
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง   แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการ   
          ดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและ 
         แกสคลอรีนรั่ว 
 

 

แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองใน
การดําเนินธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP) 

เวอรช่ัน 4.0 
การประปาสวนภูมิภาค 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 
ปงบประมาณ 2555 

เอกสารลับ : สําหรับใชในงาน กปภ.เทานั้น 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

แผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
การประปาสวนภูมิภาค 

 

    งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การประปาสวนภูมิภาค สาขาฮอด 

    มีนาคม 2555 



คํานํา 

 
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยในการ

ทํางานมาอยางตอเนื่องมีการสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นตอ
ชีวิตและทรัพยสินของพนักงานหรือบุคคลภายนอกอยางจริงจังและเปนระบบ 
           แผนบรรเทาภัยพิบัติ  ฉบับนี ้จัดทําขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยท่ี
เกี ่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการปองกันภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นจาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยรวมท้ังเหตุฉุกเฉินอื่นท่ีอาจ
เกิดขึ้น แผนบรรเทาภัยพิบัติฉบับนีจึ้งใชเปนแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีที่เกี่ยวของ
ซึ่งหมายถึงพนักงาน กปภ. ทุกคนท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาที่ของตนเองและปฏิบัติ
ตามแผนบรรเทาภัยพิบัติโดยเครงครัด  เนื่องจากพนักงานทุกคนมีสวนสําคัญในการรวมดูแลความ
ปลอดภัยและมีหนาท่ีในการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังแกตนเองและผูอื่นไดอยางเปนระบบ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 
 
 
 
                                                                                        นายทวีศักด์ิ  สุขกอน 
                                                                               ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค 

สาขาฮอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
              หนา 

บทท่ี 1 บทนํา          1
  
 1.1 ความเปนมา         1 
 1.2 นิยามศัพท         1 
 1.3 ประเภทของภัยพิบัติ        1 
 1.4 วัตถุประสงค         2 
 1.5 ผลกระทบของภัยพิบัต ิ       2 
 1.6 การเผยแพร         2 
 1.7 จุดรวมพล         2 
 1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน       2 
 1.9 หนาท่ีของผูรับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัติ     2-4 
บทท่ี 2 แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากวาตภัย      5 
 2.1 ความหมาย         5 
 2.2 อันตรายท่ีเกิดจากวาตภัย       5 
 2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากวาตภัย    5 
  2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย    5 
  2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย     6 
  2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย     7 
ภาคผนวก          10 
บทท่ี 3 แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม   37 
 3.1 ความหมาย         37 
 3.2 อันตรายท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม     37 
 3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 38 
  3.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม  43
  3.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม  44 
  3.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม  45 
ภาคผนวก          48 
บทท่ี 4 แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว       75 
 6.1 หลักการและเหตุผล        75 
 6.2 วัตถุประสงค         75 



 6.3 เปาหมาย         75 
 6.4 กําหนดพื้นท่ีท่ีปลอดภัย(จุดรวมพล)      75 
 6.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน       76 
 6.6 หนาท่ีของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา      76 
 6.7 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนรั่ว    77 
  6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว   77 
  6.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว   78 
  6.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว    81 
 
ภาคผนวก          84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไม
สมดุลของระบบนิเวศน ทําใหภัยพิบัติมีแนวโนมที่จะทวีจํานวนความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ไม
วาจะเปนภัยพิบัติ ท่ีเกิดขึ้นจากปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของ
มนุษย สารเคมีอันตรายขณะเดียวกันการท่ีมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมได
สงผลใหภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นมีความหลากหลายและความสลับซับซอนมากย่ิงขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจน
เพ่ือใหการจัดการดานภัยพิบัติเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา การจัดทํา
แผนบรรเทาภัยพิบัติ   จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเตรียมความพรอมไวรองรับ
สถานการณต้ังแตยามปกติ  ทั้งนี้   เพ่ือเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
สามารถดําเนินไปไดอยางมีเปนระบบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
1.2 นิยามศัพท 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง  
ภาวะฝนแลง ฝนท้ิงชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค  หรือการระบาดของ
แมลง  หรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจัดจนสัตวตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูกอการราย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําให
เกิดขึ้นซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชนหรือรัฐ 
1.3 ประเภทของภัยพิบัต ิ

ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ  (Natural  Disaster) 
-  ภัยธรรมชาติท่ีมีลักษณะการเกิดฉับพลัน เชน  น้ําทวม ลมพายุ  แผนดินไหว / แผนดิน

ถลมโรคระบาดรุนแรง   
-  ภัยธรรมชาติท่ีมีลักษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป  เชน ภาวะแหงแลง  ภาวะหนาว 
ภัยท่ีเกิดจากมนุษย  (Man-made  Disaster) 
-  ภัยท่ีเกิดขึ้นอยางจงใจ  เชน การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ 
-  ภัยท่ีเกิดขึ้นอยางไมจงใจ   เชน  ไฟไหม  ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสงดานตาง ๆ  
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1.4 วัตถุประสงค 
-  เพ่ือจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัย

พิบัติตามลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติทั้งในชวง กอนเกิด
ภัย ขณะเกิดภัย  และภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 

-  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบรรเทา และการฟนฟูบูรณะเม่ือเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ 

-  เพ่ือใหพนักงาน กปภ. ทุกคน  ไดทราบและเขาใจหลักการ  ขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติงาน  อยางชัดเจน 

-  เพ่ือใหพนักงาน กปภ.ทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
 

1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ 
ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน  เชน 
-  ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต 
-  ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพสินของ กปภ.  เชน บานเรือนพัง สถานประกอบการ 

สํานักงานสถานีผลิตน้ํา  โครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศวิทยา  แหลงน้ําดิบ เสียหาย 
-  ไมสามารถผลิตน้ําได ทําใหสูญเสียรายได และชาวบานขาดน้ําอุปโภคบริโภค 
-  จิตใจ  มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหว่ัน นอนไมหลับ 
-  ขาดแคลนน้ํา อาหาร ยา  

1.6 การเผยแพร 
แผนบรรเทาภัยพิบัติจะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงาน เม่ือมี

เหตุฉุกเฉินฯ เกิดขึ้น 
1.7 จุดรวมพล 

ตองมีการกําหนดจุดรวมพลโดยพิจารณาวาเปนสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย เม่ือมีคําสั่ง
การอพยพคนออกจากอาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพ่ือตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลท่ีอาจติดอยูในอาคาร   
1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร  ผูอํานวยการบรรเทาภัย
พิบัติหมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูท่ีไดมอบหมาย จะตองรีบไปท่ีเกิดเหตุรีบไปท่ี
ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยทันทีเพ่ือบัญชาการ                                                             
1.9 หนาท่ีของผูรับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัต ิ

1.9.1  ฝายบริหาร 
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1.9.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
1.9.3  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 
1.9.4  ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
1.9.5  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

1.9.1 ฝายบริหาร 
-   ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการ

ดําเนินการ ดานความปลอดภัยของสํานักงานใหญ กปภ. 
-   พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-   ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ (เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉินในพื้นท่ีของตนเอง) 
-   ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เม่ือ

เกิดเหตุฉุกเฉิน 
1.9.2 พนักงานและลูกจางทุกคน 

-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติและ

ผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 
1.9.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติมีหนาท่ีดังนึ้ 

-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามแผนบรรเทาภัยพิบัติ  เมื่อ

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
-   สํารวจพ้ืนท่ีที่ตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการปองกัน 

และแกไข 
    ปญหาภัยพิบัติ  เชน  เครื่องมือ อุปกรณแจงเตือนภัย  วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือทํา

การแกไข 
    ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วท่ีสุด    
-   สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดท่ีวางกีดขวางเสนทางอพยพ และ

หากมีสิ่งใด  สภาพใดท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที  
1.9.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  

เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเคร่ืองแจงเหตุฉุกเฉิน 
-   รายงานผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ พรอมแจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน  

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) 
- แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประสานงานและขอความชวยเหลือ       
-  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 
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1.9.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
-   ดูแลปองกัน มิใหบุคคลภายนอกท่ีไมเกี่ยวของเขามาในสถานประกอบการ 
-   รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาท่ีประสานงานท่ีจุดรวมพล          
-   อํานวยความสะดวก  เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
-   ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
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บทที ่2 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากวาตภัย 

