จำเปนจะตองมีแผนการกูคืนระบบหรือแผนการกูคืน
ทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงาน
เพ�อรองรับภัยพิบัติเหลานั้น จึงไดมีการจัดทำ การบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management) หรือ BCM ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
บริหารซึ่งชี้บงภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอองคกร องคกรจำเปนตองสรางขีด
ความสามารถใหองคกรมีความยืดหยุน เพ�อตอบสนองและปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ช�อเสียง ภาพลักษณ และกิจกรรมที่สรางมูลคาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเน�อง (Business
Continuity Planning) หรือ BCP

โดยแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ BCM นั้น ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก หรือเรียกวาวงจร
การบริหารจัดการความตอเน�องทางธุรกิจ (BCM Life Cycle) ไดแก
1. BCM Programme Management เปนการทำกรอบนโยบายเพ�อกำหนดโครงสรางหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรตั้งแตผูบริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับตาง ๆ เชน จัดตั้ง
ทีมงานดาน BCM กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบุคลากร การปรับระดับของเหตุการณ
วิธีการบริการโครงการ BCM การติดตามพรอมทั้งรายงานความคืบหนา เปนตน
2. Understanding the Organization เปนการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ และการประเมิน
ความเสี่ยง เพ�อทำความเขาใจสภาพองคกรวาจะรับผลกระทบทางธุรกิจหรือความเสี่ยงไดเทาใด
ระบุความความเรงดวนของกิจกรรมตาง ๆ และระดับความสามารถที่ตองการ เพ�อนำไปเปนขอมูล
ในการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกลยุทธ BCM ซึ่งคุณวิเชียร จึงวิโรจน กลาววา ความเสี่ยง
ของความเสี่ยง คือ การหาความเสี่ยงไมเจอ ดังนั้นเราจึงตองระมัดระวังสิ่งนี้ดวย
3. Determining BCM Strategy เปนการคิดและดำเนินการกำหนดกลยุทธเพ�อเตรียมการไว
ลวงหนาวาอะไรที่ตองเตรียมการเม�อเกิดเหตุการณวิกฤต เชน กลยุทธการกูคืนการดำเนินงาน
กลยุทธดานการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมหากตองยายที่ทำงานชั่วคราว ซึ่งตองเตรียมสิ่งตางๆ
เชน บุคลากร สถานที่ อุปกรณ เทคโนโลยี ขอมูลที่ ไม ใช data แตเปนขอมูลที่เปน information
ซึ่งเราสามารถนำมาใชประโยชน ไดหรือใหบริการผูใชบริการได เปนตน
4. Developing and Implementing BCM Response เปนการจัดทำแผนงานเพ�อตอบโต ใน
สิง่ ทีเ่ ราคิดหรือยุทธศาสตรทต่ี ระเตรียมไว โดยจัดทำแผน IMP (Incident Management Plans)
เพ�อจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้น แผน BCP (Business Continuity Plans) เพ�อบริหารธุรกิจ
อยางตอเน�อง เพ�อใหกิจการดำเนินงานตอไปได โดยไมจำเปนตองทำทุกงานใหเลือกทำงานที่จะสง
ผลกระทบกับลูกคาหรือผูใชบริการหรืองานที่เปนหัวใจหลักของหนวยงานเรากอน และแผน DRP
(Disaster Recovery Plans) เปนแผนที่กูคืนกิจการภายหลังภัยพิบัิติผานพนไป
5. Exercising, Maintaining and Reviewing เปนการซอมหรือทดสอบเพ�อใหแน ใจวา BCM
ที่ทำไวสามารถใช ไดจริง มีขอมูลที่เปนปจจุบันไมลาหลัง และเปนขอมูลอางอิงที่ถูกตอง รวมทั้ง
เพ�อตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนที่จัดทำไวดวย
6. Embedding BCM in the Organization’s Culture เปนการปลูกฝง BCM ใหเปนสวนหนึง่
ของวัฒนธรรมองคกร เพ�อใหบุคลากรไดเขาใจถึงความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหนาที่
ที่ทุกคนตองกระทำเพ�อใหกิจการของเราดำเนินตอไปไดหากเกิดภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต
การทำ Business Continuity Planning นั้นยอมมีรายละเอียดการเตรียมความพรอมแตกตางกันไปใน
แตละองคกร ซึ่งทีม ทรูบิสสิเนส มีเจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญพรอมรวมวางแผนระบบไอทีรับมือกับวิกฤต
ทุกประเภทรวมกับธุรกิจ เพ�อใหทกุ กิจการสามารถบริหารจัดการไดอยางราบร�นตอเน�องจนถึงวันทีท่ กุ อยาง
เขาสูภาวะปกติ
สนใจโทรมาปรึกษาไดที่
TIDC Disaster Recovery Service: 02 699 1400 หรือ E-mail: Sales@trueidc.co.th

ที่มา : สำนักบริการผูประกอบการ (บร.) สสว. ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก TrueBusiness
http://truebusiness.truecorp.co.th truebusiness

