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บทน า 

 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการท างานมาอย่าง
ต่อเนื่องมีการสนับสนุนให้มีการด าเนินการเพ่ือปูองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของพนักงาน
หรือบุคคลภายนอกอย่างจริงจังและเป็นระบบ 
           ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค   มีการน้าแก๊สคลอรีนมาใช้ในขบวนการผลิตน้้าประปา   อย่าง
แพร่หลาย  ถึงแม้ว่าคลอรีนจะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม  แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การน้าคลอรีนมาใช้ประโยชน์จึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ
อันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายของคลอรีนนั้นเป็นอย่างดีด้วย  เพื่อจะ  ได้มีความรู้และมีความ ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับคลอรีนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   
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บทท่ี ๑ 
แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกจิ 

กรณเีกิดแก๊สคลอรีนรัว่ 
การประปาสว่นภูมิภาค 

๑. วัตถุประสงคข์องแผนฯ  
๑. เพ่ือเป็นแนวทางประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไข

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วและอาคารถล่ม 
๒. เพ่ือให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามารถท าการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาได้จาก  โรง

ผลิตน้ าอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เกิดกรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่ว และหลังจากเกิดเหตุการณ์  
 
๒. ขอบเขตการด าเนินงานของแผน 

๑. เมื่อประเมนิว่าจะเกิดหรือ ได้เกดิแก๊สคลอรีนรัว่ จนไม่สามารถท าการสูบน้ าดิบไดต้ามปกต ิ
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียง ที่ได้มีการประสานงานและก าหนดแผนให้ความ

ช่วยเหลอืไวก้่อนแลว้  ไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการเกดิแก๊สคลอรนีรัว่ และยังคงมคีวามพร้อม  
เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างทีด่ีและมีการปูองกนัไดใ้นระดับทีด่ีกว่า 

๓. คาดว่าสภาวะการเกดิแก๊สคลอรีนรัว่ รุนแรงดงักล่าวมีระยะเวลาประมาณ  ๒ - ๔  วัน 
 
๓. แผนการปฏิบตัิงานและผูร้บัผิดชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด 
โดยมีคณะท างานสนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจระดับหน่วยงาน    ส่วนภูมิภาค  
ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขเหตุแก๊สคลอรีนรั่ว ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการผลิตน้ าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

๓.๑ ผูป้ระกาศภาวะฉุกเฉินและการแถลงข่าว  
 ๓.๑.๑ ผู้ประกาศภาวะฉกุเฉิน คือ ผูว้่าการหรือผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ๓.๑.๒ การแถลงขา่ว 
  - ผู้แถลงข่าว คือ ผู้อ านวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต หรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

- สถานทีแ่ถลงข่าว ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต หรือสถานที่ที่
ผู้อ านวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขตก าหนด 

๓.๒ ทีต่ั้งศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉิน 
  ส านักงานการประปาส่วนภมูิภาคเขต ๙ 
๓.๓ คณะท างาน ประกอบด้วย 
  กปภ.ได้มีค าสัง่การประปาสว่นภูมิภาคที่ ๘๙๐/๒๕๕๓  แตง่ตั้งคณะท างานสนบัสนนุ

การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกิจระดับหนว่ยงานสว่นภูมิภาค ดงันี้ 
   ผู้อ านวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๑-๑๐  ประธานคณะท างาน 
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   ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑-๑๐ คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการกองในสงักดั    คณะท างาน 
   ผู้จัดการการประปาสว่นภูมภิาคสาขาในสังกดั  คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า คณะท างาน 

                                                              และเลขานกุาร 
๓.๔ หนา้ที่และตารางสรุปหน้าที่หลกัของคณะท างานฯ 
 มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

๓.๔.๑ จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของหน่วยงานในสังกัด 
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนการท างานที่ส าคัญและจัดล าดับความส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๓.๔.๒ ประเมินสถานการณ์ความเสียหาย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พิจารณาความจ าเป็น
ในการด าเนินงานตามแผนฯ ควบคุมการด าเนินงานตามแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสามารถให้บริการลูกค้าได้ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๓.๔.๓ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดท าแผนฯ การจัดเตรียมทรัพยากร การฝึกอบรม    การ
ซ้อม การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 

๓.๔.๔ จัดให้มีการฝึกอบรม การซ้อมการด าเนินการตามแผนฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุก
คนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๓.๔.๕ เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานย่อย เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานในเรื่องนี้ได้ตามความ
เหมาะสม 

๓.๔.๖ แจ้งเรื่องการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานใน
สังกัดทราบ 
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ตารางสรุปหน้าที่หลกัของคณะท างานฯ กรณเีกดิแกส๊คลอรีนรัว่ 
คณะท างานฯ หน้าที่หลัก 

๑. ฝุายบริหาร ให้ผู้จัดการหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย ๑. ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของส านักงาน โดย 