2.1 ความหมาย 
วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน 

ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาจุดศูนยกลางของพายุ 
โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผาน 
2.2 อันตรายท่ีเกิดจากวาตภัย 

 เกิดบนบก   ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวน  ไร
นาเสียหาย บานเรือนท่ีไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาดหลังคาบานท่ีทําดวย
สังกะสีจะถูกพัดเปด กระเบ้ืองหลังคาปลิววอน เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพทลม สายไฟฟาขาด ไฟฟา
ลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนท่ีพักอยูริมทะเล  จะถูกคลื่นซัดทวมบานเรือนและกวาด  ลงทะเล ฝนตกหนักมากทั้ง
วันและท้ังคืน อุทกภัยจะตามมา   น้ําปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและรุนแรงเกิดน้ําทวมฉับพลันใน
บริเวณท่ีราบลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และถนนถูกตัดขาด 
2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากวาตภัย 

เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 

2.3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนท่ีวาตภัย จะ

เกิดขึ้น 
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยรวมท้ังประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัย กับพนักงาน

หรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู  ประชาสัมพันธ  เพ่ือเปนการรูเทาทันและหลีกเลี่ยง  ใหพนจาก

ภัยธรรมชาติท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประต ูหนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา  และสายไฟฟา 

ท้ังในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวใหมั่นคงแข็งแรง 
4. ตัดกิ่งไมหรือริดกิ่งไมบริเวณสํานักงานท่ีอาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
5. ติดต้ังสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 
6. สํารวจอาคาร สถานท่ีท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย รองรับการอพยพของ

พนักงานในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนท่ี แสดงบริเวณสถานท่ีท่ีกําหนดเปนเขตพ้ืนที่ท่ีปลอดภัย          



 6 

7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือให
พนักงานรับทราบและเตรียมความพรอมอพยพเมื่อมีเหตุ  เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม  ยารักษา
โรค  ไฟฉายและอุปกรณ  กรณีท่ีจําเปนในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 
8. สํารวจจัดทําทะเบียนอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และยานพาหนะที่จําเปนใชในขณะเกิดเหตุ  ถามีไม

ครบควรจัดหาเพ่ิมเติม 
9. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพาย ุ

2.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตาง  ๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต  ทรัพยสิน

และบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น 
1. ไมต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่ม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ  ไม

ออกมาในท่ีโลงแจง 
2. ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปดกั้นชองทางลมและชองทางตาง  ๆท่ีลมจะเขาไป  ทํา

ใหเกิดความเสียหายได 
3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
4. ออกหางจากวัตถุท่ีเปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวร้ัวบานเปนตน ไมใชอุปกรณไฟฟา

ทุกชนิด รวมท้ังไมสวมใสเคร่ืองประดับที่เปนโลหะ 
5. ไมควรอยูในพื้นท่ีตํ่า เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลันหรือแผนดินถลมได 
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแกสรั่วอยู 
7. ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด 
8. เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย 
9. จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกําหนดไว เพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย

และเปนหนวยงาน  ในการสั่งการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ 
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดขึ้นและรายงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหการชวยเหลือเบ้ืองตนและคนหาพนักงาน

ผูประสบภัยเพื่อทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดท่ีเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาล 
12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขต

ควบคุมเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
13. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสิน ไปไวในพ้ืนท่ีปลอดภัย  และจัดให

มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอพยพ 
14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น และเปนปจจุบัน 



 7 

15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมท้ังสรุปเหตุการณและสถานการณ               
เสนอตอ ผวก.เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบันจนกวาเหตุการณจะยุติ 

16. ประสานขอความชวยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ จังหวัดท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น หรือศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อเกินขีดความสามารถของการประปาสวนภูมิภาค 

17. เมื่อจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
2.3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 

เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ
หรือดีกวา เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
1.1)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง  ๆของพนักงานผูประสบภัย 
1.2)  จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปนเขาไปยังพ้ืนท่ีท่ีเกิดวาตภัยโดยเรงดวนเพ่ือ

สงเคราะหพนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสิ่งของท่ีจัดเตรียมไม
เพียงพอ จากหนวยงานของรัฐและเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือใหการสงเคราะหพนักงาน
ผูประสบภัย 

1.3)  ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานท่ีพัก น้ําอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ในเบ้ืองตน 

1.4)  ความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
1.5)  ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชนการไฟฟา ประปา 
        ถนนท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
1.6)  เฝาระวังโรคติดตอท่ีอาจเกิดขึ้นได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หน ู 

โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร  รวมท้ังดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค 
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก               
2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลอื                         

ของการประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
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รายช่ือผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิติ  วิภาสวงศ ผอ.กปภ.เขต 9 0-5335-2011 0-5335-2011 08-9767-8529 
นายหลักชัย  พัฒนเจริญ ผูชวยผูอํานวยการการประปา   

สวนภูมิภาคเขต 9 
0-5335-2012-17 

ตอ 1202 
 08-1615-9263 

นายมงคล  วัลยะเสว ี ผอ.กองแผนและวิชาการ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012-17 
ตอ 1309 

ตอ 1305 08-9700-0101 

นายธงชัย  เหล่ียมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพนํ้า กปภ.ข.9 

0-5335-2012-17 
ตอ 1301 

ตอ 3102 08-2764-1933 

นายจรัส  แสนจิตต ผอ.กองระบบจําหนาย กปภ.ข.
9 

0-5335-2012-17 
ตอ 2205 

ตอ 2201 08-9850-4105 

นางอารีย  ล้ิมเจริญ ผอ.กองบัญชีและการเงิน 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012-17 
ตอ 1101 

ตอ 1109 08-9954-3177 

นายไชยา  ราชานาค ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012-17 
ตอ 1210 

 0891299231 
 

นายประพันธ  อรัณยะนาค ผอ.กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.9 0-5335-2012-17 
ตอ 1209 

ตอ 1205 08-5710-5044 

นายทวีศักดิ์  สุขกอน ผจก.กปภ.สข.สาขาฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066 08-1765-4643 
นายไกรสร  วีระชนม ผจก.กปภ.สข.แมสะเรียง 0-5346-1066 0-5346-1066 08-96363001 
นายวรชาต ิสีหบัณฑ ผจก.กปภ.สข.จอมทอง  0-5369-5470 0-5362-0024 08-1961-1137            
นายอัมรินทร  สิทธิเกษร ผจก.กปภ.สข.บานโฮง 0-5398-0292 0-5398-0292 09-0148-5566 
ดต.ไพศาล  พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

ทาขาม 053-461039 0-53461039 08-19921990 
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นายถาวร  นิติภาวะชน 
 รปก. 1 

025227533 

นายกิติ  วิภาสวงศ 
ผอ.กปภ.ข. 9 
0897678529 

นายมงคล  วัลยะเสวี 
ผอ.กวก. 

0897000101 

นายจรัส  แสนจิตต 
ผอ.กรจ. 

0898504105 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล 
ผอ.กรค. 

0827641933 

นางอารีย  ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง. 

08 99543177 

นายไชยา  ราชานาค 
ผอ.กทส. 

0891299231 

นายประพันธ  อรัณยะนาค 
ผอ.กบท. 

