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1. การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี บุคลำกรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนทุก
คนต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจให้เป็นอย่ำงดี เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติ ตำมได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ เมื่อ
จำเป็นต้องปฏิบัติจริงในยำมเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.1. วัตถุประสงค์
แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ จัดทำขึนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี
 เพื่อกอบกู้ให้กระบวนกำรหรือกิจกรรมหลักของระบบส่งนำดิบสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องในเวลำ
ที่เหมำะสม
 เพื่อลดควำมสูญเสีย ควำมเสียหำยต่อทังชีวิตและทรัพย์สิน และสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกรของ
กปน. ผู้ใช้บริกำร และบุคคลภำยนอก
 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องของ กปน.

1.2. ขอบเขต
แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ จัดทำขึนโดยมีขอบเขตดังต่อไปนี
 เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติตังแต่กำรเตรียมกำร กำรป้องกัน กำรปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และกำรปฏิบัติ
ภำยหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้กิจกรรมของระบบส่งนำดิบสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
 ครอบคลุมกำรให้บริกำรนำประปำเฉพำะในส่วนของระบบส่งนำดิบ

1.3. การประกาศใช้แผน
กำหนดให้ศูนย์อำนวยกำรเผชิญเหตุภัยพิบัติเป็นผู้ มีอำนำจในกำรพิจำรณำกำรประกำศใช้และยุติกำรใช้แผน
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจฉบับนี

1.4. การปรับปรุงแผน
แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจต้องทำกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถนำแผน
ไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ทังนีแผนควรได้รับกำรปรับปรุงตำมกำหนดเวลำอย่ำงน้อยปีละ 1
ครัง หรือกรณีเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน บุคลำกร สถำนที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสื่อสำร เอกสำรสำคัญ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ระบบไฟฟ้ำ และผู้จัดหำ
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1.5. โครงสร้างของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Plan)
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2. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
รำยละเอียดต่ำงๆ ได้แก่ ภัยคุกคำม ผลกระทบที่อำจเกิดขึน ตลอดจนกลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจสำหรับปัจจัยสำคัญต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำน สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี

2.1. ภัยคุกคาม
ภัยคุกคำมต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและผลกระทบที่อำจเกิดขึน สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี
ล้าดับ
ภัยคุกคาม
1 แผ่นดินไหว

ค้าจ้ากัดความ
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครอบคลุมบริเวณสถำนีสูบนำดิบสำ
แล มีควำมรุนแรงขนำดที่ตึก/อำคำรถล่ม และเครื่องสูบนำ
อำจถูกทำลำยได้




2

ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง

ระบบไฟฟ้ำที่จ่ำยกระแสไฟให้สถำนีสูบนำดิบสำแลเกิด
ขัดข้องไม่สำมำรถจ่ำยไฟได้ชั่วครำว





3
4

นำดิบมีสำรพิษ
นำดิบด้อยคุณภำพ

นำดิบมีสำรพิษเจือปน
นำดิบมีนำเสียเจือปน มีค่ำนำไฟฟ้ำสูง หรือมีปริมำณ
ออกซิเจนต่ำกว่ำมำตรฐำน





5

นำดิบมีสำหร่ำยสูง

นำดิบมีปริมำณสำหร่ำยสูงกว่ำมำตรฐำน




6

นำดิบมีค่ำควำมเค็มสูง นำดิบมีนำเค็มปนเปื้อน มีค่ำนำไฟฟ้ำและค่ำควำมเค็มสูง
เกินมำตรฐำน




