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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย ขอกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนา
และนิทรรศการ
1. บทนำ
ศักยภาพของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการของโลกมีอยูสูงมาก
ไมวา จะเปนสภาพทางภูมศิ าสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร วัฒนธรรมทางสังคม และลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ
การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการไมวา จะเปนระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติจงึ เปนกิจกรรมทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทยทีส่ ามารถนำเงินตราจากตางประเทศเขามาไดเปนจำนวนมาก และมีสว นสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศ
เกิดการเจริญเติบโต และมีความแข็งแกรง อยางไรก็ตาม ในการจัดการประชุม สัมมนาในทุกๆ ระดับเรือ่ งทีม่ กั มี
การหยิบยกขึ้นมาพิจารณามักเปนเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น องคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ จึงจำเปนตองเตรียมความพรอมในการรับมือกับอุบัติการณจาก
ภัยคุกคาม ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน คลื่นยักษสึนามิ แผนดินไหว หรือเกิดขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย เชน
การกอการราย การกอวินาศกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ทำใหสามารถแกไขสถานการณในยามวิกฤตตางๆ ได
การนำมาตรฐานฉบับนีไ้ ปใชในองคกรทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ จะทำใหองคกร
เหลานั้นสามารถเตรียมความพรอม สามารถรับมือตออุบัติการณ การประสานงาน การตอบสนองตอสถานการณ
และการฟน ฟูภายหลังจากอุบตั กิ ารณนนั้ ไดอยางมีประสิทธิผล ซึง่ จะทำใหการดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการตอไปได
อยางตอเนือ่ ง อันจะเปนการสรางความเชือ่ มัน่ แกผมู าเยือนประเทศไทย หรือผมู ารับการบริการไดอยางสูง
นอกจากองคกรทีเ่ กีย่ วของกับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการแลว มาตรฐานนีย้ งั สามารถนำไปประยุกตใชไดกบั
องคกรทุกประเภท ขนาด สภาพพืน้ ที่ วัฒนธรรม และสังคมทีม่ คี วามแตกตางกัน อันจะชวยใหองคกรสามารถจัดการ
และการปรับปรุงผลการดำเนินงานดานการรักษาความปลอดภัย และมีการดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
การปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ ที่องคกรเกี่ยวของ โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบ
และโครงสรางระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยซึง่ สามารถจะนำไปบูรณาการกับระบบการจัดการดานอืน่ ๆ
ทีอ่ งคกรมีการดำเนินการอยแู ลว เชน ระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิง่ แวดลอม และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน ทัง้ นี้ ความสำเร็จของระบบการจัดการในองคกรยอมขึน้ อยกู บั ความมงุ มัน่ ของ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกระดับ โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงสุด ที่ตองกำหนดนโยบายการจัดการดานการรักษา
ความปลอดภัย วัตถุประสงค ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (procedure) รวมทัง้ กระบวนการตางๆ ทีจ่ ะสามารถทำใหบรรลุตอ
นโยบายทีก่ ำหนดไว
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ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และการปองกันสินทรัพยทมี่ คี วามสำคัญ
จัดทำ ดำเนินการ รักษาไว และปรับปรุงระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนือ่ ง
มัน่ ใจถึงการเปนไปตามนโยบายดานการรักษาความปลอดภัยทีก่ ำหนดไว
แสดงถึงการเปนไปตามขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ
องคกรสามารถตรวจสอบระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยของตนเอง และประกาศแสดง
ตนว า มี ร ะบบการจั ด การด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย เป น ไปตามมาตรฐานฉบั บ นี้ ไ ด เ อง หรื อ
ขอรับการรับรองระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยจากหนวยรับรอง (Certification Body)
ก็ได
ขอกำหนดทัง้ หมดในมาตรฐานฉบับนี้ มีวตั ถุประสงคทจี่ ะนำไปใชโดยการผนวกรวมกับระบบการจัดการดานการรักษา
ความปลอดภัยใดๆ ทีใ่ ชกนั อยแู ลวในองคกรตาง ๆ ขอบขายของการประยุกตใชขนึ้ อยกู บั ปจจัยตาง ๆ เชน นโยบาย
ดานการรักษาความปลอดภัยขององคกร ลักษณะของกิจกรรม สินคา การบริการ สถานทีต่ งั้ และขอจำกัดตาง ๆ
ภายใตเงือ่ นไขการดำเนินการขององคกร

3. คำศัพท และ คำจำกัดความ
สำหรับวัตถุประสงคของมาตรฐานฉบับนี้ ใหใชคำศัพท และ คำจำกัดความ ดังตอไปนี้
หมายเหตุ ตัวพิมพเขมที่ใชในคำจำกัดความนี้แสดงถึงคำศัพทที่อางอิงถึงอีกคำหนึ่งในขอกำหนดนี้ และ ไดวงเล็บ
หมายเลขลำดับที่ของคำศัพทไวดวย

3.1 การรักษาความปลอดภัย
บรรดามาตรการทีก่ ำหนดขึน้ ตลอดจนการดำเนินการทัง้ ปวงเพือ่ พิทกั ษรกั ษา และคมุ ครองปองกันสิง่ ทีเ่ ปน
ความลับขององคกร สินทรัพย และบุคลากร ใหพน จากการรัว่ ไหล การจารกรรม การบอนทำลาย หรือการกระทำ
อืน่ ใดทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอองคกร ทีเ่ กิดการกระทำดวยความตัง้ ใจ ไมตงั้ ใจ หรือทีเ่ กิดขึน้ เอง
โดยธรรมชาติ
3.2 การจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
กิจกรรม และวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนระบบและมีการประสานงานกัน ในการทีอ่ งคกร (ดูขอ 3.34) สามารถบริหาร
ความเสีย่ ง (ดูขอ 3.15) ผลกระทบ (ดูขอ 3.23) และภัยคุกคาม (ดูขอ 3.29) ทีอ่ าจเกิดขึน้
3.3 การประเมินความเสีย่ ง
กระบวนการโดยรวมของการชีบ้ ง วิเคราะห และประเมินความเสีย่ ง
หมายเหตุ การประเมินความเสีย่ ง เกีย่ วของกับกระบวนการในการชีบ้ ง ภัยคุกคาม และจุดออน (ดูขอ 3.16) ทีม่ อี ยู
ทั้งภายใน และภายนอก การชี้บงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณจากภัยคุกคามและจุดออนนั้น การระบุถึง
งานวิกฤตทีจ่ ำเปนตอองคกรเพือ่ สรางความตอเนือ่ งในการดำเนินการ การระบุถงึ การควบคุมทีจ่ ำเปน
ในการลดการแพรกระจาย และประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจากการควบคุมดังกลาว
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3.4 การประเมินจุดออน
กระบวนการในการชีบ้ ง และการประมาณจุดออน (ดูขอ 3.16)
3.5 การประเมินผลกระทบ
กระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบที่มีตอสินทรัพย การทำงาน การบริการ สินคา และความตอเนื่อง
ในการดำเนินการ (ดูขอ 3.14)
3.6 การประเมินภาวะวิกฤต