08 57105044 

นายไกรสร  วีระชนม 
ผจก.กปภ.สาขาแมสะเรียง 

0896363001 

นายธีระ  ขาวนวล 
หนง.ผลิต 

นายหลักชัย  พัตนเจริญ 
ผช.ผอ.กปภ.ข.9 

0816159263 4 

นายทวีศักด์ิ  สุขกอน 
ผจก.กปภ.สาขาฮอด 

0817654643 2 2 

ผังการเกิดเหตุ และ ผูเก่ียวของ กรณีเกิด
วาตภัย โรงกรองนํ้า ฮอด นายรัตนา กิจวรรณ 

ผวก. 
0818400206 

 

5 

1 2 3 5 4 

4 

5 

3 3 3 3 3 3 

1 

นายวรชาติ  สีหบัณฑ 
ผจก.กปภ.สาขาจอมทอง 

0813872769 

         นายอัมรินทร สิทธิเกษร 
ผจก.กปภ.สาขาบานโฮง 

0901485566 
2 2 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห 

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดานการเงิน ในการผลิตจําหนายนํ้าประปา ไมมีนัยสําคัญมากนักเน่ืองจากในการ
หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจําหนาย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางดานการเงินไมมากนักในแตละประปา 
แตผลกระทบในดานภาพลักษณ ชื่อเสียง การใหบริการจะสงผลกระทบตอองคกรมากกวา 
การวิเคราะห 

1.คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ(ขอมูล ณ ส้ินเดือน กุมภาพันธ 2555) 
อัตราการใชนํ้า (ลบ.ม./ราย/วัน)           0.540 
จํานวนผูใชนํ้าที่ไดรับผลกระทบ (ราย)          2,585 
ปริมาณน้ําจําหนายตอวันที่ไดรับผลกระทบ (ลบ.ม)         1,299 
รายไดคานํ้าตอหนวย (บาท : ลบ.ม)          14.40 
คาเสียหายเน่ืองจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 1 วัน (บาท)    18,705 

2.   คาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน ตอวัน 
2.1 คาน้ําดื่ม  1,000 ขวด ๆ ละ 15 บาทเร่ิมจาย วันที่ 3 เปนตนไป       15,000 บาท 
2.2 คายานพาหนะสําหรับบรรเทาความเดือดรอน จากหนวยราชการ                4,000 บาท 
      เทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 1 คัน เทศบาลตําบลบานแปะจํานวน 1 คัน 
      รวม 2 คัน วันละ 3 เที่ยว เที่ยวละ 6 ม3 เฉล่ียคันละ 2,000 บาท  
       เร่ิมจายวันที่ 3 เปนตนไป 
2.3 คาเบี้ยเล้ียง/ที่พัก 6 คน เฉล่ียคนละ 800 บาทตอวัน จายตั้งแตวันแรก       4,800 บาท 
2.4 คาใชจายอ่ืนๆ วันละ 40,000 บาท จายตั้งแตวันแรก         3,000 บาท 
รวมคาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน (บาท)       26,800  บาท 

3.คาลงทุน (บาท) 
1 วัน กอสรางโรงสบูติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 100 % 6,896,150 

2 วัน กอสรางโรงสูบติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา 50 % 2,731,175 

3 วัน 
ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และ          คา

ซอมแซมอื่น ๆ 
1,500,000 

4 วัน ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 2 ชุด และ       แบบ
เคล่ือนที ่1 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 

700,000 

5 วัน 
ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ       แบบ

เคล่ือนที ่2 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 
500,000 

6 วัน 
ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ          ยืม 2 

ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 
400,000 

7 วัน ยืมเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 300,000 
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4. คํานวนคา RTO 

จํานวนวัน Financial Impact Recovery Cost 

1 วัน 90,785 6,896,150 

2 วัน 181,570 2,731,175 

3 วัน 459,855 1,500,000 

4 วัน 738,140 700,000 

5 วัน 1,016,424 500,000 

6 วัน 1;294,709 400,000 

7 วัน 1,572,994 300,000 

- คา  RTO ท่ีเหมาะสมตามการวิเคราะห  BIA  เทากับ 4 วัน  
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องใน    การ
ดําเนินธุรกิจ 
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การวิเคราะห การระบุงานหลัก การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห RPO, RTO, WRT และ MTO 

 
ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 
Normal Operations 

ในชวงเวลาปกติกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบดําเนินการเปนปกติ มีการสํารองขอมูลระบบ 
(Backup) 
Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไมสามารถใชงานไดตองดําเนินการ กูระบบท่ีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
Recovery Time Frame 

เปนชวงเวลาท่ีใชในการกูระบบท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ  
 
 
 

ชวงระยะเวลาที่ระบบสามารถดําเนินงานเปนปกต ิ
คําจํากัดความท่ีเกี่ยวของดังนี ้
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานท่ีสุดท่ียอมใหขอมูลสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาท่ียอมรับไดในการกูคืนระบบ 
WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาที่กูคืนระบบและทดสอบระบบจนทํางานได 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดดําเนินการสูงสุดท่ียอมรับได 
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คํานิยาม 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business continuityหมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ (Strategy) และ

ยุทธวิธ ี(Tactical) ขององคกร ในการวางแผนและตอบสนองตอเหตุการณตาง  ๆท่ีสงผลตอการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องภายใตระดับที่สามารถยอมรับได 
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง กระบวนการบริหารงาน
แบบองครวม ในการระบุถึงภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองคกร และผลกระทบท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจจากภัย
อันตรายนั้น ๆ รวมถึงการจัดเตรียมกรอบสําหรับการสรางความยืดหยุนในขีดความสามารถขององคกร ให
สามารถตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล เพ่ือเปนการปกปองดูแลใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ชื่อเสียงองคกร ตราสินคา และการดําเนินงานในการสรางคุณคาขององคกร 
เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงานการประปาสาขาท่ีผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
กําหนดใหเปนเขตภาวะฉุกเฉิน 
 

Business Continuity Management (BCM) เปนกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic 
Management Process) ท่ีเปนระบบทําใหองคกรสามารถกําหนดปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นไดจาก
ปจจัยเสี่ยงดังกลาววามีผลเสียหายตอองคกรมากนอยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกวา “การวิเคราะหผลกระทบ
ของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) และ ดําเนินการ
กําหนดยุทธศาสตรในการทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจาก
การท่ีระบบไมสามารถใหบรกิารไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักวิชาการ การทํา BIAเปนสวนหนึ่งของ
แผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ Business Continuity Planning (BCP) 
 
ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of practice ไดใหคําจํากัดความ
ของคําวา Business Continuity ไวดังนี ้ “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”  
จะเห็นไดวา มี key word ท่ีสําคัญๆ อยูในคํานิยามนี้ที่เรียกไดวาเปนหัวใจหรือจุดมุงหมายของการทํา BCM เลยก็
วาได ซึ่งนั่นก็คือเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในยามที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น   อันอาจกอใหเกิดการ
หยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดําเนินการไดอยางตอเนื่องในการทํา BCM นั้น ไมไดหมายถึงการที่
สามารถทําทุกอยาง หรือมีทุกอยางไดเหมือนกับในสถานการณปกติ (business as usual) แตตองเพียงพอให
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สามารถทําใหมีธุรกิจตอไปได และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด process หรือ 
business function อะไรท่ีไมจําเปนในชวงเวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤต ก็อาจจะละเวนไวกอนได ในขณะท่ีพยายามรักษา
และกูกลับ งานท่ีมีความสําคัญในการใหบริการหรือรักษาโครงสรางสําคัญ ๆ เอาไวใหได    ถาเปรียบเทียบกับ
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สถานการณที่บานไฟไหม  ในชวงเวลานั้น สิ่งท่ีสําคัญที่เปนที่ตองการอยางย่ิงยวดเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตตอไป
ได  
 
องคประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปดวย  
1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ : BCM program management  เปนกระบวนการในการ
สราง และดูแลรักษาขีดความสามารถดานความตอเนือ่งธุรกิจ (Business continuity capability) ใหเหมาะสมกับ
ขนาดและความซับซอนขององคกร โดยจะประกอบดวย การกําหนดและมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การดําเนินการใน    การรักษาความตอเนื่องทางธุรกิจ ไดแก การสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียขององคกร การจัดให
มีการฝกอบรม และการดําเนินการฝกซอมความตอเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงการจัดใหมี การ
บริหารงานอยางตอเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการดําเนินงานใหทันสมัยอยูเสมอ และ การควบคุมระบบเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ 
2. การทําความเขาใจในองคกร : Understand the organization  เปนกระบวนการในการจัดเตรียมขอมูลท่ีแสดง
ถึงลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร รวมถึงความเรงดวนของกิจกรรมหลักๆ ท้ังนี ้ขั้นตอน
หลักๆ ของกระบวนการนี ้จะประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูมีสวน
ไดเสีย กิจกรรม และทรัพยสิน ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุด
ของกิจกรรมตางๆ การประเมินภัยอันตรายที่มีตอกิจกรรมหลัก  ๆและการเชื่อมโยงและการพ่ึงพากันระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
3. การกําหนดกลยุทธการบริหารความตอเนื่อง : Determine business continuity strategy  เปนการคัดเลือกกล
ยุทธท่ีองคกรจะใช เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยแนวทางท่ีจะใชในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ 
จะตองม่ันใจไดถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการไดอยางตอเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาท่ี
เปนท่ียอมรับ ทั้งนี ้ปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดกลยุทธจะขึ้นอยูกับชวงเวลาท่ียอมรับไดเมื่อเกิดการหยุดชะงักของ
กิจกรรมหลักๆ ตนทุนของการดําเนินการในแตละกลยุทธ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
4. การพัฒนา และการดําเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement a BCM response เปน
การกําหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไมตอเนื่อง (Incident management) ความ
ตอเนื่องธุรกิจ (Business continuity) และแผนการฟนฟูธุรกิจ (Business recovery plan) ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนท่ี
จะตองดําเนินการ   ท้ังในระหวางและภายหลังจากเกิดเหตุการณความไมตอเนื่องขึ้น ท้ังนี ้ขั้นตอนในการพัฒนา
และการดําเนินการ จะประกอบดวยการกําหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก การ
คัดเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณความไมตอเนื่อง และการคัดเลือกกลยุทธท่ี
เหมาะสมสําหรับการสรางความตอเนื่องและการฟนฟูสําหรับกิจกรรมหลัก  ๆ
5. การฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and reviewing BCM 
arrangements เปนกระบวนการในการฝกปฏิบัต ิการดูแลรักษา การทบทวนและการตรวจประเมิน เพ่ือใหองคกร
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สามารถแสดงใหเห็นถึงความพรอม และความสมบูรณของการดําเนินการตามกลยุทธ รวมถึงการระบุถึงโอกาสใน
การปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องดวย 
6. การสราง BCM ใหเปนวัฒนธรรมองคกร : Embedding BCM in the organization’s culture เปนสวนท่ีสําคัญ
ของคุณคาหลักขององคกร รวมถงึเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับ     ผูมีสวนไดเสียถึงความสามารถขององคกร
ในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบตาง  ๆไดเปนอยางดี 
 