แตล่ะพ้ืนที่ปิดประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. ก าหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานี

ผลิตอยู่ใกล้บ้านพักของ ประชาชนก็ต้องเตรียมพ้ืนที่ที่
จะอพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 

๔. จัดให้มีมาตรการการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกัน
เหตุฉุกเฉิน 

๕. ให้การสนับสนุนและประสานงานให้ความช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน 

๒. พนักงานและลูกจ้าง ๑. ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินทันที 

๒. อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 

๓. ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน ๑. อ่านและท าความเข้าใจในแผนฉุกเฉินปูองกันสารแก๊ส
คลอรีนรั่วเป็นผู้น าควบคุมดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่
อพยพในแต่ละอาคาร 

๔. เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละอาคาร 
 

๑. เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้รู้ว่า
มีจ านวนพนักงานอยู่เท่าไหร่ เพราะเมื่อต้องอพยพจะ
ได้ควบคุมจ านวนพนักงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

๒. เมื่อถึงเวลาอพยพต้องพาพนักงาน และผู้เข้ามาติดต่อ
ออกทางออกท่ีใกล้ที่สุด และไปยังจุดรวมพล 

๓. ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากอาคารว่าไม่
มีผู้ใดค้างอยู่ในส านักงาน 

๔. เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจ านวนคนตามรายชื่อให้
ครบ  

๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ๑. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลปูองกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องเข้ามาในอาคาร
ส านักงานประปารวบ 

๒. รวมรายชื่อผู้ที่เข้ามาติดต่อและน าส่งเจ้าหน้าที่
ประสานงานที่จุดรวมพล 

๓. อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การอพยพเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและปลอดภัย 

๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 
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๖. ผู้อ านวยการกองบญัชแีละการเงิน ๑. ให้ค าแนะน าและจัดเตรยีมงบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน 

๒. ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่ผู้อ านวยการแกไ้ขในภาวะ
ฉุกเฉินสัง่การ 

๗. ผูอ้ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นเพื่อ
สนับสนนุการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน 

๒. ประสานงานข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

๓. ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่ผู้อ านวยการแกไ้ขในภาวะ
ฉุกเฉินสัง่การ 

๘. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกดั  ๑. ประสานงาน / สัง่การหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบเพ่ือแก้ไขภาวะฉกุเฉนิ 

๒. ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่ผู้อ านวยการแกไ้ขในภาวะ
ฉุกเฉินสัง่การ 

 
๓.๕ ผู้สั่งการในที่เกดิเหต ุ

คณะท างานฯ หน้าที่หลัก 
ผู้จัดการการประปาสว่นภูมภิาคสาขาบ้านโฮ่ง ๑. เปน็ผู้สั่งการในที่เกดิเหต ุณ ส านักงานประปาบ้าน

โฮ่งเป็นเขตภาวะฉุกเฉนิ 
๒. ตดิต่อประสานงานกับคณะท างานฯ 
๓. ตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กปภ.

เพื่อขอสนบัสนนุการช่วยเหลือการแก้ไขภาวะ
ฉุกเฉิน 

๔. รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อประธานคณะท างาน
ฯ 

๕. ปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ผู้อ านวยการแกไ้ขในภาวะ
ฉุกเฉินสัง่การ 

๖. จัดท ารายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น 

 
 
 
 
๔. ระบบเตือนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 
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๔.๑ ระบบเตือนภัย กปภ.มรีะบบเตอืนภัยกรณีเกดิแก๊สคลอรีนรั่ว ดงันี ้
๔.๑.๑ ตดิตามประสานงานกับศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรอืนอ าเภอ / เทศบาล 
๔.๑.๒ ประสานงานกับ กปภ.เขต ๙  

๔.๒ การสื่อสารเตือนภัย 
 - ใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน / โทรสาร / โทรศัพท์เคลื่อนที่ / Internet ในการสื่อสารเตอืนภัย 
๔.๓ การสื่อสารเตือนภัยหนว่ยงานภายนอก 
 ๔.๓.๑ ใช้รถประชาสัมพันธใ์นพ้ืนที่ท่ีจะได้รบัผลกระทบ 

๔.๓.๒ ผ่านหนว่ยงานประชาสัมพันธ์ในท้องที ่เช่น   สถานีวิทยุท้องถิน่, เทศบาล เป็นตน้ 
๔.๓.๓ ผ่าน Smart Board ตามจดุตา่ง ๆ  

 
 

๕. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ ก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  
การปฏิบตั ิ ผู้รับผดิชอบ 

๑. จัดท าแผนฉกุเฉินปอูงกนัสารเคมี แก๊สคลอรีนรั่ว ฝุายบริหาร 
๒. ตรวจตราสภาพถังบรรจแุก๊สและอุปกรณ์จ่ายแก๊สให้

อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
พนักงานลูกจ้าง 

๓. เกบ็ถงัไว้ในที่รม่ อย่าวางตากแดดหรือไว้กลางแจง้ พนักงานลูกจ้าง 
๔. พยายามใช้ถงัแก๊สตามล าดับการจดัส่ง เพ่ือให้มีการ

เก็บไว้เพื่อใช้งานในระยะเวลาที่สั้นที่สดุส่งพนักงานที่
ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรการปูองกันและระงับสารเคมีอนัตราย 

พนักงานลูกจ้าง 

๕. ควรท าปูายหมายเลขที่ถงั  เพ่ือปูองกนัการหลงลืม พนักงานลูกจ้าง 
๖. อย่าใชว้ิธีการจ่ายแก๊สทีไ่ม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย  

เช่น การจ่ายโดยตรงโดยไมผ่่านเครื่องจ่ายแก๊ส
คลอรีน 

พนักงานลูกจ้าง 

๗. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและเครือ่งมือ
ต่าง ๆ ที่จ าเปน็ไว้ และต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
งาน ได้ทันท ี

๑. อุปกรณ์เตือนภัย 
- เครื่องตรวจแก๊สคลอรีนรัว่ 
๒. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
- หน้ากากปูองกนัแกส๊คลอรีนแบบชว่ยหายใจด้วย
ระบบสารเคมีกรองอากาศ 
- หน้ากากปูองกนัแกส๊คลอรีนแบบชว่ยหายใจด้วย
ระบบถังบรรจอุากาศ 
๓. อุปกรณ์ควบคุมและระงบัภัย 
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- ฝาครอบนิรภัย 
- หบีนริภัย 

๘. ออกแบบตดิตั้งและใช้เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนทีม่ี
คุณภาพดี  ใชง้านไดท้นทาน  บ ารงุรักษาไม่ยาก 

พนักงานลูกจ้าง 

๙. มรีะบบการบ ารุงรกัษาเครื่องจ่ายแก๊สที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

พนักงานลูกจ้าง 

๑๐. ติดตั้งเครื่องท าลายแกส๊คลอรีนทกุแห่งทีม่ีเครื่อง
จ่ายแก๊สคลอรีนใชง้าน  เมื่อแก๊สคลอรีนรั่วเครื่องก็
จะท าลายคลอรีนไดห้มด โดยไม่ฟูุงกระจายออกไป 

พนักงานลูกจ้าง 

๑๑. ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกบัแก๊สคลอรนี และถอืปฏิบัติอยา่งเข้มงวด 
จริงจัง และต่อเนื่อง 

ฝุายบริหาร 

๑๒. ใหค้วามรูโ้ดยการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏบิัติงานได้ทราบ
ถึงอันตราย และการปูองกนั ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแก๊สคลอรนี 

ฝุายบริหาร 

๑๓. จดัหาเครื่องเตือนภัย เช่น เครื่องตรวจจับคลอรนี
รั่ว  เครื่องปูองกนัอนัตรายสว่นบคุคล เช่น 
หน้ากากปอูงกนัคลอรีน  ถงุมือ  รองเท้า  หมวก  
เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมและระงับอนัตราย เช่น  
ฝาครอบนิรภัย  หบีนริภัย 

ฝุายบริหาร 

๑๔. มีการฝึกซอ้มการปฏิบตัิงานฉกุเฉนิ และระบบ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ปูองกันและระงับ
อันตรายจากแก๊สคลอรนี และลงมือปฏิบัตอิย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง 

ฝุายบริหาร 

๑๖. ต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อของศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉนิและหน่วยงานต่าง ๆที่
เกี่ยวขอ้งที่จะต้องขอความชว่ยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ฝุายบริหาร, ผูอ้ านวยการฉกุเฉนิ 

 
 
 
 

๖. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ ขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  
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การปฏิบตั ิ ผู้รับผดิชอบ 
๑. ต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน  
๒. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นต้องรีบมาตรวจสอบ

โดยเร็ว 
 

๓. ถ้าได้กลิ่นคลอรีนต้องสวมหน้ากากทันที  
๔. ตรวจสอบหารอยรั่วให้พบว่ารั่วที่ใด  
๗. รั่วที่เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ปิดวาล์วใช้ฝาครอบนิรภัย

ครอบขันให้แน่น 
 

๘. รั่วที่วาล์ว หรือเกลียววาล์ว ใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขัน
ให้แน่น 

 

๙. รั่วที่หลอดคลอรีนให้ลากท้ิงลงในหีบนิรภัย ปิดฝาขันให้
แน่น 

 

๑๐. ระบายแก๊สทิ้ง หรือต่อเข้ากับเครื่องจ่ายแก๊ส
น้าไปใช้ตามปกติ 

 

๑๑. ให้สังเกตที่เกจวัดความดันของแก๊สว่าตกศูนย์ 
แน่ใจว่าแก๊สระบายออกไปหมดแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
จึงน้าหลอดรั่วขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