กระบวนการทีถ่ กู ออกแบบมา เพือ่ ใชในการชีบ้ ง และประเมินความเสีย่ งของสินทรัพย บนพืน้ ฐานของพันธกิจ
หรือหนาที่ตอองคกร กลุมของประชาชนที่ไดรับความเสี่ยง หรือ ความสำคัญจากการถูกขัดขวางตอการ
ดำเนินการอยางตอเนือ่ ง
3.7 การปองกันอันตรายและภัยคุกคาม
กระบวนการ วิธกี ารปฏิบตั ิ เทคนิค วัสดุ ผลิตภัณฑ การบริการหรือทรัพยากร ทีใ่ ชในการหลีกเลีย่ ง ลด หรือ
ควบคุมความเสีย่ ง และภัยคุกคามทุกประเภท เพือ่ ลดผลกระทบทางดานลบตอการรักษาความปลอดภัย (ดูขอ
3.24)
3.8 การตรวจประเมินภายใน
กระบวนการทีเ่ ปนระบบ เปนอิสระ และจัดทำไวเปนเอกสาร ทีด่ ำเนินการโดยองคกรเอง เพือ่ ใหไดหลักฐานการ
ตรวจประเมิน และ ทวนสอบหลักฐานการตรวจประเมินอยางเปนธรรม เพือ่ ตัดสินวาระบบการจัดการดาน
การรักษาความปลอดภัยทีก่ ำหนดขึน้ มีการปฏิบตั เิ ปนไปตามเกณฑการตรวจประเมิน
หมายเหตุ ในหลายกรณีโดยเฉพาะองคกรขนาดเล็ก ความเปนอิสระสามารถแสดงโดยความเปนอิสระจากหนาที่
ความรับผิดชอบสำหรับงานที่กำลังถูกตรวจประเมิน

3.9 การปฏิบตั กิ ารแกไข
การปฏิบตั กิ ารขจัดสาเหตุของความไมสอดคลอง (ดูขอ 3.13) ทีพ่ บ
3.10 การปฏิบตั กิ ารปองกัน
การขจัดสาเหตุของความไมสอดคลอง (ดูขอ 3.13) ทีอ่ าจเกิดขึน้
3.11 การปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ซ้ำ ๆ เพือ่ ทำใหระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย (ดูขอ 3.30) ดีขนึ้ ทำให
บรรลุถงึ การปรับปรุงผลการดำเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยโดยรวม (ดูขอ 3.25) และสอดคลอง
กับนโยบายดานการรักษาความปลอดภัย (ดูขอ 3.17) ขององคกร
3.12 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
วิธกี ารทีก่ ำหนดในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการ
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3.13 ความไมสอดคลอง
การไมปฏิบตั ติ ามขอกำหนด
3.14 ความตอเนือ่ งในการดำเนินการ
ความสามารถเชิงกลยุทธและยุทธวิธีขององคกร ในการวางแผนตอบโตกับแตละเงื่อนไข สถานการณ
และอุบตั กิ ารณ เพือ่ ใหดำเนินการตอไปไดอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ความสามารถเหลานี้ ตองไดรบั การยอมรับจาก
ฝายบริหารกอน
หมายเหตุ ความตอเนื่องในการดำเนินการ เปนคำที่ใชทั่วไปมากกวาความตอเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งใชไดทั้งกับ
หนวยงานที่ตองการกำไร และกับองคกรทุกลักษณะ เชน องคกรที่ไมใชภาครัฐ องคกรที่อยูใน
ความสนใจของสาธารณชน และองคกรภาครัฐ

3.15 ความเสีย่ ง
โอกาสของการเกิดภัยคุกคาม (ดูขอ 3.29) ดานการรักษาความปลอดภัย ทำใหเกิดผลตามมาทีไ่ มพงึ ประสงค
3.16 จุดออน
จุดที่งายตอการรั่วไหล การจารกรรม การกอวินาศกรรม การบอนทำลาย หรืออื่นๆ ทั้งทางกายภาพ
การปฏิบตั งิ าน เศรษฐกิจ ธุรกิจ ความถูกตองตามกฎหมาย และความเสียหายอืน่ ๆ
3.17 นโยบายดานการรักษาความปลอดภัย
ความมงุ หมายและทิศทางโดยรวมขององคกร ทีก่ ำหนดอยางเปนทางการโดยผบู ริหารระดับสูง (ดูขอ 3.21)
หมายเหตุ นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยควรเกี่ยวของกับความปลอดภัยของสินทรัพยขององคกรและ
แผนสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของกระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายขององคกร และ ขอกำหนดกฎระเบียบ

3.18 บันทึก
เอกสารซึง่ แสดงผลสำเร็จ หรือเปนหลักฐานการดำเนินงานของกิจกรรม
3.19 เปาหมายดานการรักษาความปลอดภัย
รายละเอียดขอกำหนดการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใชกบั ทัง้ องคกร หรือบางสวน ซึง่ เกิดจากวัตถุประสงคดา นการรักษา
ความปลอดภัย (ดูขอ 3.31) และความจำเปนในการกำหนด และการทำใหสำเร็จ เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคดา นการรักษาความปลอดภัย
3.20 ผตู รวจประเมิน
บุคคลซึง่ มีความสามารถดำเนินการตรวจประเมิน
3.21 ผบู ริหารระดับสูง
บุคคลหรือกลมุ บุคคล ทีเ่ ปนผกู ำหนดทิศทางและควบคุมองคกรในระดับสูงสุด
หมายเหตุ ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง ตลอดสายการบังคับบัญชาควรมีความชัดเจน
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3.22 ผมู สี ว นเกีย่ วของ (ผมู สี ว นไดสว นเสีย)
บุคคลทีใ่ หความสนใจในการปฏิบตั งิ าน และผลสำเร็จ และ/หรือผลกระทบ (ดูขอ 3.23) จากกิจกรรมของ
องคกร
หมายเหตุ ผมู สี ว นเกีย่ วของ (ผมู สี ว นไดสว นเสีย) รวมถึง ลูกคา หนุ สวน ผถู อื หนุ เจาหนาทีก่ ารเงิน ผรู บั ทำประกัน
ผูควบคุม หนวยงานดูแลกฎระเบียบ พนักงาน ผูรับเหมา ผูสงมอบ องคกรผูใชแรงงาน อุปกรณ/
เครือ่ งมือชวยอำนวยความสะดวก (ดูขอ 3.38) ของผทู อี่ ยรู อบขาง และสังคม

3.23 ผลกระทบ
ผลลัพธทไี่ ดประเมินวาจะเกิดขึน้
3.24 ผลกระทบของการรักษาความปลอดภัย
การเปลีย่ นแปลง หรือผลลัพธ ไมวา จะเปนผลทางบวก หรือทางลบ บางสวนหรือทัง้ หมด ทีเ่ ปนผลจาก หรือ
มีผลตอความเสีย่ ง และภัยคุกคามขององคกร
3.25 ผลการดำเนินงานดานการรักษาความปลอดภัย
ผลการบริหารความเสีย่ ง และภัยคุกคามขององคกร ซึง่ สามารถวัดได
3.26 แผนงานการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
วิธีการที่จะทำใหวัตถุประสงค และเปาหมายดานการรักษาความปลอดภัยประสบผลสำเร็จ ซึ่งรวมไปถึง
ความพรอม การตอบรับ การผอนหนักใหเปนเบา การฟน ฟู และเหนือสิง่ อืน่ ใด การตระหนักและการปองกัน
ความเสีย่ ง และภัยคุกคาม
3.27 ภาวะฉุกเฉิน
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ทันทีทนั ใด เรงดวน ไมคาดคิดมากอน ซึง่ ตองไดรบั การจัดการโดยทันที เพือ่ ไมใหขยายตัว
ลุกลามจนเกิดความสูญเสียอยางรายแรง
หมายเหตุ ภาวะฉุกเฉิน มักจะเปนอุบตั กิ ารณ หรือสถานการณทยี่ งุ วนุ วาย ซึง่ มักตองคาดการณหรือมีการเตรียม
พรอม แตมักจะไมคาดคิดมากอน

3.28 ภาวะวิกฤต
การปฏิบตั กิ ารและหนาทีก่ ารทำงาน ซึง่ มีความสำคัญสูงสุดตอองคกร และมีความจำเปนตอการทำงาน อยางมี
ประสิทธิผล และเพือ่ ปองกันสินทรัพยของบุคลากร ธุรกิจ และสินทรัพยทางกายภาพ
3.29 ภัยคุกคาม
สถานการณ เหตุการณ หรือภาวะทีม่ ศี กั ยภาพในการกอใหเกิดความสูญเสีย หรือ อันตรายตอชีวติ และสินทรัพย
ซึง่ อาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย หรือ ภัยธรรมชาติ
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3.30 ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
สวนหนึง่ ของระบบการบริหารงานขององคกร ซึง่ ใชในการกำหนดและนำนโยบายดานการรักษาความปลอดภัย
(ดูขอ 3.17) ไปปฏิบตั ิ และบริหารความเสีย่ ง และภัยคุกคาม ขององคกร ซึง่ รวมถึง โครงสรางองคกร กิจกรรม
การวางแผน การจัดสรรความรับผิดชอบ วิธกี ารปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน (ดูขอ 3.12) กระบวนการ
และทรัพยากร
3.31 วัตถุประสงคดา นการรักษาความปลอดภัย
เปาหมายรวม ผลลัพธ หรือผลสำเร็จ ซึง่ ประกอบดวยนโยบายดานการรักษาความปลอดภัย ทีอ่ งคกรตัง้ เปาไววา