ผลกระทบที่อาจเกิดขึน
บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้
ระบบไฟฟ้ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร อุปกรณ์
ตลอดจนเอกสำรสำคัญอำจได้รับควำมเสีหำย
ไม่สำมำรถติดต่อ ประสำนงำนกับผู้จัดหำ/คู่ค้ำได้
กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่สำมำรถดำเนินงำนได้
ไม่สำมำรถใช้ระบบงำนสำรสนเทศต่ำงๆ ตลอดจนกำร
สื่อสำรบำงส่วนได้
นำดิบมีสำรพิษปนเปื้อนไม่สำมำรถนำไปผลิตนำประปำได้
คุณภำพนำดิบลดลงต่ำกว่ำมำตรฐำน
ปริมำณนำดิบที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตนำ
อำจต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพนำดิบลดลงต่ำกว่ำมำตรฐำน
ปริมำณนำดิบที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตนำ
อำจต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพนำดิบลดลงต่ำกว่ำมำตรฐำน
ปริมำณนำดิบที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตนำ
อำจต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
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ล้าดับ
ภัยคุกคาม
ค้าจ้ากัดความ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน
7 นำดิบมีค่ำควำมขุ่นสูง นำดิบมีค่ำควำมขุ่นสูงเกินมำตรฐำน อำจเกิดจำกกรณีมีพำยุ  คุณภำพนำดิบลดลงต่ำกว่ำมำตรฐำน
ฝนตกหนัก ดินถล่ม
 ปริมำณนำดิบที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตนำ
อำจต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
8 ภำวะวิกฤติภัยแล้ง
นำดิบมีจำนวนจำกัด สำเหตุเกิดจำกภัยแล้ง นำในเขื่อนมี
 ปริมำณนำดิบที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตนำ
ปริมำณน้อย นำทะเลหนุน นำเสียจำกภำคกำรเกษตรมี
อำจต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ปริมำณมำก

2.2. ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ผลกระทบจำกภัยคุกคำมต่ำงๆ ต่อปัจจัยสำคัญในกำรดำเนินงำนสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี
ล้าดับ

ภัยคุกคาม

1
2
3
4
5
6
7
8

แผ่นดินไหว
ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง
นำดิบมีสำรพิษ
นำดิบด้อยคุณภำพ
นำดิบมีสำหร่ำยสูง
นำดิบมีค่ำควำมเค็มสูง
นำดิบมีค่ำควำมขุ่นสูง
ภำวะวิกฤติภัยแล้ง

บุคลากร

สถานที่





ปัจจัยส้าคัญในการด้าเนินงาน
เทคโนโลยี
เอกสาร
การสื่อสาร
อุปกรณ์
สารสนเทศ
ส้าคัญ










วัตถุดิบ



ระบบ
ไฟฟ้า

ผู้จัดหา
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2.3. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.3.1. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านบุคลากร
ล้าดับ
กรณี
1 บุคลำกรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำน

กลยุทธ์
 ให้บุคลำกรที่เหลืออยู่ปฏิบัติงำนทดแทน
 สรรหำบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่น

2.3.2. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านสถานที่
ล้าดับ
กรณี
1 สถำนที่ปฏิบัติงำนเสียหำยไม่
สำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้ และอำจ
เป็นอันตรำยต่อชีวิตของบุคลำกร

กลยุทธ์
 อพยพออกจำกสถำนที่ โดยกำหนดจุดรวมพล 2 จุด ซึง่ เป็นสถำนที่ที่
ปลอดภัยและเข้ำถึงได้ง่ำย ในกรณีที่จุดที่ 1 ไม่ปลอดภัยหรือไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ให้รวมพล ณ จุดที่ 2

2.3.3. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล้าดับ
กรณี
1 ระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถใช้
งำนได้

กลยุทธ์
 ใช้กำรปฏิบัติงำนแบบ manual และใช้ Fax ในกำรรับส่งข้อมูลแทน
ระบบ Intranet
 ดำเนินกำรกู้คืนระบบและข้อมูลตำมแผนของฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2.3.4. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการสื่อสาร
ล้าดับ
กรณี
1 ระบบโทรคมนำคมล่ม

กลยุทธ์
 ใช้กำรสื่อสำรผ่ำนทำงวิทยุเครือข่ำยของ กปน.

2.3.5. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเอกสารส้าคัญ
ล้าดับ
กรณี
1 เอกสำรสำคัญต่ำงๆ ได้รับควำม
เสียหำย

กลยุทธ์
 ขอสำเนำหรือต้นฉบับจำกผู้ที่เกี่ยวข้องใหม่
 ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสำรใหม่ และพิจำรณำแจ้งควำมเพื่อ
บันทึกเป็นหลักฐำนภำยหลังเมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ
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2.3.6. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านอุปกรณ์
ล้าดับ
กรณี
1 เครื่องจักร/อุปกรณ์ชำรุดเสียหำย

กลยุทธ์
 ใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์สำรองที่เตรียมพร้อมไว้