๑.  หากด้าเนินการแล้วไม่ส้าเร็จก็ให้รายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 

๒. หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าการรั่วไหลของ
สารเคมีมีปริมาณรั่วมาก ต้องรีบออกมาจากจุดที่
เกิดเหตุ รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

๓. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ
พนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดร่วมกัน
วางแผนที่จะด้าเนินการระงับเหตุดังกล่าวโดยเร็ว
ที่สุด 

๔. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอพยพบุคคล
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) 
ที่ก้าหนดไว้ในแผน 

๗. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ หลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  
การปฏิบตั ิ ผู้รับผดิชอบ 

๑. ก้าหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไว้
ก่อน 

กปภ.สาขา, ผอ.กองในสงักดั กปภ.ข. 

๒. ก่อนที่จะอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลม
ด้วยว่าทิศทางท่ีสารเคมีฟุ่งกระจายนั้นไม่ควรที่จะเป็น
จุดที่รวมพล ถ้าสารเคมีที่ฟุ่งกระจายมาทางเดียวกัน 
ผู้ดูแลการอพยพจะต้องด้าเนินการเปลี่ยนจุดรวมพล
ทันที 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ า 
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๓. ประชาสมัพันธต์ามแผนประชาสัมพันธ์ ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจ าหน่าย 
๔. ทบทวน / ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในการ

ด าเนินธุรกิจ กรณเีกดิแก๊สคลอรีนรัว่ 
คณะท างานฯ  

๕. จัดท าข้อเสนอ / ปญัหา / อุปสรรค รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ 

คณะท างานฯ  

 
๘. รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกรณเีกดิเหตกุารณฉ์ุกเฉิน 

ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
นายอัมรินทร์  สทิธิเกษร     รักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขาบา้นโฮ่ง ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -  

นางนิตยา  มหาธง รักษาการหัวหน้างานอ านวยการ ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -  
นางสาวพชิชาย์  โสภา พนักงานการเงินและบัญชี ๓ ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -   
นายอนุวฒัน์  วงศ์ฟั่น พนักงานอ่านมาตรและเก็บเงิน ๓ ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -  

นายนิรันดร์  นิตย์ใหม ่ รักษาการหัวหน้างานผลิต ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -  

นายเกษม  มหาธง พนักงานผลิตน้ า ๓ ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -  

นายกฤตภาส  ศิริมูลเครือ ช่างโยธา ๓ ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ -  

นายวรศักดิ์  ปนัหม่ืน ช่างไฟฟูา ๓ ๐-๕๓๙๘-๐๒๙๒ - ๐๘-๙๕๖๐-๙๖๕๒ 
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๓ 

 

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

 
เข้าไปตรวจสอบ 

 
ได้กลิ่นคลอรีนหรือไม่ 

 

ตรวจสอบหารอยรั่ว 

 
ใช้แอมโมเนีย 

ตรวจเช็ครอยรั่ว 

 
ต้อเข้าเครื่องจ่ายเพื่อน าไปใช้อีกหรือระบายท้ิง 

 

๙. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัตกิารเมื่อเกิดเหตกุารณ์แก๊สคลอรีนรั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ใช้เฟนี 

โซลนิเดอร์ 

ใช้เซฟตีแค็ป 

 
สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ 

ได้กลิ่นคลอรีน 

รั่วท่ีวาล์ว 

แก้ไขหยุดรั่ว ยังรั่วอยู่ 

รั่วท่ีถัง 

ไม่ได้กลิ่นคลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจรับ 
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ภาคผนวก ๑ 
การวิเคราะห์  

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจด้านการเงิน ในการผลิตจ าหน่ายน้ าประปา ไม่มีนัยส าคัญมากนักเนื่องจากในการ

หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจ าหน่าย ในระยะเวลา ๑ วัน มีผลกระทบทางด้านการเงินไม่มากนักในแต่ละประปา แต่
ผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง การให้บริการจะส่งผลกระทบต่อองค์กรมากกว่า 

การวิเคราะห์ 
1. ค่าเสียหายเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ(ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

อัตราการใช้น้ า (ลบ.ม./ราย/วัน)            ๐.๔๐๙ 
จ านวนผู้ใชน้้ าที่ได้รับผลกระทบ (ราย)              ๘๙๔ 
ปริมาณน้ าจ าหน่ายต่อวนัที่ได้รบัผลกระทบ (ลบ.ม)             ๓๖๕ 
รายได้ค่าน้ าต่อหน่วย (บาท : ลบ.ม)            ๑๕.๕๔ 
ค่าเสียหายเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ๑ วัน (บาท)        ๕,๖๗๒ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน ต่อวัน 
๒.๑ ค่าน้ าดื่ม  ๓๐๐ ขวด ๆ ละ ๒๐ บาทเร่ิมจ่าย วันที่ ๑ เป็นต้นไป         ๖,๐๐๐ 
๒.๒ ค่ายานพาหนะส าหรับบรรเทาความเดือดร้อน จากหน่วยราชการ ปปข.         ๙,๐๐๐ 
       จ านวน ๒ คัน เฉลี่ยคันละ ๔,๕๐๐ บาท เร่ิมจ่ายวันที่ ๑ เป็นตน้ไป 
๒.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก ๕ คน เฉลี่ยคนละ ๘๐๐ บาทต่อวนั จ่ายตั้งแต่วันแรก        ๔,๐๐๐ 
๒.๔ ค่าใช้จา่ยอื่นๆ วนัละ ๑,๐๐๐ บาท จา่ยตั้งแต่วนัแรก          ๑,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน (บาท)       ๒๐,๐๐๐ 