จะตองทำใหสำเร็จ
3.32 ศักยภาพของความสูญเสีย
การบาดเจ็บ เจ็บปวย สินทรัพยเสียหายทีเ่ ปนไปได จากเหตุการณ ไมวา จะมีการคาดการณ หรือไมคาดการณ
ไวลว งหนา อันจะสงผลกระทบตอความสามารถขององคกร ในการทีจ่ ะทำงานไดอยางมีประสิทธิผล เปนเหตุ
ทำใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอโครงสรางพืน้ ฐาน และสงผลอยางมีนยั สำคัญตอมนุษย หรือ สินทรัพยของ
องคกร หรือตอผมู สี ว นเกีย่ วของ (ดูขอ 3.22) หรือ ทำใหเกิดผลทีไ่ มดตี อ ชือ่ เสียง หรือความคงอยตู อ ไปของ
องคกรนัน้
3.33 หวงโซอปุ ทาน
ขัน้ ตอนทีเ่ ชือ่ มโยงกันของทรัพยากรและกระบวนการ ซึง่ เริม่ ตัง้ แตการจัดหาวัตถุดบิ และรวมไปถึงการนำสง
สินคาหรือการบริการไปยังผบู ริโภค โดยผานขัน้ ตอนของการขนสง
หมายเหตุ หวงโซอุปทาน อาจรวมถึงผูสงมอบ ผูจัดจำหนาย อุปกรณ/เครื่องมือชวยอำนวยความสะดวก
ในการผลิต ผูใหบริการขนสง ศูนยกระจายสินคาภายใน ผูกระจายสินคา ผูคาสง และ บุคคลอื่นๆ
ที่นำสินคาไปสู ผูบริโภคลำดับสุดทาย

3.34 องคกร
บริษทั บรรษัท วิสาหกิจ องคการ สถาบัน หรือ อาจเกิดจากการรวมตัวกันของหนวยงานเหลานี้ ไมวา จะเปนรัฐ
หรือเอกชน ทีซ่ งึ่ มีหนาทีก่ ารดำเนินงานและมีการบริหารจัดการเปนของตัวเอง
หมายเหตุ องคกร ในทีน่ จี้ ะหมายถึง องคกรทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการสำหรับ
องคกรที่มีหนวยงานปฏิบัติการมากกวาหนึ่งหนวย หนวยงานปฏิบัติการหนึ่งหนวยนั้นอาจถือวาเปน
องคกรได

3.35 อันตราย
แหลงอันตราย หรือสภาพทีอ่ าจกอใหเกิดอันตราย ไมวา จะเปนทางกายภาพ หรือทางการดำเนินงาน ทีส่ ามารถ
กอใหเกิดผลกระทบบางอยางในทางทีไ่ มดไี ด
3.36 อุบตั กิ ารณ
เหตุการณทไี่ มพงึ ประสงคทเี่ กิดขึน้ แลวมีผลใหเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ เหตุการณเกือบเกิดอุบตั เิ หตุ
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3.37 อุบัติเหตุ
เหตุการณทไี่ มพงึ ประสงคทเี่ กิดขึน้ แลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวย การเสียชีวติ และสินทรัพยเสียหาย
หรือ เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ
3.38 อุปกรณ/เครือ่ งมือชวยอำนวยความสะดวก
โรงงาน เครือ่ งจักร อุปกรณ ทีด่ นิ อาคาร ยานพาหนะ ระบบสารสนเทศ อุปกรณทชี่ ว ยในการเคลือ่ นยาย และ
สวนอืน่ ๆ ของโครงสรางพืน้ ฐาน หรือโรงงาน และระบบทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ สามารถมีการแยกแยะ และบอกปริมาณ
ของการทำงานและการบริการได
3.39 เอกสาร
ขอมูล และสือ่ ทีเ่ กีย่ วของ
หมายเหตุ สือ่ อาจเปนกระดาษ แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกสหรือออปติคลั คอมพิวเตอร (electronic disc หรือ optical
computer disc ภาพถาย หรือ ตัวอยางมาตรฐาน หรือ สิง่ เหลานีร้ วมกัน

4. ขอกำหนดระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา
และนิทรรศการ
4.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
องคกรที่ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “องคกร” ตองจัดทำระบบ
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไวเปนลายลักษณอกั ษร นำไปปฏิบตั ิ รักษาไว ประเมิน และปรับปรุง
ระบบการจัดการอยางตอเนือ่ ง
องคกรตองกำหนดและจัดทำเอกสารแสดงถึงขอบขายของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
ของตน ซึง่ องคกรมีความอิสระในการกำหนดขอบขายดังกลาว โดยอาจเลือกทีจ่ ะนำขอกำหนดของมาตรฐาน
ฉบับนี้ ไปใชในองคกรทั้งหมด หรือจะใชเฉพาะในหนวยงานปฏิบัติการ หรือในบางกิจกรรมก็ได องคกร
ตองมั่นใจวาขอบขายของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย มีความสอดคลองกับความเชื่อมั่น
สำหรับการคงอยขู ององคกร และการบริการ/การดำเนินงาน ความสัมพันธกบั ผมู สี ว นเกีย่ วของซึง่ มีผลกระทบ
เกีย่ วเนือ่ งกับการรักษาความปลอดภัยขององคกร รวมทัง้ การจางหนวยงานภายนอก (outsourcing) และหวงโซ
อุปทาน
หมายเหตุ ขอบข า ยของระบบการจั ด การด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ขององค ก รที่ กำหนดไว นี้ เป น เพี ย ง
หลั ก เกณฑ ขั้ น ต่ำ สุ ด ในการนำมาตรฐานฉบั บ นี้ ไ ปใช ง าน ซึ่ ง ยั ง จะรวมถึ ง โครงสร า งพื้ น ฐาน
การดำเนิ น งาน และกิ จ กรรมต า งๆ ที่ จำเป น ที่ จ ะทำให อ งค ก รเกิ ด ความคงอยู แ ละดำเนิ น งาน
ไดอยางตอเนื่อง

ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไดรับการออกแบบมาเพื่อตองการสรางความมั่นใจ วามี
การจัดการดานความเสีย่ งทัง้ หมดและมีการปฏิบตั งิ านไดอยางตอเนือ่ ง ภายใตรปู แบบการประสานงาน และ
การควบคุม ทีไ่ ดมกี ารกำหนดไวโดยองคกร ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยตองมีความเหมาะสม
กับขนาด ความซับซอนและลักษณะขององคกร โดยระบบดังกลาวตองใหกรอบงานสำหรับการจัดการ
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ดานความเสีย่ ง และภัยคุกคาม ทีอ่ งคกรเกีย่ วของไดอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็สามารถใหหลักประกัน
วาการดำเนินงานจะเปนไปอยางตอเนื่อง และยังชวยทำใหองคกรสามารถเนนถึงจุดปฏิบัติงานที่ตองการ
เปลีย่ นแปลง รวมทัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ
ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยจะเกิดประสิทธิผลได ตองนำไปบูรณาการกับระบบการบริหารอืน่ ๆ
ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับอื่นๆ ตองเขารวมในการทบทวน ใหการสนับสนุน
และผลักดัน
กอนทีจ่ ะมีการนำระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบตั ิ องคกรตองพิจารณาถึงวัตถุประสงค
การดำเนินงานในภาวะวิกฤต ที่ไดรับการชี้บงไวในยุทธศาสตร แผนธุรกิจ นโยบาย และเครื่องมือตางๆ
ทีใ่ ชในการบริหาร
4.2 นโยบายดานการรักษาความปลอดภัย
องคกรตองกำหนดและรักษาไวซึ่งนโยบาย ที่แสดงถึงความมุงมั่นตอการรักษาความปลอดภัยโดยนำระบบ
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบตั ิ
ผบู ริหารระดับสูงตองกำหนดนโยบายดานการรักษาความปลอดภัยไวเปนเอกสาร และตองมัน่ ใจวาไดมกี ารชีบ้ ง
ถึงกิจกรรมและภารกิจหลักขององคกร รวมทัง้ มีการปองกันสินทรัพยทมี่ คี วามวิกฤต
นโยบายดานการรักษาความปลอดภัย ตอง
ก)

ชี้บงภัยคุกคามดานการรักษาความปลอดภัยและอันตรายตางๆ ไวอยางเหมาะสม ตามลักษณะของ
กิจกรรม การบริการ และสินคาขององคกร และผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากภัยคุกคามและอันตราย
ตางๆ ดังกลาวตอองคกรและบริเวณขางเคียง
ข) แสดงความมงุ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของกฎหมาย และขอกำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ค) แสดงความมงุ มัน่ ทีจ่ ะดำเนินงานตามแนวปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ และขอกำหนดอืน่ ๆ ทีอ่ งคกรเปนสมาชิก
ง) เป น กรอบในการกำหนดและทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายระบบจั ด การด า นการรั ก ษา
ความปลอดภัยขององคกร
จ) ปรับปรุงแผนงานดานการรักษาความปลอดภัยและยกระดับขีดความสามารถอยางตอเนือ่ ง
ฉ) แสดงความมุงมั่นที่จะปรับปรุง การปองกัน และ/หรือ การบรรเทาตอความเสี่ยงและภัยคุกคาม
อยางตอเนื่อง
ช) จัดทำเปนเอกสาร นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไว
ซ) สอดคลองกับนโยบายดานอืน่ ๆ ขององคกร
ฌ) สือ่ สารใหบคุ ลากรทัง้ หมดซึง่ ทำงานให หรือ ในนามขององคกรไดรบั ทราบถึงความสำคัญในเรือ่ งของ
การรักษาความปลอดภัย และเผยแพรสสู าธารณะ
4.3 การวางแผน
4.3.1 การประเมินภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยและความเสีย่ ง
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงานสำหรับการชีบ้ ง ภัยคุกคามอันตราย
การประเมินความเสีย่ ง การประเมินจุดออน การประเมินภาวะวิกฤต และการวิเคราะหผลกระทบ
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องคกรตองใชกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อพิจารณาถึงโอกาสที่ภัยคุกคามจะเขามาสราง
ความเสียหายตอสินทรัพย บุคคล และการทำงาน กระบวนการประเมินความเสี่ยงตองครอบคลุมถึง
การประเมินภัยคุกคาม การประเมินจุดออน และการประเมินภาวะวิกฤต กระบวนการวิเคราะหและ
การประเมินความเสีย่ งตองจัดทำเปนเอกสาร
ภัยคุกคามตองรวมถึงการกระทำทีต่ งั้ ใจ ไมไดตงั้ ใจ และ ภัยธรรมชาติ ทีเ่ ชือ่ ถือไดวา จะสรางผลกระทบ
ทีม่ นี ยั สำคัญตอองคกร ผมู สี ว นเกีย่ วของ หวงโซอปุ ทาน และ/หรือ แหลงชุมชนโดยรวม
องคกรตองทำการวิเคราะหผลกระทบดานการรักษาความปลอดภัยเพื่อกำหนดกรอบสำหรับการชี้บง
และการประเมินภัยคุกคาม ความเสี่ยงดานการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง การจัดการและการรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของกับภัยคุกคามและความเสีย่ งดังกลาวตอไป นอกจากนีต้ อ งมีการชีบ้ ง ถึงมาตรการ
ควบคุม และมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกลาว
วิธกี ารทีใ่ ชในการประเมินและการควบคุมภัยคุกคามดานการรักษาความปลอดภัยและการชีบ้ ง ความเสีย่ ง
อยางนอยตองมีความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของการดำเนินการขององคกร การประเมินภัยคุกคาม
และความเสีย่ งดานการรักษาความปลอดภัยตองพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดอุบตั กิ ารณและผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามมาหลังจากนัน้ ทัง้ หมด โดยตองรวมถึงสิง่ ตางๆ ตอไปนีเ้ ปนอยางนอย
ก) ความเสียหายทางกายภาพจากภัยคุกคามและความเสีย่ ง ความเสียหายจากอุบตั กิ ารณ ความเสียหายจาก
การจงใจ หรือการกอการราย หรือการกออาชญากรรม
ข) ภัยคุกคามและความเสี่ยงจากการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการควบคุมดานการรักษาความปลอดภัย
สวนประกอบของรางกาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงาน สภาวะ หรือ
ความปลอดภัยขององคกร
ค) สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลในบริเวณ หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบในขณะเกิดอุบัติการณ
(การบาดเจ็บ และตาย)
ง) สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการตอบสนองตออุบตั กิ ารณทเี่ กิดขึน้
จ) การดำเนินการอยางตอเนือ่ ง และการสงมอบหรือการใหบริการ
ฉ) ความเสียหาย หรือการพังทลายของสินทรัพย อุปกรณ/เครือ่ งมือชวยอำนวยความสะดวกและโครงสราง
พืน้ ฐาน
ช) การคงอยขู องหวงโซอปุ ทาน
ซ) สิง่ แวดลอม และเหตุการณทางธรรมชาติ (พายุ น้ำทวม เปนตน) ทีอ่ าจมีผลทำใหมาตรการและอุปกรณ
ดานการรักษาความปลอดภัยไมมปี ระสิทธิผล
ฌ) สภาวะดานเศรษฐกิจและการเงิน
ญ) ความรับผิดชอบตอกฎหมายและขอตกลง
ฎ) ขอมูล การสือ่ สาร และการคงอยขู องเครือขาย (cyber) และการรักษาความปลอดภัย
ฏ) การจัดการขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
ฐ) ภัยคุกคามและความเสีย่ งตอผมู สี ว นเกีย่ วของ ไดแก ความลมเหลวจากการไมสามารถปฏิบตั ไิ ดตาม
เกณฑขอกำหนดของกฎหมาย
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ฑ) ความเสียหายตอการเสียชือ่ เสียง ความเชือ่ มัน่ ของพนักงาน หลักประกันของลูกคา ตราสินคา หรือ
ความเชือ่ มัน่ ตอองคกร
องคกรตองมัน่ ใจวาการประเมินจุดออน และภาวะวิกฤต มีการพิจารณาอยางละเอียดครอบคลุม และนำ
ผลการประเมินไปกำหนดนโยบายและวัตถุประสงคดา นการรักษาความปลอดภัย และนำไปสกู ารพัฒนา
โปรแกรม (เชน โปรแกรมการฝกอบรม การดำเนินการ และการควบคุม) เพือ่ สามารถ ปองกัน ลด ควบคุม
บรรเทาภัยคุกคาม และความเสีย่ ง รวมทัง้ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขีน้
องคกรตองจัดเก็บขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการประเมินภัยคุกคาม ความเสีย่ ง และจุดวิกฤต ใหมคี วามทันสมัย
รวมทั้งการเก็บรักษาความลับอยางเหมาะสม การประเมินภัยคุกคาม ความเสี่ยง และจุดวิกฤต ตอง
ดำเนินการทบทวนเปนระยะตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ขัน้ ตอนการดำเนินงาน การทำงาน และการบริการ
4.3.2 กฎหมาย และขอกำหนดอืน่ ๆ
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน สำหรับ
ก) การชี้บง และติดตามขอกำหนดของกฎหมาย และขอกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามและ
ความเสีย่ งดานการรักษาความปลอดขององคกร เชน ภัยคุกคามและความเสีย่ งตออุปกรณ/เครือ่ งมือ
ชวยอำนวยความสะดวก กิจกรรม สินคา การบริการ ผรู บั เหมา และหวงโซอปุ ทาน
ข) การกำหนดวิธีการและจัดทำเปนเอกสารแสดงถึงการประยุกตใชกฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ กับ
ภัยคุกคามและความเสีย่ งดานการรักษาความปลอดภัย
องคกรตองเก็บรักษาขอมูลนี้ใหมีความทันสมัย โดยตองมีการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายและ
ขอกำหนดอืน่ ๆ ใหผทู ที่ ำงานในนามขององคกร และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ผรู บั เหมา
ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยตองมงุ มัน่ ดำเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ นโยบาย รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีดานการรักษาความมั่นคงที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรม สินคา และการบริการ
4.3.3 วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงาน
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ เอกสารทีร่ ะบุถงึ วัตถุประสงคดา นการรักษาความปลอดภัย
สำหรับการปองกัน การบรรเทา และการฟน ฟูจากภัยคุกคามดานการรักษาความปลอดภัย ในทุกๆ หนวยงาน