 
แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑการประเมินระดับโอกาสและ        
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ระดับองคกร  
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดข้ึน คะแนน 

นาจะเกิดขึ้นไดมากท่ีสุดหรือเกิดประจํา 
(Extremely Likely) 

1 ป 12 ครั้ง (1 เดือน 
ตอครั้ง) หรือมากกวา มากกวา  80% 5 

นาจะเกิดข้ึนไดหรือบอยครั้ง 
(Likely) 1 ป ไมเกิน 6 ครั้ง 70% - 79% 4 

เปนไปไดหรือเกิดข้ึนบาง 
(Possible) 1 ป ตอคร้ัง 60% - 69% 3 

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดข้ึนไดนอย 
(Unlikely) 2 - 3 ป ตอคร้ัง 50% - 59% 2 

ยากที่จะเกิดขึ้น  (Rare) 5 ป ตอคร้ัง นอยกวา 50% 
 

1 
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การจัด 
ระดับของ 
ความ
รุนแรง 

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เส่ียง 
 

คะแนน 
BIA 
 ดานการเงิน 

(มูลคาความเสียหาย) 
ดานภาพลักษณ 
(ชื่อเสียงองคกร) 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ดานการ 
ดําเนินธุรกิจ 

ดานการ 
ดําเนินงานตามแผน 

สูงมาก 

 
 >2% ของรายไดคานํ้า
สุทธิ 
 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ  
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบมากกวา 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
ทั้งหมด  
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความ
ปลอดภัย 
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกวา 2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ไดนอยกวา 50% 

 

5 
 

1 

สูง 
>1.5% และไมเกิน 2%                                
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความ
ปลอดภัย         
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ
บางสวน 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไมเกิน 1.5%       
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายมากตอความปลอดภัย
ของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญไมมาก
นัก 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
1 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 70-79% 

3 3 

นอย 
>0.5% และไมเกิน 1%  
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 2 4 
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วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 1 วัน 

และเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจเล็กนอย 

เปนบางเวลา ได 80-89% 

นอยมาก 
<0.5% ของรายได 
คานํ้าสุทธิ 

แกไขไดใน 1 วัน ไมมี
การ     เผยแพรขาวใน
เชิงลบ 

เกิดปญหาและความสูญเสียตอระบบ IT ที่
สําคัญ 
บางสวน แตไมเกิดความเสียหายตอความ 
ปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจ 

ไมมีการหยุดดําเนินการ             
ของธุรกิจ และ
กระบวนการ 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ไดมากกวา 90% ข้ึนไป 

1 5 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
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เกณฑประเมินระดับ  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 

 

จํานวนวัน คะแนน 

เกิน  7  วัน 5 

5 - 7  วัน 4 
 

3 - 4  วัน 
 

3 
 

2  วัน 
 

2 
 

1  วัน 
 1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเสี่ยง 
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ตารางจัดลําดับความเส่ียง (Risk Matrix) 
 
 

เกิดข้ึนยาก  (1) เกิดข้ึนนอย  (2) เกิดข้ึนบาง  (3) เกิดข้ึนบอย  
(4) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา  (5) 

สูงมาก (5) 

 แผนดินไหวโรงกรอง
นํ้า, แกสคลอลีนรั่ว, 
ลอบวางระเบิด, พนง.
ประทวง,           การกอ
การราย, ไฟไหมสนง.
ใหญ, นํ้าทวมระบบสูบ
นํ้าแรงตํ่า, คนเอาเชื้อ
โรคใสถังนํ้าใส,อาคาร
เสียหายจากไฟไหม 
ระเบิด ,      

ดินถลม, นํ้าทวมภัย
แลง, โรงงานปลอย    
นํ้าเสีย, กอการราย, นํ้า
ทวมโรงกรอง 

นํ้าปาไหลหลากทวม
แรงตํ่า, ผูใชนํ้า
ประทวง, สารเคมี
รั่วไหล 

ไวรัสเขาระบบ 
SAP,  บ.สง
นํ้าประปาไมได
ตามกําหนด 

 

สูง (4) ไฟไหมตึก IT, ตึกสนง.
ใหญถลม 

ไวรัสเขาระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      นํ้า
ทวมโรงสูบนํ้า 

พาย,ุ  ระบบเครือขาย
ลม,วางระเบิดทาง
ภาคใต, มลพิษ 

  

ปานกลาง 
(3) 

การกระทําผิดทางอาญา
ของพนง.,      พายุ, นํ้า
ทวมใหญ, ไฟไหม 
สนง.   

แหลงนํ้าดิบเนาเสีย,  
ภัยแลง,        หมอ
แปลงชํารุดท่ีประปา  

พาย,ุ  แกส
คลอลีนรั่ว   

นอย (2) ดินถลม, กาซระเบิด 
  

  นํ้าทวมพื้นท่ีจาย
นํ้า ไฟฟาดับ 

นอยมาก 
(1)     

การกระทําผิดทาง
วินัยของพนักงาน 

ฟาฝาหมอแปลง
หลัก 

ไฟฟาดับ,  พนง.ทํา
ผิดทางวินัย,         
ระบบ IT 
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ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน          

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

27
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ภาคผนวก 7 
พื้นที่การจําหนายน้ําของ                     กปภ.

สาขาฮอด 
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ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ

ดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจาง หรือจัดเชา 
โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

32
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ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสบูน้ําติดต้ังเครื่องสูบน้ําแรง
ตํ่า 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 100 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงสูบนํ้าแรงต่ํา อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
(หมายเหตุ : ใชราคาต้ังงบประมาณ ป 2554) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย รวมเปนเงิน 

    (บาท) (บาท) 

1 งานอาคาร     

 - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบตั้งในน้ํา) ขนาด 6*12 ม. หลัง 1 2,400.000 2,400,000 

 - สะพานทางเดินและรับทอ เมตร 30 45,000 1,350,000 

2 งานทอ     

 - ทอทางดูด G/S dia 300 มม. ม. 30 3,500 105,000 

 - ทอสงน้ําดิบ G/S dia 300 มม. ม. 100 3,500 350,000 

 - ประสานทอ รวม 1 900,000 900,000 

3 งานเครื่องกล     

 - เครื่องสูบน้ํา 170 ลบ.ม./ชม.  30 ม.  50แรงมา ชุด 2 270,000 540,000 

4 งานระบบไฟฟา     

 - ตูควบคุม,สายไฟ และหมอแปลง ชุด 1 800,000 800,000 

5 รวมขอที่ 1 - 4    6,445,000 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    451,150 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ    6,896,150 

เงินหกลานแปดแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 50 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย รวมเปนเงิน 

    (บาท) (บาท) 

1 งานอาคาร     

 - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบต้ังในน้ํา) ขนาด 4*10 ม. หลัง 1 1,000,000 1,000,000 