3. ค่าลงทุน (บาท) 

   ๑ วัน ก่อสร้างโรงสูบติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า ๑๐๐ %      ๑๑,๓๕๖,๐๐๐  

   ๒ วัน ก่อสร้างโรงสูบติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า ๕๐ %      ๑๐,๒๗๒,๐๐๐  
   ๓ วัน ย้าย / ติดตัง้เคร่ืองสูบน้ า ๒ ชุด และ          

ค่าซ่อมแซมอ่ืน ๆ        ๖,๐๐๐  
  ๔ วัน ย้าย / ติดตัง้เคร่ืองสูบน้ า ๑ ชุด และ       

แบบเคลื่อนที ่๑ ชุด และคา่ซ่อมแซมอ่ืน ๆ        ๓,๐๐๐  
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๔. ค านวนค่า RTO 

จ านวนวัน Financial Impact Recovery Cost 

   ๑ วัน 
                                                                                                                                                           

๕,๖๗๒            ๑๑,๕๓๖,๐๐๐  

   ๒ วัน 
                                                                                                                                                           

๑๑,๓๔๔            ๑๐,๒๗๒,๐๐๐  

   ๓ วัน 
                                                                                                                                                           

๑๗,๐๑๖               ๖,๐๐๐  

   ๔ วัน 
                                                                                                                                                           

๒๒,๖๘๘               ๓,๐๐๐  

 - ค่า  RTO ที่เหมาะสมตามการวิเคราะห ์ BIA  เท่ากับ ๓-๔ วัน   

 
Cost Benefit Analysis  

 
Cost Benefit Analysis  
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ภาคผนวก ๒ 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่อง 
ในการด าเนนิธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ การระบุงานหลัก การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์ RPO, RTO, WRT และ MTO 
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ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 

1. Normal Operations 
ในช่วงเวลาปกติก่อนเกดิเหตุฉกุเฉนิ / ภัยพิบตัิ ระบบด าเนินการเป็นปกติ มีการส ารองขอ้มูล

ระบบ (Backup) 
2. Disruptive Event 

เมื่อเกดิเหตฉุุกเฉิน / ภัยพิบตัิ ระบบงานจะหยุดชะงักไมส่ามารถใช้งานได้ต้องด าเนนิการ  
กู้ระบบที่เกดิเหตฉุุกเฉนิ 

3. Recovery Time Frame 
เป็นชว่งเวลาที่ใช้ในการกู้ระบบที่เกดิเหตฉุุกเฉนิ / ภัยพิบัติ  

4. ช่วงระยะเวลาที่ระบบสามารถด าเนินงานเป็นปกต ิ
ค าจ ากดัความที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานที่สดุที่ยอมใหข้้อมูลสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาที่ยอมรับได้ในการกู้คนืระบบ 
WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาที่กู้คนืระบบและทดสอบระบบจนท างานได้ 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยดุด าเนนิการสูงสดุทีย่อมรับได้ 

 
ค านิยาม 

 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรอื Business continuity หมายถงึขดีความสามารถทางกลยุทธ์ 
(Strategy) และยุทธวิธ ี (Tactical) ขององคก์ร ในการวางแผนและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดแก๊สคลอรีนรั่ว 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : ๑.๐ 

วันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕             หน้า 17   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ  กรณีเกดิแก๊สคลอรนีรั่ว  การประปาส่วนภูมภิาคสาขาบ้านโฮ่ง                                                                                                            

ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการหยดุชะงักทางธรุกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อยา่งต่อเนื่อง
ภายใต้ระดับที่สามารถยอมรับได ้

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง 
กระบวนการบรหิารงานแบบองคร์วม ในการระบถุงึภัยอันตรายที่อาจจะเกดิขึน้กับองค์กร 
และผลกระทบที่มตี่อการด าเนินธุรกิจจากภัยอันตรายนัน้ ๆ รวมถึงการจดัเตรียมกรอบ
ส าหรบัการสร้างความยืดหยุน่ในขดีความสามารถขององค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อ
เหตกุารณต์่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสิทธิผล เพื่อเป็นการปกปูองดูแลให้กับผูม้ีส่วนได้เสีย ชื่อเสียง
องค์กร ตราสนิค้า และการด าเนินงานในการสร้างคุณคา่ขององค์กร 

 เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถงึ ส านักงานการประปาสาขาที่ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้
ที่ได้รบัมอบหมายก าหนดใหเ้ป็นเขตภาวะฉุกเฉนิ 

 
Business Continuity Management (BCM) เป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

(Holistic Management Process) ที่เป็นระบบท าให้องค์กรสามารถก าหนดปัจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวว่ามีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด  ในทางทฤษฏีเราเรียกว่า 
“การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจ หรือ Business Impact 
Analysis (BIA) และ ด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ในการท าให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะ
ฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก
วิชาการ การท า BIAเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ Business Continuity 
Planning (BCP) 

 
ตามมาตรฐาน BS๒๕๙๙๙-๑:๒๐๐๖ Business continuity management – Part ๑: Code of 

practice ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า Business Continuity ไว้ดังนี้  “business continuity: strategic 
and tactical capability of the organization to plan for and respond to incidents and 
business disruption in order to continue business operations at an acceptable pre-
defined level”  
จะเห็นได้ว่า มี key word ที่ส าคัญๆ อยู่ในค านิยามนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือจุดมุ่งหมายของการท า BCM 
เลยก็ว่าได้ ซึ่งนั่นก็คือเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น   อันอาจ
ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในการท า BCM นั้น 
ไม่ได้หมายถึงการที่สามารถท าทุกอย่าง หรือมีทุกอย่างได้เหมือนกับในสถานการณ์ปกติ (business as usual) 
แต่ต้องเพียงพอให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ สามารถท าให้มีธุรกิจต่อไปได้ และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
process หรือ business function อะไรที่ไม่จ าเป็นในช่วงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤต ก็อาจจะละเว้นไว้ก่อนได้ 
ในขณะที่พยายามรักษาและกู้กลับ งานที่มีความส าคัญในการให้บริการหรือรักษาโครงสร้างส าคัญ ๆ เอาไว้ให้
ได้    ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่บ้านไฟไหม้  ในช่วงเวลานั้น สิ่งที่ส าคัญที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งยวด
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้  
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องค์ประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS๒๕๙๙๙:๒๐๐๖ ประกอบไปด้วย  

๑. การจัดการโปรแกรมการบริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ : BCM program management  เป็น
กระบวนการในการสร้าง และดูแลรักษาขีดความสามารถด้านความต่อเนื่องธุรกิจ  (Business 
continuity capability) ให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนขององค์กร โดยจะประกอบด้วย 
การก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การด าเนินการใน    การรักษาความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้แก่ การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การจัดให้มีการฝึกอบรม และ
การด าเนินการฝึกซ้อมความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงการจัดให้มี การ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการด าเนินงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ การ
ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ 

๒. การท าความเข้าใจในองค์กร : Understand the Organization  เป็นกระบวนการในการ
จัดเตรียมข้อมูลที่แสดงถึงล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร รวมถึงความ
เร่งด่วนของกิจกรรมหลักๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการนี้ จะประกอบด้วย การก าหนด
วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม และทรัพย์สิน 
ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุดของกิจกรรมต่างๆ 
การประเมินภัยอันตรายที่มีต่อกิจกรรมหลักๆ  และการเชื่อมโยงและการพ่ึงพากันระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

๓. การก าหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเน่ือง : Determine business Continuity Strategy  
เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้ เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยแนวทางที่จะใช้ใน
แต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะต้องมั่นใจได้ถึงความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการได้
อย่างต่อเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์จะ
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ยอมรับได้เมื่อเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมหลักๆ ต้นทุนของการด าเนินการ
ในแต่ละกลยุทธ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

๔. การพัฒนา และการด าเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement a 
BCM response เป็นการก าหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไม่
ต่อเนื่อง (Incident management) ความต่อเนื่องธุรกิจ (Business continuity) และแผนการ
ฟ้ืนฟูธุรกิจ (Business recovery plan) ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการ   ทั้งใน
ระหว่างและภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ต่อเนื่องขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนในการพัฒนาและการ
ด าเนินการ จะประกอบด้วยการก าหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก 
การคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่ต่อเนื่อง  และ
การคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการสร้างความต่อเนื่องและการฟื้นฟูส าหรับกิจกรรมหลักๆ 

๕. การฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and 
reviewing BCM arrangements เป็นกระบวนการในการฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษา การทบทวน
และการตรวจประเมิน เพ่ือให้องค์กรสามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อม และความสมบูรณ์ของ
การด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมถึงการระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องด้วย 
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๖. การสร้าง BCM ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร : Embedding BCM in the organization’s 
culture เป็นส่วนที่ส าคัญของคุณค่าหลักขององค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ     ผู้
มีส่วนได้เสียถึงความสามารถขององค์กรในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