และในทุกๆ ระดับทีเ่ กีย่ วของภายในองคกร
องคกรตองชีบ้ ง อันตราย ภัยคุกคามและความเสีย่ ง และตองดำเนินการปองกันไมใหเกิดขึน้
วัตถุประสงค และเปาหมายดานการรักษาความปลอดภัยตองสามารถปฏิบตั ไิ ด และสอดคลองกับนโยบาย
ดานการรักษาความปลอดภัย รวมทัง้ ความมงุ มัน่ ในการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
ในการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมาย องคกรตองคำนึงถึงขอกำหนดของกฎหมาย และ
ขอกำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนี้ องคกรตองพิจารณาถึงความเสีย่ งและภัยคุกคามทีม่ นี ยั สำคัญ
หนวยงานและการดำเนินงานทีม่ คี วามวิกฤต เทคโนโลยีและทางเลือกตางๆ และขอกำหนดดานการเงิน
การดำเนินงาน และทางธุรกิจขององคกร
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เปาหมายที่องคกรกำหนดขึ้นตองสามารถวัดได มีการตอบสนองกับสภาพแวดลอมดานการรักษา
ความปลอดภัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และมีการทบทวนตามชวงระยะเวลาทีก่ ำหนด
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ แผนงานเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค และเปาหมายขององคกร
สำหรับทุกๆ หนวยงานและในทุกๆ ระดับ โดยแผนงานมีการระบุถงึ
ก) วิธกี าร และระยะเวลาดำเนินการ
ข) การกำหนดความรับผิดชอบ และทรัพยากร
ในทางปฏิบัติ แผนงานดานการรักษาความปลอดภัยตองสามารถวัดได และสอดคลองกับนโยบายดาน
การรักษาความปลอดภัย รวมทัง้ ความมงุ มัน่ ในการปองกันการเกิดอุบตั กิ ารณ การดำเนินงานใหสอดคลอง
กับกฎหมายและขอกำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
แผนงานดานการรักษาความปลอดภัยประกอบดวย 2 สวน คือ
1. แผนงานสำหรับการจัดการปองกันและการบรรเทา
2. แผนงานสำหรับการจัดการตอบสนองและการฟน ฟู
4.3.3.1 แผนงานสำหรับการจัดการปองกันและการบรรเทา
แผนงานสำหรับการจัดการปองกันและการบรรเทา ตองสอดคลองกับผลของการชีบ้ ง ภัยคุกคามและ
อันตรายดานการรักษาความปลอดภัย การประเมินความเสีย่ ง (โดยการใชวธิ ตี า งๆ เชน การวิเคราะห
ผลกระทบ การประเมินแผนงาน การทดลองปฏิบัติ เปนตน) แผนงานตองชวยใหองคกรลด
ผลกระทบจากอุบัติการณดานการรักษาความปลอดภัยใหเหลือนอยที่สุด ตองมีแผนสำหรับ
การตอบสนองและไดรบั การฟน ฟูโดยรวดเร็ว
แผนงานตองคำนึงถึงการเคลือ่ นยาย การกำจัด หรือการบรรเทาจากภัยคุกคามและอันตรายตางๆ
โดยการเลือกใชวธิ กี ารและเทคโนโลยีตา งๆ ทัง้ นีใ้ หขนึ้ อยกู บั ประสบการณของหนวยงานอืน่ ๆ และมี
การพิจารณาถึงขอกำหนดดานการเงิน การดำเนินงาน และทางธุรกิจ รวมทัง้ มุมมองของผทู มี่ สี ว น
เกี่ยวของ
แผนงานสำหรับการจัดการปองกันและการบรรเทา ตองพิจารณาถึง
•
ประโยชนและคาใชจา ย
•
เทคโนโลยีทเี่ ลือกใช
•
ผลกระทบของการรักษาความปลอดภัยและความพยายามในการรักษาความตอเนื่องใน
การดำเนินการ
•
ลักษณะและคาใชจา ยสำหรับการดำเนินการอยางตอเนือ่ ง
•
เปรียบเทียบใหเห็นถึงตนทุนของกลยุทธที่เลือกระหวางความไมปลอดภัยกับการรักษา
ความตอเนือ่ งในการดำเนินการ
•
ผลตอบแทนจากการลงทุนขององคกร
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แผนงานตองพิจารณาถึงการอพยพและเคลื่อนยายคน การปรับหรือการเคลื่อนยายสินทรัพยที่มี
สภาพเสีย่ ง การจัดหาระบบและเครือ่ งมือเพือ่ การปองกัน ขอมูลขาวสาร เอกสาร และสือ่ สารดาน
การรักษาความปลอดภัย จัดทำระบบการเตือนภัยคุกคามและอันตราย ขัน้ ตอนการสือ่ สาร บุคลากร
ทีม่ เี กินความจำเปน ระบบทีม่ คี วามวิกฤต วัสดุตา งๆ รวมทัง้ สิง่ ตางๆ ทีจ่ ะหาไดจากหนวยงานอืน่ ๆ
ซึง่ องคกรไดมกี ารทำขอตกลงรวมกันไว
แผนในการบรรเทา ตองประกอบดวยกิจกรรมทีม่ ใี นระหวางเกิดเหตุการณ และกิจกรรมในระยะยาว
เพือ่ ขจัดอันตราย ทีม่ ผี ลกระทบกับการรักษาความปลอดภัยขององคกร หรือ การลดผลกระทบของ
อันตราย ความเสีย่ ง และภัยคุกคามดังกลาวทีไ่ มสามารถขจัดออกไปได
4.3.3.2 แผนงานสำหรับการจัดการตอบสนองและการฟน ฟู
องคกรตองวางแผนสำหรับการตอบสนองกับอุบัติการณและโศกนาฎกรรมตางๆ โดยพิจารณาถึง
กิจกรรมหลักๆ ความรับผิดชอบตอขอตกลง ความตองการตางๆ ของลูกจางและชุมชนขางเคียง
ความตอเนือ่ งของการดำเนินงาน การฟน ฟูสภาพแวดลอม
องคกรตองวางแผนเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการตอบสนองไวลว งหนา เพือ่ ใหเกิดการบริหารงานรวมกัน
และมีการนำไปปฏิบตั ิ ซึง่ ตองรวมถึง
1) การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน : การเขาระงับเหตุเบือ้ งตนเพือ่ ปองกันบุคคลและสินทรัพยจาก
อันตรายในขณะนัน้
2) การดำเนินการอยางตอเนือ่ ง: มีการจัดเตรียมกระบวนการ การควบคุม และทรัพยากรตางๆ
เพือ่ ใหมนั่ ใจวาองคกรสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการดำเนินงานในภาวะวิกฤตได
3) การฟนฟู: กระบวนการ ทรัพยากรตางๆ และความสามารถขององคกรที่จะนำมาใชเพื่อให
องคกรสามารถฟน กลับดำเนินการตามภารกิจขององคกรไดใหม หลังเหตุการณ
การบริหารแผนงานสำหรับการตอบสนองและการฟน ฟู ตองมีองคประกอบทัว่ ๆ ไป อยางนอยตอไปนี้
1) การกำหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ของกลมุ คนภายในองคกร ทุกหนวยงาน และแตละ
บุคคล รวมถึงหนวยงานภายนอกดวย
2) การกำหนด สายการบังคับบัญชาและอำนาจในการสัง่ การ สำหรับหนวยงานตางๆ และผมู หี นาที่
ในแผน
3) การกำหนดความสามารถและทรัพยากรทีต่ อ งการ
ในการจัดทำแผนงานสำหรับการตอบสนองและการฟน ฟู องคกรตองพิจารณาขอกำหนดดานทรัพยากร
อยางนอยตอไปนี้
1) บันทึกทีจ่ ำเปน (ทัง้ ทีเ่ ปนในรูปของเอกสารและในสือ่ อิเล็กทรอนิกส)
2) บัญชีรายชือ่ สำหรับติดตอพนักงานทีเ่ กีย่ วของ/รับผิดชอบ
3) คมู อื ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4) โครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงาน รวมทัง้ แผนและขัน้ ตอนในการฟน ฟู
5) อุปกรณ/เครือ่ งมือชวยอำนวยความสะดวกทีต่ อ งใชโดยองคกร และมีการติดตัง้ อยสู ถานทีอ่ นื่ ๆ
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6) อุปกรณการติดตอสือ่ สาร
7) อุปกรณสำนักงาน
8) ระบบสาธารณูปโภค (น้ำ พลังงาน เปนตน)
องคกรตองพิจารณาขอบขายและลักษณะของการพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหนวยงานภายนอก โดยมี
การกำหนดรายละเอียดของการติดตอ และความคาดหวังของผมู สี ว นเกีย่ วของ
4.4 การนำไปปฏิบตั แิ ละการดำเนินการ
4.4.1 ทรัพยากร บทบาท หนาทีค่ วามรับผิดชอบ และอำนาจหนาทีส่ งั่ การ
องคกรตองกำหนดและจัดสรรทรัพยากร และพันธมิตรที่จำเปนอยางเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ และ
การควบคุมการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง และ การปรับปรุง
ประสิทธิผลการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง
ทรัพยากร รวมถึง ทรัพยากรบุคคล เชน คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ ผี ลกระทบกับระบบการจัดการดานการรักษา
ความปลอดภัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี และทรัพยากร
ดานการเงิน สารสนเทศ และสินทรัพยทางปญญา โดยบุคลากรตองมีความสามารถบนพืน้ ฐานของการศึกษา
ฝกอบรม ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ
องคกรตองกำหนด จัดทำเปนเอกสาร และสือ่ สารใหทราบถึงบทบาท หนาทีค่ วามรับผิดชอบ และอำนาจ
หนาทีส่ งั่ การ เพือ่ เอือ้ อำนวยใหเกิดการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิผล
ผบู ริหารระดับสูงขององคกรตองแตงตัง้ ผแู ทนของฝายบริหาร ซึง่ นอกเหนือจากความรับผิดชอบอืน่ โดย
กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหนาที่ เพือ่
ก) ใหมั่นใจวาขอกำหนดและกระบวนการของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไดมีการ
จัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไว
ข) ประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย และรายงาน
ใหผบู ริหารระดับสูงทราบถึงการบรรลุเปาหมาย และใชเปนพืน้ ฐานเพือ่ การปรับปรุง
ค) มั่ น ใจว า มี ก ารส ง เสริ ม ทั่ ว ทั้ ง องค ก รให ต ระหนั ก ถึ ง ข อ กำหนดของการจั ด การด า นการรั ก ษา
ความปลอดภัย
องคกรตองสรางขีดความสามารถในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใหสามารถดำเนินการไดอยาง
ตอเนือ่ งโดยไมขาดแคลนในเรือ่ ง กำลังคน เครือ่ งมือ อุปกรณ อาหารและเครือ่ งดืม่ โดยจัดทำขัน้ ตอน
การดำเนินงานสำหรับการสนับสนุนภายใตขอบขายของ
• การจัดตัง้ คลังพัสดุ
• การรับสิง่ ของ วัสดุ อุปกรณ
• การจัดเก็บ
• การแจกจาย
• การดูแลรักษา
• การทดสอบ
• การบริการ บุคลากร ทรัพยากร วัสดุ และ อุปกรณ/เครือ
่ งมือชวยอำนวยความสะดวกทีท่ ำขึน้ หรือ
ไดรบั การบริจาคเพือ่ สนับสนุนระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
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ในการจัดการดานทรัพยากร อยางนอยตองพิจารณาถึงหัวขอตอไปนี้
ก) บุคลากร เครื่องมือ การฝกอบรม อุปกรณ/เครื่องมือชวยอำนวยความสะดวก เงินลงทุน ความรู
ความชำนาญ วัสดุ และกรอบเวลาทีอ่ งคกรกำหนด
ข) ปริมาณ ระยะเวลาการตอบสนอง ขีดความสามารถ ขอจำกัด คาใชจา ย และความรับผิดตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการใชทรัพยากร
ค) ขอตกลงรวมกันในดานการใหความชวยเหลือระหวางหนวยงาน และชุมชน
4.4.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก
องคกรตองมัน่ ใจวาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใหองคกร หรือทำงานในนามขององคกร ทีม่ โี อกาสในการปองกัน
กอใหเกิด ตอบสนอง บรรเทา หรือมีผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัยที่ไดมีการชี้บงโดยองคกร
วามีนยั สำคัญ มีความสามารถบนพืน้ ฐานอยางเหมาะสมของการศึกษา การฝกอบรม ทักษะ และประสบการณ
องคกรตองชี้บงความจำเปนของการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามและความเสี่ยงดานการรักษา
ความปลอดภัย องคกรตองวางแผน และจัดการฝกอบรม หรือดำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ตอบสนองความจำเปน
ทีต่ อ งการการฝกอบรม และเก็บรักษาบันทึกของความสามารถและการฝกอบรมไว
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงานเพือ่ ใหมนั่ ใจวาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ใหองคกร หรือในนามขององคกรมีความตระหนักถึง
ก) ความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายดานการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการดำเนินงาน และ
ขอกำหนดอืน่ ๆ ของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
ข) ภัยคุกคามและความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญ และผลกระทบทีเ่ กีย่ วของทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริง หรืออาจจะเกิดขึน้
ที่เกี่ยวของกับงาน และประโยชนที่เกิดขึ้นตอการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการปรับปรุงผล
การปฏิบตั งิ าน
ค) บทบาท และหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการบรรลุผลสำเร็จของการปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของระบบ
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
ง) ขัน้ ตอนการดำเนินงานสำหรับการปองกันตนเองและการอพยพ
จ) ขัน้ ตอนการดำเนินงานสำหรับการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินและการฟน ฟู
ฉ) ผลสืบเนือ่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการไมปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการดำเนินงานทีก่ ำหนดไว
4.4.3 การติดตอสือ่ สาร และการเตือนภัย
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไวซึ่งขั้นตอนการดำเนินงาน ที่พิจารณาถึงขอกำหนดสำหรับ
สภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สำหรับ
ก) การติดตอสือ่ สารภายในระหวางระดับ และสายงานตาง ๆ ขององคกร
ข) การรับเรือ่ ง การทำเปนเอกสาร และการตอบสนองตอการติดตอสือ่ สารทีเ่ กีย่ วของจากผมู สี ว นเกีย่ วของ
ค) การรับเอาขอมูลการเตือนภัยจากหนวยงานของรัฐในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
มาปรับใชกบั ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยขององคกร
ง) การเตือนภัยใหประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่อาจไดรับผลกระทบจากอุบัติการณที่เกิดขึ้นจริง
หรือทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใหมกี ารตืน่ ตัวและเปลีย่ นแปลงไปสรู ะบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยตอไป
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จ) จัดตัง้ ระบบสือ่ สารเพือ่ ใชในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ฉ) สรางชองทางสำหรับการสือ่ สารใหมนั่ ใจวามีชอ งทางในการสือ่ สารทีส่ ามารถใชการไดอยางพอเพียง
โดยใหความสำคัญกับชองทางทีจ่ ำเปนตองใชในสภาวะวิกฤต
องคกรตองตัดสินใจสำหรับการสือ่ สารขอมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งและภัยคุกคามทีม่ นี ยั สำคัญขององคกรสู
ภายนอก และจัดทำผลการตัดสินใจขององคกรไวเปนเอกสาร องคกรตองกำหนดวิธกี ารสำหรับการติดตอ
สือ่ สารสภู ายนอก อยางไรก็ตาม กรณีขอ มูลทีม่ กี ารสือ่ สารออกสภู ายนอกหากเปนขอมูลทีม่ คี วามออนไหว
ตองมีการรักษาความลับไว ขอมูลทีไ่ มมคี วามออนไหวเทานัน้ ทีส่ ามารถเผยแพรตอ สาธารณชน
ระบบการสือ่ สารการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยตองมีการทดสอบตามชวงเวลาทีก่ ำหนด
4.4.4 การจัดทำเอกสาร
องคกรตองจัดทำและรักษาไวซงึ่ เอกสารตางๆ สำหรับระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยซึง่
ตองประกอบดวย