2.3.7. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านวัตถุดิบ
ล้าดับ
กรณี
1 นำดิบมีคุณภำพต่ำกว่ำมำตรฐำน
2 นำดิบปนเปื้อนสำรพิษหรือมี
คุณภำพต่ำกว่ำมำตรฐำนมำก ไม่
สำมำรถนำไปผลิตนำได้
3 นำดิบมีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำร
ผลิต

กลยุทธ์
 เติมสำรเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภำพนำดิบให้ได้ตำมมำตรฐำน
 พิจำรณำระบำยนำออกจำกระบบ
 จัดหำแหล่งนำดิบเพิ่มเติม
 ผันนำจำกแหล่งนำดิบอื่นมำเพิ่มเติม

2.3.8. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า
ล้าดับ
กรณี
1 ระบบไฟฟ้ำขัดข้องไม่สำมำรถ
จ่ำยไฟได้

กลยุทธ์
 ประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง/ส่วนภูมิภำคให้ช่วยดำเนินกำร
แก้ไข

2.3.9. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านผู้จัดหา
ล้าดับ
กรณี
1 ผู้จัดหำไม่สำมำรถจัดหำ
ทรัพยำกรได้ตำมปกติ
2 มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้
ทรัพยำกร ไม่สำมำรถรอ
กระบวนกำรจัดหำของฝ่ำยจัดหำ
และพัสดุได้

กลยุทธ์
 ประสำนงำนกับฝ่ำยจัดหำและพัสดุให้จัดหำทรัพยำกรจำกผู้จัดหำรำย
อื่น
 ดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรทันทีและสำรองจ่ำยเงินล่วงหน้ำ และทำ
เรื่องขอเบิกเงินภำยหลังเมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ

หน้ำ 6

แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan)

2.4. ขันตอนการปฏิบัติและการรายงานผลในภาพรวม

3

4

หน้ำ 7

แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan)

2.5. การรายงานผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขัน
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ล้าดับ
บทบาท
1 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ

2

3




ส่วนกลำง



ผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบฝั่งตะวันออก






4

หัวหน้ำส่วนสถำนีสูบนำดิบสำแล
หัวหน้ำส่วนสถำนีสูบนำดิบบำงซื่อ
หัวหน้ำส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำ








5

ผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบฝั่งตะวันตก




6

หัวหน้ำส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำบำงเลน
หัวหน้ำส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำท่ำม่วง








ความรับผิดชอบ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์และตัดสินใจให้ดำเนินกำร
ประสำนงำนกับผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบฝั่ง
ตะวันออก ผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบฝั่งตะวันตก
และผู้อำนวยกำรกองซ่อมบำรุง
สนับสนุนในกำรประสำนงำนกับผู้อำนวยกำรกองระบบ
ส่งนำดิบฝั่งตะวันออก ผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบ
ฝั่งตะวันตก และผู้อำนวยกำรกองซ่อมบำรุง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นภำยใน กปน.
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสำนงำนกับหัวหน้ำส่วนสถำนีสูบนำดิบสำแล
หัวหน้ำส่วนสถำนีสูบนำดิบบำงซื่อ และหัวหน้ำส่วน
บำรุงรักษำคลองส่งนำ
ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
ตัดสินใจของผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ
ประสำนงำนกับบุคลำกรภำยในส่วน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบฝั่ง
ตะวันออก
บันทึกรำยละเอียดของภัยคุกคำม กำรแก้ไข และจัดทำ
รำยงำนเมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติในกรณีที่
เกี่ยวข้อง (ใช้แบบฟอร์มบันทึกเหตุกำรณ์ในภำคผนวก)
ประสำนงำนกับหัวหน้ำส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำบำง
เลนและหัวหน้ำส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำท่ำม่วง
ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
ตัดสินใจของผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ
ประสำนงำนกับบุคลำกรภำยในส่วน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรกองระบบส่งนำดิบฝั่ง
ตะวันตก
บันทึกรำยละเอียดของภัยคุกคำม กำรแก้ไข และจัดทำ
รำยงำนเมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติในกรณีที่
เกี่ยวข้อง (ใช้แบบฟอร์มบันทึกเหตุกำรณ์ในภำคผนวก)
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ล้าดับ
บทบาท
7 ผู้อำนวยกำรกองซ่อมบำรุง




8

หัวหน้ำส่วนโรงซ่อม
หัวหน้ำส่วนซ่อมบำรุงโยธำ
หัวหน้ำส่วนซ่อมเครื่องกลและอุปกรณ์
หัวหน้ำส่วนซ่อมไฟฟ้ำ