 

 
แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก ๓ 
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและ        
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับองค์กร  
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเ์ซ็นต์โอกาสที่จะเกดิขึน้ คะแนน 

 

น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดหรือเกิดประจ า 
(Extremely Likely) 

 

๑ ปี ๑๒ ครั้ง (๑ เดือน    
ต่อครั้ง) หรือมากกว่า 

 

 

มากกว่า  ๘๐% 
 

 

๔ 
 

 

น่าจะเกิดขึ้นได้หรือบ่อยครั้ง 
(Likely) 

 

๑ ปี ไม่เกิน ๖ ครั้ง 
 

 

๗๐% - ๗๙% 
 

 

๕ 
 

 

เป็นไปได้หรือเกิดขึ้นบ้าง 
(Possible) 

 

๑ ปี ต่อครั้ง 
 

 

๖๐% - ๖๙% 
 

 

๑ 
 

 

ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้น้อย 
(Unlikely) 

 

๒ - ๓ ปี ต่อครั้ง 
 

 

๕๐% - ๕๙% 
 

 

๒ 
 

 

ยากท่ีจะเกิดขึ้น 
(Rare) 

 

๕ ปี ต่อครั้ง 
 

 

น้อยกว่า ๕๐% 
 

 

๓ 
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การจัด 
ระดับของ 

ความรุนแรง 

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

 

คะแนน 
BIA 

 ด้านการเงิน 
(มูลค่าความเสียหาย) 

ด้านภาพลักษณ์ 
(ชื่อเสียงองค์กร) 

ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ด้านการ 
ด าเนินธุรกิจ 

ด้านการ 
ด าเนินงานตามแผน 

สูงมาก 
 
 >๒% ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 
 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์ 
วิทยุ โทรทัศน์   
เชิงลบมากกว่า ๓ วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด  
และเกดิความเสียหายอย่างมากตอ่ความปลอดภัย 
ของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมลูธุรกิจทีส่ าคัญ 

การหยุดด าเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกว่า ๒ วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 
ได้น้อยกว่า ๕๐% 

 
๕ 

 
๑ 

สูง 
>๑.๕% และไม่เกิน ๒%                                
ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์
วิทยุ โทรทัศน์   
เชิงลบ ๓ วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญบางส่วน 
และเกดิความเสียหายอย่างมากตอ่ความปลอดภัย         
ของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมลูธุรกิจทีส่ าคัญบางส่วน 

การหยุดด าเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
๒ วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 
ได้ ๕๐-๖๙% 

๓ 
๔ 

๓ 
๒ 

ปานกลาง 
>๑% และไม่เกิน ๑.๕%        
ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์
วิทยุ โทรทัศน์   
เชิงลบ ๒ วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญบางส่วน 
และเกดิความเสียหายมากต่อความปลอดภัยของ 
ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธรุกิจที่ส าคญัไมม่ากนัก 

การหยุดด าเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
๑ วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 
ได้ ๗๐-๗๙% 

๓ ๓ 

น้อย 
>๐.๕% และไม่เกิน ๑%  
ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์
วิทยุ โทรทัศน์   
เชิงลบ ๑ วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญบางส่วน 
และเกดิความเสียหายต่อความปลอดภัยของ 
ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธรุกิจเล็กนอ้ย 

การหยุดด าเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
เป็นบางเวลา 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 
ได้ ๘๐-๘๙% 

๒ ๔ 

น้อยมาก 
<๐.๕% ของรายได ้
ค่าน้ าสุทธิ 

แก้ไขได้ใน ๑ วัน ไม่มีการ     
เผยแพร่ข่าวในเชิงลบ 

เกิดปัญหาและความสญูเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญ 
บางส่วน แต่ไมเ่กิดความเสยีหายตอ่ความ 
ปลอดภัยของข้อมลูลูกค้าหรือข้อมลูธุรกิจ 

ไม่มีการหยดุด าเนินการ             
ของธุรกิจ และกระบวนการ 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 
ได้มากกว่า ๙๐% ขึ้นไป 

๑ ๕ 
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ภาคผนวก ๔ 
เกณฑ์ประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
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เกณฑ์ประเมินระดับ  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 
 

จ านวนวัน คะแนน 

เกิน  ๗  วัน ๕ 

๕ - ๗  วนั 
๔ 
 

๓ - ๔  วัน 
 

๓ 
 

๒  วัน 
 

๒ 
 

๑  วัน 
 

๑ 
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ภาคผนวก ๕ 
การประเมินความเสี่ยง 
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ตารางจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
 

เกิดขึ้นยาก  (๑) เกิดขึ้นน้อย  (๒) 
เกิดขึ้นบ้าง  

(๓) 
เกิดขึ้นบ่อย  

(๔) 
เกิดขึ้นเป็น
ประจ า  (๕) 