2 งานทอ     

 - ทอทางดูด G/S dia 300 มม. ม. 20 3,500 70,000 

 - ทอสงน้ําดิบ G/S dia 300 มม. ม. 75 3,500 262,500 

 - ประสานทอ รวม 1 500,000 500,000 

3 งานเครื่องกล     

 - เครื่องสูบน้ํา  170 ลบ.ม./ชม.  30 ม.  50 แรงมา ชดุ 1 270,000 270,000 

4 งานระบบไฟฟา     

 - ตูควบคุมพรอมสายไฟ ชุด 1 450,000 450,000 

5 รวมขอที่ 1 - 4    2,552,500 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    178,675 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ    2,731,175 

เงินสองลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน 
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บทที ่3 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

3.1 ความหมาย 
 อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ําฝนมาก

จนทําใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการระบาย
น้ําของแมน้ํา ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดกั้น    การไหลของน้ําตาม
ธรรมชาติ  ท้ังเจตนาและไมเจตนา  จนเปนอันตรายตอชีวิต   ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม  

ดินถลมหรือโคลนถลม  หมายถึง  ปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่ตํ่ากวา
ภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก  และการมีน้ําเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิดความไมเสถียรภาพ อัตราการไถล
เลื่อนดังกลางขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุ  ความลาดชัน  สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ําฝน  
3.2 อันตรายท่ีเกิดจากอุทกภัย 

อันตรายและความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยหรือน้ําทวมไวดังนี ้  
1) ความเสียหายโดยตรง 

-  น้ําทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสรางและสาธารณสถาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทาง  เศรษฐกิจอยาง
มาก  บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางท่ีไมแข็งแรงจะถูกกระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวพังทลายไดคนและสัตว
พาหนะและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ําตาย  
-  เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา ถนน และสะพาน
อาจจะถูกกระแสน้ําพัดใหพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหาย  
-  ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข ไฟฟา และประปา  

2) ทางออม 
 จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย 
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แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา โรงสูบน้ําแรงต่ํา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 
วัตถุประสงคของแผนฯ  

เพื่อเปนแนวทางประสานงานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขเหตุน้ํา
ทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา 

เพื่อใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสามารถทําการผลิตและจําหนายน้ําประปาไดจาก  โรงผลิตน้ํา
อยางตอเนือ่งในระหวางที่เกิดน้ําทวมที่โรงสูบน้ําแรงต่ําภายในระยะเวลา 4 วันหลังจากเกิดเหตุการณ 
ขอบเขตการดําเนินงานของแผนฯ 

เมื่อประเมินวาจะเกิดหรือ ไดเกิดน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา จนไมสามารถทําการสูบน้ําดิบได
ตามปกติ การประปาสวนภูมิภาคสาขาขางเคียง ที่ไดมีการประสานงานและกําหนดแผนให      ความ
ชวยเหลือไวกอนแลว  ไมไดรับผลกระทบจากการเกิดน้ําทวมและยังคงมีความพรอม  เนื่องจากมีการ
กําหนดโครงสรางที่ดีและมีการปองกันไดในระดับที่ดีกวา 
คาดวาสภาวะน้ําทวมรุนแรงดังกลาวมีระยะเวลาประมาณ  1-2  วัน  
 
แผนการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขตกําหนด 
โดยมีคณะทํางานสนับสนุนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจระดับหนวยงาน    สวนภูมิภาค  
ปฏิบัติหนาที่แกไขเหตุน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา ที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอกระบวนการผลิตน้ําประปา
ของการประปาสวนภูมิภาค 
3.1 ผูประกาศภาวะฉุกเฉินและการแถลงขาว  
 3.1.1 ผูประกาศภาวะฉุกเฉิน คือ ผูวาการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 3.1.2 การแถลงขาว 
  - ผูแถลงขาว คือ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
- สถานที่แถลงขาว หองประชุมการประปาสวนภูมิภาคเขต หรือสถานที่ที่ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิ  
   ภาคเขตกําหนด 
3.2 ที่ตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
3.3 คณะทํางาน ประกอบดวย 
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  กปภ.ไดมีคําส่ังการประปาสวนภูมิภาคที ่890/2553  แตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการ
บริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจระดับหนวยงานสวนภูมิภาค ดังนี ้
  ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10  ประธานคณะทํางาน 
  ผูชวยผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10 คณะทํางาน 
  ผูอํานวยการกองในสังกัด    คณะทํางาน 
  ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด  คณะทํางาน 
  ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา คณะทํางานและเลขานุการ 
3.4 หนาที่และตารางสรุปหนาที่หลักของคณะทํางานฯ 
 มีหนาที่ดังตอไปนี ้
3.4.1 จัดทําแผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของหนวยงานในสังกัด ตามแนวทางที่
กําหนดไว โดยระบุกระบวนการทํางานที่สําคัญและจัดลําดับความสําคัญที่ตองดําเนินการ ในกรณีที่เกิด
เหตุการณฉุกเฉิน 
3.4.2 ประเมินสถานการณความเสียหาย ประกาศสถานการณฉุกเฉิน พิจารณาความจําเปนในการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ควบคุมการดําเนินงานตามแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดสามารถใหบริการลูกคาไดในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
3.4.3 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กําหนดไวในแผนฯ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการจัดทําแผนฯ การจัดเตรียมทรัพยากร การฝกอบรม    การซอม การจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารงานสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม 
3.4.4 จัดใหมีการฝกอบรม การซอมการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อใหมั่นใจวาผูเกี่ยวของทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
3.4.5 เห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานยอย เพื่อชวยใหการดําเนินงานในเรือ่งนี้ไดตามความเหมาะสม 
3.4.6 แจงเรื่องการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจใหผูเกี่ยวของรวมทั้งพนักงานในสังกัดทราบ 
 
ตารางสรุปหนาที่หลักของคณะทํางานฯ กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา 
คณะทํางานฯ หนาที่หลัก 
1. ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1. สรุปสถานการณที่ไดรับแจง แลวนําเสนอผูวาการ

ตามลําดับชั้น เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตทองที ่
2. เปนผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินในเขต
ทองที่ 
3. แถลงขาวตอส่ือมวลชน 
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4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ    ศูนย
ปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ, เทศบาล 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูวาการสั่งการ 

2. ผูอํานวยการกองบริหารทั่วไป 1. จัดเตรียมสถานที่ บุคลากร อุปกรณ เพื่อ
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

3. ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ 1. ประเมินสถานการณ / ใหคําแนะนํา ดานวิชาการ 
2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

4. ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้ํา 

1. จัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาที่เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 
2. สนับสนุนในการแกไขระบบการผลิตและสูบจาย 
ที่เกิดความเสียหาย 
3. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะทํางาน 
4. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

5. ผูอํานวยการกองระบบจําหนาย ปรับระบบจําหนายน้ํา 
ทําการประชาสัมพันธ และแจกน้ําผูใชน้ํา / 
ผูประสบภัย 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

6. ผูอํานวยการกองบัญชีและการเงิน 1. ใหคําแนะนําและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

7. ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
เพื่อสนับสนุนการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
2. ประสานงานขอมูลผานทางระบบสารสนเทศ
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 
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3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

8. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด  1. ประสานงาน / ส่ังการหนวยงานที่อยูในความ
รับผิดชอบเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน 
2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 

 
 
 
3.5 ผูส่ังการในที่เกิดเหต ุ
คณะทํางานฯ หนาที่หลัก 
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 1. เปนผูส่ังการในที่เกิดเหตุ ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําที่

เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 
2. ติดตอประสานงานกับคณะทํางานฯ 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก กปภ.
เพื่อขอสนับสนุนการชวยเหลือการแกไขภาวะ
ฉุกเฉิน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอประธานคณะทํางาน
ฯ 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินส่ังการ 
6. จัดทํารายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น 

 
4. ระบบเตอืนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 
4.1 ระบบเตือนภัย กปภ.มีระบบเตือนภัยกรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ําดังนี ้
4.1.1 ติดตามประสานงานกับศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / เทศบาล 
4.1.2 ประสานงานกับ กปภ.สาขาฮอด 
4.2 การสื่อสารเตือนภัย 
 - ใชระบบโทรศัพทพื้นฐาน / โทรสาร / โทรศพัทเคล่ือนที่  
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4.3 การสื่อสารเตือนภัยหนวยงานภายนอก 
 4.3.1 ใชรถประชาสัมพันธในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ 
4.3.2 ผานหนวยงานประชาสัมพันธในทองที่ เชน เสียงตามสาย ,สถานีวิทยุทองถ่ิน, เทศบาล เปนตน 
5.ผังขั้นตอนปฏิบัติการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวยเหลือ 

สั่งการ 

ชวยเหลือ / สนับสนุน 
 

รองขอ / ประสานงาน 
 

รายงาน 

ผจก.กปภ.สาขา ประสานงานศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอ / เทศบาล 
 เฝาระวังระดับน้ําในลําน้ําแมแจม 

รายงานผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงผูวาการ กปภ. 