ก) นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายดานการรักษาความปลอดภัย
ข) การอธิบายขอบขายของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
ค) การอธิบายหัวขอสำคัญของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย และความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน และอางอิงไปถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
ง) เอกสาร รวมทัง้ บันทึกทีเ่ กีย่ วกับการประเมินความเสีย่ ง ภัยคุกคาม และภาวะวิกฤต ทีก่ ำหนดโดย
มาตรฐานฉบับนี้ และ
จ) เอกสาร รวมทัง้ บันทึกทีถ่ กู กำหนดโดยองคกรวาจำเปน เพือ่ ใหมนั่ ใจถึงประสิทธิผลของการวางแผน
การปฏิบตั กิ าร และการควบคุมกระบวนการทีส่ มั พันธกบั ประเด็นการรักษาความปลอดภัยทีม่ นี ยั สำคัญ
4.4.5 การควบคุมเอกสาร
เอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย และที่กำหนดโดยมาตรฐาน
ฉบับนีต้ อ งไดรบั การควบคุม บันทึกเปนรูปแบบเฉพาะของเอกสารและตองถูกควบคุมในขอกำหนดที่ 4.4.6
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน สำหรับการควบคุมเอกสาร รวมทัง้
ขอมูลและเอกสารสนับสนุนตางๆ ทีไ่ ดมกี ารเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของสือ่ ตางๆ เพือ่
ก) กำหนดวิธกี ารในการออกเอกสาร การแกไข การทบทวนและการรับรองเอกสารโดยผมู อี ำนาจหนาที่
ตามทีก่ ำหนดไว
ข) ทบทวน และปรับปรุงใหทนั สมัยอยเู สมอตามความจำเปน และอนุมตั เิ อกสารฉบับใหม
ค) มัน่ ใจวาการเปลีย่ นแปลง และสถานะของเอกสารฉบับลาสุด ไดรบั การชีบ้ ง ไว
ง) มัน่ ใจวาเอกสารฉบับทีเ่ กีย่ วของทีส่ ามารถประยุกตใชไดอยใู นจุดทีใ่ ชงาน
จ) มัน่ ใจวาเอกสารยังคงอานงาย และสามารถบงชีไ้ ดอยางชัดเจน
ฉ) มั่นใจวาเอกสารที่รับมาจากภายนอกที่ถูกกำหนดโดยองคกรวาจำเปนสำหรับการวางแผน และ
การดำเนินงานของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไดรับการชี้บง และมีการควบคุม
การแจกจาย
ช) ปองกันการใชเอกสารที่ถูกยกเลิกการใชงานแลวโดยไมตั้งใจ และมีการใชการชี้บงที่เหมาะสมกับ
เอกสารเหลานีเ้ พือ่ เก็บรักษาไวสำหรับจุดประสงคใด ๆ
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4.4.6 การควบคุมบันทึก
องคกรตองจัดทำ และรักษาไวซึ่งบันทึกที่จำเปนในการแสดงความสอดคลองกับขอกำหนดของระบบ
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัยขององคกร และของมาตรฐานฉบับนี้ และผลสำเร็จทีไ่ ดบรรลุผลแลว
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไวซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการบงชี้ การจัดเก็บ
การปองกัน การเรียกใช กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
บันทึกตองสามารถอานไดอยางชัดเจน สามารถบงชี้ได และ สามารถติดตามสอบกลับได และตองมี
การสำรองขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการเขาถึงขอมูลเฉพาะผทู มี่ อี ำนาจเทานัน้
4.4.7 การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
องคกรตองจัดทำ และนำไปปฏิบตั ซิ งึ่ เอกสารขัน้ ตอนการดำเนินงาน และมีการควบคุมเพือ่ ใหสอดคลอง
กับนโยบาย การประเมินภัยคุกคาม ความเสีย่ งและภาวะวิกฤต วัตถุประสงคและเปาหมาย
องคกรตองวางแผนสำหรับการดำเนินการเหลานี้ รวมทัง้ การสอบเทียบ และ/หรือ การทวนสอบอุปกรณและ
การซอมบำรุง เพือ่ ใหมนั่ ใจวามีการดำเนินงานภายใตสภาวะทีก่ ำหนด โดย
ก) จัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงานเปนเอกสารเพือ่ ควบคุมสถานการณทอี่ าจจะ
เบีย่ งเบนไปจากนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายดานการรักษาความปลอดภัย
ข) กำหนดเกณฑการปฏิบตั ไิ วในขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ค) จัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับความเสีย่ ง ภัยคุกคาม และ
อันตราย ที่ไดรับการชี้บงวามีนัยสำคัญตอองคกร และมีการสื่อสารขั้นตอนการดำเนินงาน และ
ขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของใหกบั ผทู อี่ ยใู นหวงโซอปุ ทาน รวมทัง้ ผรู บั เหมาใหไดรบั ทราบ
ขัน้ ตอนการดำเนินงานตองครอบคลุมถึงการควบคุมการออกแบบ การติดตัง้ การดำเนินงาน การตกแตง
และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของกับชิน้ สวนของอุปกรณ เครือ่ งมือ และการสอบเทียบ
หรือทวนสอบ เปนตน ในกรณีทกี่ ารจัดเตรียมการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง หรือมีการจัดเตรียมการขึน้ ใหม
ทีม่ ผี ลกระทบตอการรักษาความปลอดภัย องคกรตองพิจารณาถึงภัยคุกคาม และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับ
การรักษาความปลอดภัยกอนทีจ่ ะนำไปปฏิบตั ิ
ขั้นตอนการดำเนินงานและการควบคุมตองระบุถึงความนาเชื่อถือ และการดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง
ความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน และการปกปองสินทรัพย และสภาพแวดลอมทีอ่ าจจะมีผลกระทบ
จากอุบตั กิ ารณดา นการรักษาความปลอดภัย
4.4.8 การเตรียมพรอมตออุบตั กิ ารณและการตอบสนอง
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไวซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการเตรียมความพรอม
ตออุบตั กิ ารณทมี่ กี ารชีบ้ ง ไวและสำหรับการบรรเทา การตอบสนอง และการฟน ฟู ตอสถานการณฉกุ เฉิน
ทีม่ โี อกาสจะเกิดขึน้ และจากการประเมินความเสีย่ ง ภัยคุกคาม จุดออน และภาวะวิกฤต
องคกรตองทบทวน และปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการเตรียมพรอมตออุบัติการณ และ
การตอบสนองขององคกรเปนระยะ ๆ เมือ่ จำเปน โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายหลังจากการเกิดอุบตั กิ ารณดา น
การรักษาความปลอดภัย
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องคกรตองทดสอบขัน้ ตอนการดำเนินงานตามชวงเวลาทีก่ ำหนด รวมทัง้ การสือ่ สารวิธกี าร และการเตรียม
แผนรองรับ ทดลองปฏิบัติตามแผนหากทำได และใหขอแนะนำสำหรับการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน
ใหลกู จาง และผทู ที่ ำงานในนามขององคกร รวมทัง้ ผมู สี ว นเกีย่ วของดวย
องคกรตองตอบโตตอ ภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ จริง อุบตั กิ ารณดา นการรักษาความปลอดภัย สถานการณทเี่ ปนผล
จากภาวะฉุกเฉิน และการปองกัน หรือการบรรเทาผลกระทบที่เปนความเสียหายจากการรักษาความ
ปลอดภัย
4.5 การตรวจสอบและการปฏิบตั กิ ารแกไข
4.5.1 การเฝาติดตามและการวัดผล
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงานเพือ่ ใชในการเฝาติดตามและการวัดผล
ตามชวงระยะเวลาทีก่ ำหนดไวสำหรับคุณลักษณะทีส่ ำคัญของการดำเนินงานซึง่ มีผลกระทบทีม่ นี ยั สำคัญ
ตอการรักษาความปลอดภัย หรือทีม่ ผี ลกระทบตอระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