สูงมาก 
(๕) 

 แผ่นดินไหวโรงกรอง
น้ า, แก๊สคลอรีนรั่ว, 
ลอบวางระเบิด, พนง.
ประท้วง,           การ
ก่อการร้าย, ไฟไหม้
สนง.ใหญ่, น้ าท่วม
ระบบสูบน้ าแรงต่ า, คน
เอาเชื้อโรคใส่ถังน้ าใส,
อาคารเสียหายจากไฟ
ไหม้ ระเบิด ,      

ดินถล่ม, น้ าท่วมภัย
แล้ง, โรงงานปล่อย    
น้ าเสีย, ก่อการร้าย, น้ า
ท่วมโรงกรอง 

น้ าป่าไหลหลากท่วม
แรงต่ า, ผู้ใช้น ้า

ประท้วง, สารเคมี
รั่วไหล 

ไวรัสเข้าระบบ 
SAP,  บ.ส่ง

น้ าประปาไม้ได้
ตามก าหนด 

 

สูง (๔) ไฟไหม้ตึก IT, ตึกสนง.
ใหญ่ถล่ม 

ไวรัสเข้าระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      น้ า
ท่วมโรงสูบน้ า 

พายุ,  ระบบ
เครือข่ายล่ม,วาง
ระเบิดทางภาคใต้, 
มลพิษ 

  

ปานกลาง 
(๓) 

การกระท าผิดทาง
อาญาของพนง.,      
พายุ, น้ าท่วมใหญ่, ไฟ
ไหม้ สนง.   

แหล่งน้ าดิบเน่าเสีย,  
ภัยแล้ง,        หม้อ
แปลงช้ารุดที่ประปา  

พายุ,  แก๊ส
คลอรีนรั่ว 

  

น้อย (๒) ดินถล่ม, ก๊าซระเบิด 
  

  
น้ าท่วมพื้นที่จ่าย
น้ า 

ไฟฟ้าดับ 

น้อยมาก 
(๑)     

การกระท าผิดทาง
วินัยของพนักงาน 

ฟ้าฝ่าหม้อแปลง
หลัก 

ไฟฟ้าดับ,  พนง.ท าผิด
ทางวินัย,         ระบบ 
IT 
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ภาคผนวก ๖ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุน           

การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกิจ 
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ภาคผนวก ๗ 
พื้นที่การจ าหน่ายน้ าของ กปภ.บ้านโฮ่ง 
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ภาคผนวก ๘ 
ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดการ

ด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือจัดเช่า โดยวิธี
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) 
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ภาคผนวก ๙ 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
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ภาคผนวก 

๑. รายช่ือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ของสถานีผลิต 
 

๑. อาคารกรองน ้าและตกตะกอน ๑. นายนิรันดร์  นิตย์ใหม่ รก.งานผลิต 
๒. นายเกษม  มหาธง พนักงานผลิตน้ า ๓ 
๓. นายวรศักดิ์  ปันหมื่น ช่างไฟฟูา ๓ 

๒. อาคารเก็บสารเคมีและจ่ายสารเคมี ๑. นายนิรันดร์  นิตย์ใหม่ รก.งานผลิต 
๒. นายเกษม  มหาธง พนักงานผลิตน้ า ๓ 
๓. นายวรศักดิ์  ปันหมื่น ช่างไฟฟูา ๓ 

๓. อาคารส านักงานประปาบ้านโฮ่ง ๑. นายอัมรินทร์  สิทธิเกษร รก.ผู้จัดการ กปภ.สาขา
บ้านโฮ่ง 

๒. นางนิตยา  มหาธง รก.หัวหน้างานอ านวยการ 
๓. นางสาวพชิชาย์  โสภา พนักงานการเงนิและบัญชี 
๔. นายอนุวัฒน์  วงศ์ฟัน่ พนักอ่านมาตรและเก็บเงิน 
๕. นายนิรันดร์  นิตย์ใหม่ รก.หัวหน้างานผลิต 
๖. นายเกษม  มหาธง พนักงานผลิตน้ า ๓ 
๗. นายกฤตภาส  ศิริมูลเครือ ช่างโยธา ๓ 
๘. นายวรศักดิ์  ปันหม่ืน ช่างไฟฟูา ๓ 
 

 
๒. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีส าคัญท่ีต้องทราบ 

๑. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๐๕๓-๕๙๑๕๐๕,๐๕๓-๕๕๐๔๔๔ 
๒. สถานีต ารวจบ้านโฮ่ง ๐๕๓-๕๙๑๔๙๒ 
๓. บริษัทผู้ขายสารเคมี บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด ๐๒-๖๗๙๑๖๐๐ 
๔. ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ๐๘๙-๐๕๐๑๒๘๙,๐๙๐-๑๔๘๕๕๖๖ 
๕. ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ๐๕๓-๙๘๐๒๙๒ 

 
 
 
 
 