9

บุคลำกรภำยในส่วน










ความรับผิดชอบ
ประสำนงำนกับหัวหน้ำส่วนโรงซ่อม หัวหน้ำส่วนซ่อม
บำรุงโยธำ หัวหน้ำส่วนซ่อมเครื่องกลและอุปกรณ์ และ
หัวหน้ำส่วนซ่อมไฟฟ้ำ
ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
ตัดสินใจของผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบส่งนำดิบ
ประสำนงำนกับบุคลำกรภำยในส่วน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรกองซ่อมบำรุง
บันทึกรำยละเอียดของภัยคุกคำม กำรแก้ไข และจัดทำ
รำยงำนเมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติในกรณีที่
เกี่ยวข้อง (ใช้แบบฟอร์มกำรบันทึกในภำคผนวก)
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รำยงำนผลต่อหัวหน้ำส่วน

หน้ำ 10
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3. กำรตอบสนองต่ออุบัติกำรณ์
กำรตอบสนองต่อภัยคุกคำมต่ำงๆ ได้แก่ แผ่นดินไหว ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง นำดิบมีสำรพิษ นำดิบด้อยคุณภำพ นำดิบ
มีสำหร่ำยสูง นำดิบมีค่ำควำมเค็มสูง นำดิบมีค่ำควำมขุ่นสูง และภำวะวิกฤติภัยแล้ง สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี

3.1. เหตุการณ์แผ่นดินไหว
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ล้าดับ
1

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน

2

หัวหน้ำผลัด

3

หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน

4

หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน

5

หัวหน้ำส่วน
/หัวหน้ำผลัด
หัวหน้ำส่วน
/หัวหน้ำผลัด
หัวหน้ำส่วน
/หัวหน้ำผลัด

6
7

การตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ขันตอนการปฏิบัติ
สำรวจปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึนว่ำส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำนหรือไม่ สำรวจสำเหตุเบืองต้น ตำแหน่ง และควำม
รุนแรง
เมื่อพบสำเหตุ ให้ประเมินสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง
 หำกไม่รุนแรงสำมำรถแก้ไขได้ ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 3
 หำกรุนแรงไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 4
ดำเนินกำรแก้ไข โดยตรวจสอบระบบไฟฟ้ำเบืองต้น หยุดใช้
อุปกรณ์ในส่วนที่เสียหำย แก้ไขแล้วเสร็จให้ดำเนินกำรตำม
ข้อ 7
ดำเนินกำรแก้ไขเบืองต้น โดยตรวจสอบควำมเสียหำยของ
ระบบไฟฟ้ำ เครื่องจักร/อุปกรณ์ และอำคำร หยุดใช้อุปกรณ์
ในส่วนที่เสียหำยเพื่อลดควำมรุนแรง
แจ้งขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนสนับสนุนทังภำยในและ
ภำยนอก
รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขันให้ทรำบถึงควำมเสียหำย
ตำแหน่ง และควำมรุนแรง
เมื่อแก้ไขปัญหำแล้วเสร็จ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ขันและดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

หมายเหตุ
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แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan)

3.2. เหตุการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

./

.
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ล้าดับ
1
2

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน

3

หัวหน้ำผลัด

4

กองซ่อมบำรุง

5
6

กองซ่อมบำรุง
กองซ่อมบำรุง

7

หัวหน้ำผลัด

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ขันตอนการปฏิบัติ
สำรวจปัญหำที่เกิดขึน