ขั้นตอนการดำเนินงานตองประกอบดวยการจัดทำเอกสารที่เปนขอมูลในการเฝาติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั งิ าน การควบคุมการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ และความสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมาย
ดานการรักษาความปลอดภัยขององคกร
องคกรตองมั่นใจวามีการนำเครื่องมือที่ไดรับการสอบเทียบ และ/หรือไดรับการทวนสอบไปใชในการ
เฝาติดตาม และการวัดผล และมีการรักษาเครือ่ งมือ รวมทัง้ ตองเก็บรักษาบันทึกทีเ่ กีย่ วของไว
4.5.2 การประเมินระบบ
องคกรตองประเมินแผนงานการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการดำเนินงาน และขีด
ความสามารถ โดยการทบทวนตามชวงระยะเวลา การทดสอบ รายงานทีจ่ ดั ทำขึน้ ภายหลังเกิดอุบตั กิ ารณ
การเรียนรจู ากบทเรียน การประเมินผลการดำเนินงานและการทดลองปฏิบตั ิ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สำคัญ
จากปจจัยตางๆ เหลานี้ ตองนำไปสกู ารจัดทำเปนขัน้ ตอนการดำเนินงานอยางทันทวงที
ในความมงุ มัน่ ใหเกิดความสอดคลอง องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ในการประเมินความสอดคลองกับขอกำหนดของกฎหมาย แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี และความสอดคลองกับ
นโยบายและวัตถุประสงคขององคกร
องคกรตองจัดเก็บบันทึกผลการประเมินทีม่ กี ารดำเนินการตามชวงระยะเวลาทีก่ ำหนดไว ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การประเมินตองนำเสนอสกู ารทบทวนของฝายบริหาร
4.5.3 ความไมสอดคลอง การปฏิบตั กิ ารแกไข และการปฏิบตั กิ ารปองกัน
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไวซึ่งขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับการจัดการกับความไม
สอดคลองทีเ่ กิดขึน้ จริง และทีม่ แี นวโนมวาจะเกิดขึน้ และเพือ่ ดำเนินการปฏิบตั กิ ารแกไข และการปฏิบตั ิ
การปองกัน ขัน้ ตอนการดำเนินงานจะตองระบุขอ กำหนดสำหรับ
ก) ระยะเวลาในการตอบสนองมีความเหมาะสมกับจุดออนและภาวะวิกฤตทีพ่ บ
ข) การชี้บง และการแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด และดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบ
ตอการรักษาความปลอดภัย
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ค) การสอบสวนการไมเปนไปตามขอกำหนดเพือ่ พิจารณาหาสาเหตุของการไมเปนไปตามขอกำหนด และ
ดำเนินการปฏิบตั งิ านเพือ่ หลีกเลีย่ งการไมเปนไปตามขอกำหนดซ้ำอีก
ง) การประเมินความจำเปนสำหรับการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปองกันการไมเปนไปตามขอกำหนด และดำเนินการ
ปฏิบตั งิ านอยางเหมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งการไมเปนไปตามขอกำหนดขึน้
จ) การบันทึกผลของการปฏิบตั กิ ารแกไข และการปฏิบตั กิ ารปองกันทีไ่ ดดำเนินการไป
ฉ) การทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารแกไข และการปฏิบตั กิ ารปองกันทีไ่ ดดำเนินการไป
การปฏิบตั งิ านทีไ่ ดดำเนินการไปแลวตองเหมาะสมกับขนาดของปญหา และผลกระทบตอระบบการรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ และภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ำหนดไว
องคกรตองมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเปนไดรับการดำเนินการในการจัดทำเอกสารของระบบ
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
4.5.4 การตรวจประเมินภายใน
องคกรตองมั่นใจวาการตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยไดรับ
การดำเนินการตามชวงเวลาทีไ่ ดวางแผนไว เพือ่
ก) พิจารณาวาระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
1) เปนไปตามแผนสำหรับการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย รวมทัง้ ขอกำหนดของมาตรฐาน
หรือไม
2) ดำเนินการ และรักษาไวอยางถูกตองหรือไม
ข) รายงานขอมูลทีเ่ ปนผลของการตรวจประเมินใหผบู ริหารทราบ
องคกรตองการวางแผน จัดทำ นำไปปฎิบตั ิ และรักษาไวซงึ่ โปรแกรมการตรวจประเมิน โดยการพิจารณา
ถึงความสำคัญของการปฏิบตั งิ านดานการรักษาความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของ และผลการตรวจประเมินครัง้
ทีผ่ า นมา
องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไวซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งระบุถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
และขอกำหนดในการวางแผน และการดำเนินการตรวจประเมิน การรายงานผล และการเก็บรักษาบันทึก
ทีเ่ กีย่ วของไว และการกำหนดเกณฑ ขอบขาย ความถี่ และวิธกี ารตรวจประเมิน
การคัดเลือกผูตรวจประเมินและการตรวจประเมินตองมั่นใจวากระบวนการตรวจประเมินมีความ
เปนธรรม (objectivity) และ ไมลำเอียง (impartiality)
4.6 การทบทวนการจัดการ
ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยขององคกรตามชวงระยะเวลา
ทีไ่ ดวางแผนไว เพือ่ ใหมนั่ ใจวาระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลอยางตอเนือ่ ง
การทบทวนตองรวมถึงการประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุง และความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัย รวมทัง้ นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายดานการรักษาความปลอดภัย
บันทึกของการทบทวนการจัดการตองมีการเก็บรักษาไว
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ปจจัยนำเขาสกู ารทบทวนการจัดการอยางนอยตองรวมถึง
ก)

ผลการตรวจประเมินภายใน และ ความสอดคลองกับขอกำหนดของกฎหมาย และขอกำหนดอื่น ๆ
ที่องคกรเกี่ยวของ
ข) การติดตอสือ่ สารจากหนวยงานทีม่ สี ว นไดสว นเสีย รวมทัง้ ขอรองเรียน
ค) ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านดานการรักษาความปลอดภัยขององคกร
ง) การบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมาย
จ) สถานะของการปฏิบตั กิ ารแกไข และการปองกัน
ฉ) การติดตามผลการปฏิบตั งิ านจากการทบทวนการจัดการครัง้ ทีผ่ า นมา
ช) การเปลีย่ นแปลงของภัยคุกคาม แหลงอันตราย รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย และขอกำหนดอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับความเสีย่ งภัย ภัยคุกคาม และอันตรายดานการรักษาความปลอดภัย
ซ) ขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
ผลจากการทบทวนการจัดการตองรวมถึงการตัดสินใจ และการดำเนินการใด ๆ ซึง่ เกีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลง
นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายดานการรักษาความปลอดภัย และองคประกอบอืน่ ๆ ของระบบการจัดการดาน
การรักษาความปลอดภัยทีอ่ าจเปนไปได ซึง่ สอดคลองกับความมงุ มัน่ ในการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
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