รายงาน 

ผวก.หรือผูที่ไดรับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉิน 

คณะทํางานฯ 

หนวยงานภายนอก 
 ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / 

เทศบาล 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 สถานศึกษาในทองถ่ิน 
 หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 

หนวยงานภายใน กปภ. 
 ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธี

ปฏิบัติ 
- กอนเกิดเหตุ 
- ขณะเกิดเหตุ 
- หลังเกิดเหต ุ

แกไขสถานการณแลวเสร็จ 

 รายงานสรุปสถานการณความเสียหาย คาใชจาย 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 ประชาสัมพันธแกผูใชน้ํา/ผูประสบภัยทราบ 

จบภารกิจ 
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผูรับผิดชอบ กอนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  
การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1. ติดตาม / เฝาระวัง สถานการณน้ําอยางใกลชิดจาก       ศูนย
ปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / เทศบาล  

ผจก.กปภ.สาขาฮอด/ หัวหนางานผลิต 

2. สํารวจ ปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา ระบบทอจายน้ํา 
เพื่อใหจายน้ําไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน(เชน ยกเครื่องสูบน้ํา, 
ถอดเคร่ืองสูบน้ํา, เตรียมการยายเคร่ืองสูบน้ําไปแหลงน้ําสํารอง 
ฯ) 

ผจก.กปภ.สาขา / หัวหนางานผลิต,    
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้ํา 

3. เตรียมการ/ประสานงาน จัดหาเครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา 
ประตูน้ํา อุปกรณประสานทอ ทอน้ําดิบสํารอง  เชนการยืมจาก
โครงการกอสราง การประปาสวนภูมิภาคสาขาใกลเคียง   โดย
ตรวจสอบ ชนิดขนาด คุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใชเปน
เคร่ืองสูบน้ํา ชั่วคราว/สํารอง 

ผอ.กปภ.ข.,ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กอง
ระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา, ผอ.
กองบริหารทั่วไป 

5. จัดเตรียมรถบรรทุกแจกจายน้ําสําหรับพื้นที่ ที่ไดรับ
ผลกระทบมาก      

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 

6. จัดใหมีเจาหนาที่ / พนักงานในการปฏิบัติงานตลอด         24 
ชั่วโมง 

ผจก.กปภ.สาขา, ผจก.กปภ.สาขา
ใกลเคียง, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 

7. เตรียมดําเนินการวางแผนจัดทําแผนประชาสัมพันธ        แจง
ผูใชน้ําใหทราบทางสถานีวิทยุทองถิ่นหรือเสียงตามสาย 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 

8. เตรียมการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ผอ.กองบัญชีและการเงิน 
9. เตรียมการใหการสนับสนุนดานรถบรรทุกน้ํา เคร่ืองจักร    
น้ําดื่มเพื่อแจกผูใชน้ํา/ผูประสบภัย  อุปกรณตาง ๆ ในการแกไข
ภาวะฉุกเฉิน 

ผอ.กองระบบจําหนาย,ผอ.กองบริหาร
ทั่วไป,ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.,  
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผูรับผิดชอบ ขณะเกิดเหตภุาวะฉุกเฉิน  
การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

สนับสนุนดานงบประมาณ 
ตามขอบังคับ กปภ.วาดวยพัสดุกําหนดการดําเนิน
จัดซ้ือหรือจัดจางหรือจัดเชาโดยวิธีกรณีฉุกเฉิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ขอ 7       
ผอ.กปภ.ข.มีอํานาจไดไมเกิน 2,000,000 บาท 
ผจก.กปภ.สาขา (ชั้น 1) ไมเกิน 500,000 บาท 

ผอ.กองบัญชีและการเงิน 

2. สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา เคร่ืองจักร อุปกรณตาง ๆ 
และบุคลากร ในการแกไขภาวะฉุกเฉิน 

ผอ.กองระบบจําหนาย,ผอ.กองบริหารทั่วไป
,ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข., 

3. ประชาสัมพันธใหผูใชน้ํา/ผูประสบภัยทราบ
สถานการณ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 

4. แจกน้ําดื่ม และ นํารถบรรทุกน้ําแจกน้ําอุปโภค / 
บริโภค ใหผูใชน้ํา/ผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผูรับผิดชอบ หลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  
การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

สํารวจ/ประเมนิความเสียหายในภาพรวม กปภ.สาขา, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 
2. ดําเนินการซอม / ยายเครื่องสูบน้ํา และ มอเตอร
ไฟฟากลับสูที่เดิม ฯลฯ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ํา 

3. ประชาสัมพันธตามแผนประชาสัมพันธ ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 
4. ทบทวน / ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องใน
การดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา 
โรงสูบน้ําแรงต่ํา 

คณะทํางานฯ  

5. จัดทําขอเสนอ / ปญหา / อุปสรรค รายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

คณะทํางานฯ  

 
รายชื่อผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท 
สํานักงาน โทรสาร มือถือ 

นายกิติ  วิภาสวงศ ผูอํานวยการการประปา           สวน
ภูมิภาคเขต 9 

0-5335-2011 0-5335-2011 08-9767-8529 

นายหลักชัย  พัฒนเจริญ ผูชวยผูอํานวยการการประปา   
สวนภูมิภาคเขต 9 

0-5335-2012-
17 ตอ 1202 

 08-1615-9263 

นายมงคล  วัลยะเสว ี ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 1309 

ตอ 1305 08-9700-0101 

นายธงชัย  เหล่ียมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพนํ้า กปภ.ข.9 

0-5335-2012-
17 ตอ 1301 

ตอ 3102 08-2764-1933 

นายจรัส  แสนจิตต ผอ.กองระบบจําหนาย กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 2205 

ตอ 2201 08-9850-4105 

นางอารีย  ล้ิมเจริญ ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 1101 

ตอ 1109 08-9954-3177 

นางขจีวรรณ  พัตนภิรมย ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012-
17 ตอ 1210 

 08-1951-1136 

นายประพันธ  อรัณยะนาค ผอ.กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 1209 

ตอ 1205 08-5710-5044 
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ชื่อ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท 
สํานักงาน โทรสาร มือถือ 

นายทวีศักดิ์  สุขกอน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066 08-1765-4643 

นายอนุชา  ศิริบวรเดช ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาฮอด 0-5382-6981 0-5382-6981 08-1383-5089 

นายธีระ  ขาวนวล หนง.ผลิต กปภ.สาขาฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066 08-7183-1188 
นายสุนทร  รามเก้ือ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066 08-1961-9834 
นายอดิศักดิ์  วรรณลักษณ นายอําเภอฮอด 0-5346-1111 0-5346-1111 08-1867-1251 
ด.ต.ไพศาล  พุทธเหมาะ นายยกเทศมนตรเทศฐาลตําบลทา

ขาม 0-5346-114 0-5346-1114 08-9635-1283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                  จุดเกิดเหตุ ฯ                รายงาน ผอ.กรค.              รายงาน ผอ. กปภ.ข.                 รายงาน ผวก.

นายถาวร  นิติภาวะชน 
 รปก. 1 

025227533 

นายกิติ  วิภาสวงศ 
ผอ.กปภ.ข. 9 
08 97678529 

นายมงคล  วัลยะเสว ี
ผอ.กวก. 

0897000101 

นายจรัส  แสนจิตต 
ผอ.กรจ. 

0898504105 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล 
ผอ.กรค. 

0827641933 

นางอารีย  ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง. 

08 99543177 

นางขจีวรรณ  พัฒนเจริญ 
ผอ.กทส. 

08 19511136 

นายประพันธ  อรัณยะนาค 
ผอ.กบท. 