หมายเหตุ

รีบแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ แยกระบบไฟฟ้ำที่เสียออกจำก
ระบบใหญ่ เพื่อให้สำมำรถใช้ระบบไฟฟ้ำได้และเริ่ม
กระบวนกำรสูบนำทังหมดหรือบำงส่วน
รำยงำนปัญหำที่เกิดขึนต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขันและ
แจ้งกองซ่อมบำรุงให้ดำเนินกำรวิเครำะห์สำเหตุและแนว
ทำงกำรแก้ไข
เมื่อทรำบสำเหตุของปัญหำ และศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขแล้ว
ตัดสินใจว่ำส่วนซ่อมไฟฟ้ำสำมำรถซ่อมได้หรือไม่
 ถ้ำซ่อมได้ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 5
 ถ้ำซ่อมไม่ได้ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 6
ดำเนินกำรซ่อมระบบไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ
ประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง/กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
หรือหน่วยงำนเอกชนให้ช่วยดำเนินกำรซ่อม หรือแก้ไขระบบ
ไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ
รำยงำนผลกำรซ่อมค่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขันให้ทรำบ
และดำเนินงำนตำมปกติต่อไป
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3.3. เหตุการณ์น้าดิบมีสารพิษ
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์น้าดิบมีสารพิษ
ล้าดับ
ผู้รับผิดชอบ
ขันตอนการปฏิบัติ
1
หัวหน้ำผลัด
สำรวจปัญหำที่เกิดขึน เมื่อได้รับแจ้งจำกผู้ประสบเหตุหรือ
/พนักงำน
หน่วยงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน หรือจำกศูนย์ประสำนงำน
2
หัวหน้ำส่วน
ประสำนงำนกับหน่วยตรวจสอบด้ำนวิทยำศำสตร์ (ฝ่ำย
/หัวหน้ำผลัด
คุณภำพนำ) เพื่อตรวจสอบนำปนเปื้อนสำรพิษจนกว่ำนำที่
ปนเปื้อนจะไหลผ่ำนโรงสูบนำดิบไปแล้วและสำมำรถสูบนำ
ดิบได้อย่ำงปลอดภัย
3
ฝ่ำยคุณภำพนำ
ประสำนงำนกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อรับทรำบข้อมูลของ
เหตุที่เกิดขึนและกำรดำเนินกำรกู้ภัยอย่ำงต่อเนื่อง
4
ฝ่ำยคุณภำพนำ
รำยงำนสถำนกำรณ์ต่อสถำนีสูบนำดิบเป็นระยะๆ
5 ผู้อำนวยกำรกองระบบ ประสำนงำนกับหน่วยปฏิบัติกำรเร็ว
ส่งนำดิบฝั่งตะวันออก
/ตะวันตก
6
หน่วยปฏิบัติกำรเร็ว ดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินสถำนกำรณ์
7
หน่วยปฏิบัติกำรเร็ว เฝ้ำระวังนำปนเปื้อน ณ จุดที่กำหนด
8
หน่วยปฏิบัติกำรเร็ว รำยงำนสถำนกำรณ์ต่อสถำนีสูบนำดิบเป็นระยะๆ
9 ผู้อำนวยกำรกองระบบ ประสำนงำนกับสถำนีสูบนำดิบ
ส่งนำดิบฝั่งตะวันออก
/ตะวันตก
10
สถำนีสูบนำดิบ
หยุดสูบนำดิบเมื่อได้รับรำยงำน
11
สถำนีสูบนำดิบ
เดินเครื่องสูบนำดิบเมื่อได้รับรำยงำน
12
หัวหน้ำส่วน
สรุปรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขัน และดำเนินงำน
ตำมปกติต่อไป

หมายเหตุ
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3.4. เหตุการณ์น้าดิบด้อยคุณภาพ มีสาหร่ายสูง มีค่าความเค็มสูง และมีค่าความขุ่นสูง

การตอบสนองต่อเหตุการณ์น้าดิบด้อยคุณภาพ มีสาหร่ายสูง มีค่าความเค็มสูง และมีค่าความขุ่นสูง
ล้าดับ
ผู้รับผิดชอบ
ขันตอนการปฏิบัติ
หมายเหตุ
1
หัวหน้ำผลัด
สำรวจปัญหำที่เกิดขึน
/พนักงำน
2 ผู้อำนวยกำรกองระบบ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยทรัพยำกร
ส่งนำดิบฝั่งตะวันออก และแหล่งนำ ฝ่ำยคุณภำพนำ และโรงงำนผลิตนำ เป็นต้น
/ตะวันตก
3
กองซ่อมบำรุง
จัดเตรียมสถำนที่ อำนวยควำมสะดวก และติดตังระบบไฟฟ้ำ
สำหรับเครื่องเติมสำรเคมี ตำมที่ตกลงกับฝ่ำยคุณภำพนำ
4
หัวหน้ำผลัด
ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ตกลงร่วมกัน
/พนักงำน
5
หัวหน้ำผลัด
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ และดำเนินงำนตำมปกติ
ต่อไป
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3.5. เหตุการณ์ภาวะวิกฤติภัยแล้ง

ล้าดับ
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำส่วน
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำผลัด

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภาวะวิกฤติภัยแล้ง
ขันตอนการปฏิบัติ
ติดตำมสถำนกำรณ์ของนำในเขื่อนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

หมายเหตุ

ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยทรัพยำกร
และแหล่งนำ ฝ่ำยคุณภำพนำ โรงงำนผลิตนำ และกรม
ชลประทำน เป็นต้น
ดำเนินกำรตำมที่ตกลงร่วมกัน
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ และดำเนินงำนตำมปกติ
ต่อไป
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4. กำรดำเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์แก้ไขปัญหำเฉพำะกิจ จุดรวมพล ขันตอนปฏิบัติและกำร
รำยงำนผลสำหรับปัจจัยสำคัญในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี

4.1. ศูนย์แก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ
ในกรณีทเี่ กิดภัยคุกคำมร้ำยแรงและกำรตอบสนองต่ออุบัติกำรณ์ไม่สำมำรถหยุดควำมเสียหำยได้ จนเป็นเหตุ
ให้มีกำรประกำศภำวะฉุกเฉิน ให้ใช้ส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำ (พงษ์เพชร) เป็นศูนย์แก้ไขปัญหำเฉพำะกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำร หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ให้ใช้สถำนีสูบนำดิบสำแลเป็นศูนย์แก้ไขปัญหำเฉพำะกิจสำรอง

ส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำ (พงษ์เพชร) - ศูนย์แก้ไขปัญหำเฉพำะกิจและจุดรวมพลหลัก
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สถำนีสูบนำดิบสำแล - ศูนย์แก้ไขปัญหำเฉพำะกิจและจุดรวมพลสำรอง

4.2. จุดรวมพล
ในกรณีที่มีกำรอพยพออกจำกสถำนที่ปฏิบัติงำน ให้ใช้ส่วนบำรุงรักษำคลองส่งนำ (พงษ์เพชร) เป็นจุดรวมพล
หลัก หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ให้ใช้สถำนีสูบนำดิบสำแลเป็นจุดรวมพลสำรอง
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4.3. ขันตอนการปฏิบัติและการรายงานผล
ขันตอนกำรปฏิบัติสำหรับระบบส่งนำดิบเพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ซึ่งจำแนกออกตำมปัจจัยสำคัญในกำร
ดำเนินงำน ได้แก่ บุคลำกร สถำนที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร เอกสำรสำคัญ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ระบบไฟฟ้ำ
และผู้จัดหำ สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี

4.3.1. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านบุคลากร
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำส่วน
หัวหน้ำส่วน
หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส่วน
ประเมินควำมเพียงพอของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
มอบหมำยงำนให้ บุ ค ลำกรภำยในส่ ว นปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน
บุคลำกรที่ขำดหำยไป
หัวหน้ำส่วน
กรณีที่บุคลำกรมีจำนวนไม่พอ ให้ขออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ
ในกำรสรรหำบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่น
ผู้อำนวยกำรกองระบบ พิจำรณำอนุมัติและสั่งกำร
ส่งนำดิบฝั่งตะวันออก
/ตะวันตก
หัวหน้ำส่วน
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
/พนักงำน
หัวหน้ำส่วน
เมื่อปฏิบัติงำนแล้วเสร็จ แจ้งให้บุคลำกรที่สรรหำมำกลับคืนสู่
/พนักงำน
สถำนะปกติ
หัวหน้ำส่วน
รำยงำนผลให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทรำบตำมล ำดั บ ขั น และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

หมายเหตุ

4.3.2. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านสถานที่
ล้าดับ
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบ
บุคลำกรทุกคน
บุคลำกรทุกคน
บุคลำกรทุกคน
บุคลำกรทุกคน

5
6

บุคลำกรทุกคน
หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
รวบรวมทรัพย์สินส่วนตัวและของจำเป็น
อพยพออกจำกสถำนที่
รวมพล ณ จุดรวมพลหลัก
หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงจุดรวมพลหลักได้ ให้รวมพล ณ จุดรวม
พลสำรอง
ดำเนินกำรตำมที่ตกลงร่วมกัน
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขัน และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

หมายเหตุ
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4.3.3. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล้าดับ
1
2

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
บุคลำกรทุกคน

3

หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
ดำเนินกำรกู้คืนระบบและข้อมูลตำมแผน

หมายเหตุ

ปฏิบัติงำนแบบ manual และใช้ Fax ในกำรรับส่งข้อมูล
แทนระบบ Intranet
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขัน และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

4.3.4. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านการสื่อสาร
ล้าดับ
1

ผู้รับผิดชอบ
บุคลำกรทุกคน

2

บุคลำกรทุกคน

3

หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
เริ่มใช้กำรสื่อสำรผ่ำนทำงวิทยุเครือข่ำยของ กปน. ในกำร
สื่อสำร
ภำยหลังจำกระบบโทรคมนำคมกลับสู่ปกติ ให้เปลี่ยนวิธีกำร
สื่อสำรเป็นวิธีตำมปกติ
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขัน และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

หมายเหตุ

4.3.5. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านเอกสารส้าคัญ
ล้าดับ
1
2

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำส่วน
/พนักงำน
หัวหน้ำส่วน

3

หัวหน้ำส่วน

4

หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
สำรวจและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรสำคัญ

หมายเหตุ

ขอสำเนำหรือต้นฉบับจำกผู้ที่เกี่ยวข้องใหม่ หรือติดต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสำรใหม่
เมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่สภำวะปกติ ให้พิจำรณำแจ้งควำมเพื่อ
บันทึกเป็นหลักฐำน
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขัน และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

4.3.6. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านอุปกรณ์
ล้าดับ
1

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน

ขันตอนการปฏิบัติ

หมายเหตุ

สำรวจสถำนกำรณ์
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ล้าดับ
2
3
4
5
6
7

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
กองซ่อมบำรุง
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
ติดตังอุปกรณ์/เครื่องจักรที่จัดเตรียมไว้ทดแทนอุปกรณ์/
เครื่องจักรเดิมที่เสียหำย
ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรใช้งำนของอุปกรณ์/เครื่องจักรที่
ติดตังทดแทน
แจ้งกองซ่อมบำรุงดำเนินกำรซ่อมแซม

หมายเหตุ

ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกให้ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์/
เครื่องจักรที่ได้รับควำมเสียหำยหนัก
หยุดใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรสำรอง และกลับมำใช้อุปกรณ์/
เครื่องจักรที่ดำเนินกำรซ่อมแซมแล้วเสร็จแทน
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขัน และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

4.3.7. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านวัตถุดิบ
ล้าดับ
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
ผู้อำนวยกำรกองระบบ
ส่งนำดิบฝั่งตะวันออก
/ตะวันตก
หัวหน้ำผลัด
/พนักงำน
หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
สำรวจปัญหำที่เกิดขึนและทำกำรเฝ้ำระวัง

หมายเหตุ

ประสำนงำนกับหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ำยทรัพยำกร
และแหล่ ง น ำ ฝ่ ำ ยคุ ณ ภำพน ำ โรงงำนผลิ ต น ำ และกรม
ชลประทำน เป็นต้น
ดำเนินกำรตำมที่ตกลงร่วมกัน เช่น เติมสำรเคมี พิจำรณำ
ระบำยนำออกจำกระบบ และผันนำจำกแหล่ งนำดิบอื่น เป็น
ต้น
รำยงำนผลให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทรำบตำมล ำดั บ ขั น และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป

4.3.8. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านระบบไฟฟ้า
ล้าดับ
1

ผู้รับผิดชอบ
กองซ่อมบำรุง

2

หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
ประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง/กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
หรือหน่วยงำนเอกชนให้ช่วยดำเนินกำรซ่อม หรือแก้ไขระบบ
ไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ
รำยงำนผลให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทรำบตำมล ำดั บ ขั น และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป
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4.3.9. ขันตอนปฏิบัติส้าหรับด้านผู้จัดหา
ล้าดับ
1
2
3

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำส่วน
บุคลำกรทุกคน
บุคลำกรทุกคน

4

หัวหน้ำส่วน

ขันตอนการปฏิบัติ
ประสำนงำนกับฝ่ำยจัดหำและพัสดุให้จัดหำทรัพยำกร
ดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรทันทีและสำรองจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
เมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่สภำวะปกติ ให้เตรียมเอกสำรและทำ
เรื่องขอเบิกเงิน
รำยงำนผลให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทรำบตำมล ำดั บ ขั น และ
ดำเนินงำนตำมปกติต่อไป
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