08 57105044 

นายทวีศักดิ์  สุขกอน 
ผจก.กปภ.สาขาฮอด 

0817654643 

นายธีระ  ขาวนวล 
หนง.ผลิต 

08718311188 
 

นายหลักชัย  พัตนเจริญ 
ผช.ผอ.กปภ.ข.9 

0816159263 4 

นายวรชาติ สีหบัณฑ 
ผจก.กปภ.สาขาจอมทอง 

08 1961-1137             2 2 

ผังการเกิดเหตุ และ ผูเกี่ยวของ กรณีเกิด
น้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา  

 

นายรัตนา กิจวรรณ 
ผวก. 

0818400206 
 

5 

1 2 3 
5 4 

4 

5 

3 
3 3 3 3 3 

1 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห 

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดานการเงิน ในการผลิตจําหนายนํ้าประปา ไมมีนัยสําคัญมากนักเน่ืองจากในการ
หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจําหนาย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางดานการเงินไมมากนักในแตละประปา 
แตผลกระทบในดานภาพลักษณ ชื่อเสียง การใหบริการจะสงผลกระทบตอองคกรมากกวา 
การวิเคราะห 

1.คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ(ขอมูล ณ ส้ินเดือน กุมภาพันธ 2555) 
อัตราการใชนํ้า (ลบ.ม./ราย/วัน)           0.540 
จํานวนผูใชนํ้าที่ไดรับผลกระทบ (ราย)          2,585 
ปริมาณน้ําจําหนายตอวันที่ไดรับผลกระทบ (ลบ.ม)         1,299 
รายไดคานํ้าตอหนวย (บาท : ลบ.ม)          14.40 
คาเสียหายเน่ืองจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 1 วัน (บาท)    18,705 

2.   คาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน ตอวัน 
2.1 คาน้ําดื่ม  1,000 ขวด ๆ ละ 15 บาทเร่ิมจาย วันที่ 3 เปนตนไป       15,000 บาท 
2.2 คายานพาหนะสําหรับบรรเทาความเดือดรอน จากหนวยราชการ                4,000 บาท 
      เทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 1 คัน เทศบาลตําบลบานแปะจํานวน 1 คัน 
      รวม 2 คัน วันละ 3 เที่ยว เที่ยวละ 6 ม3 เฉล่ียคันละ 2,000 บาท  
       เร่ิมจายวันที่ 3 เปนตนไป 
2.3 คาเบี้ยเล้ียง/ที่พัก 6 คน เฉล่ียคนละ 800 บาทตอวัน จายตั้งแตวันแรก       4,800 บาท 
2.4 คาใชจายอ่ืนๆ วันละ 40,000 บาท จายตั้งแตวันแรก         3,000 บาท 
รวมคาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน (บาท)       26,800  บาท 

3.คาลงทุน (บาท) 
1 วัน กอสรางโรงสูบติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 100 % 6,896,150 

2 วัน กอสรางโรงสูบติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา 50 % 2,731,175 

3 วัน ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และ          คา
ซอมแซมอื่น ๆ 

1,500,000 

4 วัน 
ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 2 ชุด และ       แบบ

เคล่ือนที ่1 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 700,000 

5 วัน 
ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ       แบบ

เคล่ือนที ่2 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 
500,000 

6 วัน 
ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ          ยืม 2 

ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 
400,000 

7 วัน ยืมเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 300,000 
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4. คํานวนคา RTO 

จํานวนวัน Financial Impact Recovery Cost 

1 วัน 90,785 6,896,150 

2 วัน 181,570 2,731,175 

3 วัน 459,855 1,500,000 

4 วัน 738,140 700,000 

5 วัน 1,016,424 500,000 

6 วัน 1;294,709 400,000 

7 วัน 1,572,994 300,000 

- คา  RTO ท่ีเหมาะสมตามการวิเคราะห  BIA  เทากับ 4 วัน  
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องใน    การ
ดําเนินธุรกิจ 
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การวิเคราะห การระบุงานหลัก การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห RPO, RTO, WRT และ MTO 

 
ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 
Normal Operations 

ในชวงเวลาปกติกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบดําเนินการเปนปกติ มีการสํารองขอมูลระบบ 
(Backup) 
Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไมสามารถใชงานไดตองดําเนินการ กูระบบท่ีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
Recovery Time Frame 

เปนชวงเวลาท่ีใชในการกูระบบท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ  
 
 
 

ชวงระยะเวลาที่ระบบสามารถดําเนินงานเปนปกต ิ
คําจํากัดความท่ีเกี่ยวของดังนี ้
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานท่ีสุดท่ียอมใหขอมูลสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาท่ียอมรับไดในการกูคืนระบบ 
WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาที่กูคืนระบบและทดสอบระบบจนทํางานได 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดดําเนินการสูงสุดท่ียอมรับได 
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คํานิยาม 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business continuityหมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ (Strategy) และ

ยุทธวิธ ี(Tactical) ขององคกร ในการวางแผนและตอบสนองตอเหตุการณตาง  ๆท่ีสงผลตอการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องภายใตระดับที่สามารถยอมรับได 
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง กระบวนการบริหารงาน
แบบองครวม ในการระบุถึงภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองคกร และผลกระทบท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจจากภัย
อันตรายนั้น ๆ รวมถึงการจัดเตรียมกรอบสําหรับการสรางความยืดหยุนในขีดความสามารถขององคกร ให
สามารถตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล เพ่ือเปนการปกปองดูแลใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ชื่อเสียงองคกร ตราสินคา และการดําเนินงานในการสรางคุณคาขององคกร 
เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงานการประปาสาขาท่ีผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
กําหนดใหเปนเขตภาวะฉุกเฉิน 
 

Business Continuity Management (BCM) เปนกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic 
Management Process) ท่ีเปนระบบทําใหองคกรสามารถกําหนดปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นไดจาก
ปจจัยเสี่ยงดังกลาววามีผลเสียหายตอองคกรมากนอยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกวา “การวิเคราะหผลกระทบ
ของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) และ ดําเนินการ
กําหนดยุทธศาสตรในการทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจาก
การท่ีระบบไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักวิชาการ การทํา BIAเปนสวนหนึ่งของ
แผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ Business Continuity Planning (BCP) 
 
ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of practice ไดใหคําจํากัดความ
ของคําวา Business Continuity ไวดังนี ้ “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”  
จะเห็นไดวา มี key word ท่ีสําคัญๆ อยูในคํานิยามนี้ที่เรียกไดวาเปนหัวใจหรือจุดมุงหมายของการทํา BCM เลยก็
วาได ซึ่งนั่นก็คือเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในยามที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น   อันอาจกอใหเกิดการ
หยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดําเนินการไดอยางตอเนื่องในการทํา BCM นั้น ไมไดหมายถึงการที่
สามารถทําทุกอยาง หรือมีทุกอยางไดเหมือนกับในสถานการณปกติ (business as usual) แตตองเพียงพอให
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สามารถทําใหมีธุรกิจตอไปได และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด process หรือ 
business function อะไรท่ีไมจําเปนในชวงเวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤต ก็อาจจะละเวนไวกอนได ในขณะท่ีพยายามรักษา
และกูกลับ งานท่ีมีความสําคัญในการใหบริการหรือรักษาโครงสรางสําคัญ ๆ เอาไวใหได    ถาเปรียบเทียบกับ
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สถานการณที่บานไฟไหม  ในชวงเวลานั้น สิ่งท่ีสําคัญที่เปนที่ตองการอยางย่ิงยวดเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตตอไป
ได  
 
องคประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปดวย  
1. การจดัการโปรแกรมการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ : BCM program management  เปนกระบวนการในการ
สราง และดูแลรักษาขีดความสามารถดานความตอเนื่องธุรกิจ (Business continuity capability) ใหเหมาะสมกับ
ขนาดและความซับซอนขององคกร โดยจะประกอบดวย การกําหนดและมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การดําเนินการใน    การรักษาความตอเนื่องทางธุรกิจ ไดแก การสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียขององคกร การจัดให
มีการฝกอบรม และการดําเนินการฝกซอมความตอเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงการจัดใหมี การ
บริหารงานอยางตอเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการดําเนินงานใหทันสมัยอยูเสมอ และ การควบคุมระบบเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ 
2. การทําความเขาใจในองคกร : Understand the organization  เปนกระบวนการในการจัดเตรียมขอมูลท่ีแสดง
ถึงลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร รวมถึงความเรงดวนของกิจกรรมหลักๆ ท้ังนี ้ขั้นตอน
หลักๆ ของกระบวนการนี ้จะประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูมีสวน
ไดเสีย กิจกรรม และทรัพยสิน ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุด
ของกิจกรรมตางๆ การประเมินภัยอันตรายที่มีตอกิจกรรมหลัก  ๆและการเชื่อมโยงและการพ่ึงพากันระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
3. การกําหนดกลยุทธการบริหารความตอเนื่อง : Determine business continuity strategy  เปนการคัดเลือกกล
ยุทธท่ีองคกรจะใช เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยแนวทางท่ีจะใชในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ 
จะตองม่ันใจไดถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการไดอยางตอเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาท่ี
เปนท่ียอมรับ ทั้งนี ้ปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดกลยุทธจะขึ้นอยูกับชวงเวลาท่ียอมรับไดเมื่อเกิดการหยุดชะงักของ
กิจกรรมหลักๆ ตนทุนของการดําเนินการในแตละกลยุทธ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
4. การพัฒนา และการดําเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement a BCM response เปน
การกําหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไมตอเนื่อง (Incident management) ความ
ตอเนือ่งธุรกิจ (Business continuity) และแผนการฟนฟูธุรกิจ (Business recovery plan) ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนท่ี
จะตองดําเนินการ   ท้ังในระหวางและภายหลังจากเกิดเหตุการณความไมตอเนื่องขึ้น ท้ังนี ้ขั้นตอนในการพัฒนา
และการดําเนินการ จะประกอบดวยการกําหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก การ
คัดเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณความไมตอเนื่อง และการคัดเลือกกลยุทธท่ี
เหมาะสมสําหรับการสรางความตอเนื่องและการฟนฟูสําหรับกิจกรรมหลัก  ๆ
5. การฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and reviewing BCM 
arrangements เปนกระบวนการในการฝกปฏิบัต ิการดูแลรักษา การทบทวนและการตรวจประเมิน เพ่ือใหองคกร
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สามารถแสดงใหเห็นถึงความพรอม และความสมบูรณของการดําเนินการตามกลยุทธ รวมถึงการระบุถึงโอกาสใน
การปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องดวย 
6. การสราง BCM ใหเปนวัฒนธรรมองคกร : Embedding BCM in the organization’s culture เปนสวนท่ีสําคัญ
ของคุณคาหลักขององคกร รวมถึงเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับ     ผูมีสวนไดเสียถึงความสามารถขององคกร
ในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบตาง  ๆไดเปนอยางดี 
 

 
แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑการประเมินระดับโอกาสและ        
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ระดับองคกร  
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดข้ึน คะแนน 

นาจะเกิดขึ้นไดมากท่ีสุดหรือเกิดประจํา 
(Extremely Likely) 

1 ป 12 ครั้ง (1 เดือน 
ตอครั้ง) หรือมากกวา มากกวา  80% 5 

นาจะเกิดข้ึนไดหรือบอยครั้ง 
(Likely) 1 ป ไมเกิน 6 ครั้ง 70% - 79% 4 

เปนไปไดหรือเกิดข้ึนบาง 
(Possible) 1 ป ตอคร้ัง 60% - 69% 3 

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดข้ึนไดนอย 
(Unlikely) 2 - 3 ป ตอคร้ัง 50% - 59% 2 

ยากที่จะเกิดขึ้น  (Rare) 5 ป ตอคร้ัง นอยกวา 50% 
 

1 
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การจัด 
ระดับของ 
ความ
รุนแรง 

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เส่ียง 
 

คะแนน 
BIA 
 ดานการเงิน 

(มูลคาความเสียหาย) 
ดานภาพลักษณ 
(ชื่อเสียงองคกร) 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ดานการ 
ดําเนินธุรกิจ 

ดานการ 
ดําเนินงานตามแผน 

สูงมาก 

 
 >2% ของรายไดคานํ้า
สุทธิ 
 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ  
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบมากกวา 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
ทั้งหมด  
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความ
ปลอดภัย 
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกวา 2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ไดนอยกวา 50% 

 

5 
 

1 

สูง 
>1.5% และไมเกิน 2%                               
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความ
ปลอดภัย         
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ
บางสวน 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไมเกิน 1.5%       
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายมากตอความปลอดภัย
ของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญไมมาก
นัก 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
1 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 70-79% 

3 3 

นอย 
>0.5% และไมเกิน 1%  
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 2 4 
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วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 1 วัน 

และเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจเล็กนอย 

เปนบางเวลา ได 80-89% 

นอยมาก 
<0.5% ของรายได 
คานํ้าสุทธิ 

แกไขไดใน 1 วัน ไมมี
การ     เผยแพรขาวใน
เชิงลบ 

เกิดปญหาและความสูญเสียตอระบบ IT ที่
สําคัญ 
บางสวน แตไมเกิดความเสียหายตอความ 
ปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจ 

ไมมีการหยุดดําเนินการ             
ของธุรกิจ และ
กระบวนการ 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ไดมากกวา 90% ข้ึนไป 

1 5 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
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เกณฑประเมินระดับ  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 
 

จํานวนวัน คะแนน 

เกิน  7  วัน 5 

5 - 7  วัน 4 
 

3 - 4  วัน 
 

3 
 

2  วัน 
 

2 
 

1  วัน 
 1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเสี่ยง 
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ตารางจัดลําดับความเส่ียง (Risk Matrix) 
 
 

เกิดข้ึนยาก  (1) เกิดข้ึนนอย  (2) เกิดข้ึนบาง  (3) เกิดข้ึนบอย  
(4) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา  (5) 

สูงมาก (5) 

 แผนดินไหวโรงกรอง
นํ้า, แกสคลอลีนรั่ว, 
ลอบวางระเบิด, พนง.
ประทวง,           การกอ
การราย, ไฟไหมสนง.
ใหญ, นํ้าทวมระบบสูบ
นํ้าแรงตํ่า, คนเอาเชื้อ
โรคใสถังนํ้าใส,อาคาร
เสียหายจากไฟไหม 
ระเบิด ,      

ดินถลม, นํ้าทวมภัย
แลง, โรงงานปลอย    
นํ้าเสีย, กอการราย, นํ้า
ทวมโรงกรอง 

นํ้าปาไหลหลากทวม
แรงตํ่า, ผูใชนํ้า
ประทวง, สารเคมี
รั่วไหล 

ไวรัสเขาระบบ 
SAP,  บ.สง
นํ้าประปาไมได
ตามกําหนด 

 

สูง (4) ไฟไหมตึก IT, ตึกสนง.
ใหญถลม 

ไวรัสเขาระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      นํ้า
ทวมโรงสูบนํ้า 

พาย,ุ  ระบบเครือขาย
ลม,วางระเบิดทาง
ภาคใต, มลพิษ 

  

ปานกลาง 
(3) 

การกระทําผิดทางอาญา
ของพนง.,      พายุ, นํ้า
ทวมใหญ, ไฟไหม 
สนง.   

แหลงนํ้าดิบเนาเสีย,  
ภัยแลง,        หมอ
แปลงชํารุดท่ีประปา  

พาย,ุ  แกส
คลอลีนรั่ว   

นอย (2) ดินถลม, กาซระเบิด 
  

  นํ้าทวมพื้นท่ีจาย
นํ้า ไฟฟาดับ 

นอยมาก 
(1)     

การกระทําผิดทาง
วินัยของพนักงาน 

ฟาฝาหมอแปลง
หลัก 

ไฟฟาดับ,  พนง.ทําผิด
ทางวินัย,         ระบบ 
IT 
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ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนนุ          

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
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ภาคผนวก 7 
พื้นที่การจําหนายน้ําของ                     กปภ.

สาขาฮอด 
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ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ

ดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจาง หรือจัดเชา 
โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
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ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบน้ําติดต้ังเครื่องสูบน้ําแรง
ตํ่า 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 100 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงสูบนํ้าแรงต่ํา อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
(หมายเหตุ : ใชราคาต้ังงบประมาณ ป 2554) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย รวมเปนเงิน 

    (บาท) (บาท) 

1 งานอาคาร     

 - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบตั้งในน้ํา) ขนาด 6*12 ม. หลัง 1 2,400.000 2,400,000 

 - สะพานทางเดินและรับทอ เมตร 30 45,000 1,350,000 

2 งานทอ     

 - ทอทางดูด G/S dia 300 มม. ม. 30 3,500 105,000 

 - ทอสงน้ําดิบ G/S dia 300 มม. ม. 100 3,500 350,000 

 - ประสานทอ รวม 1 900,000 900,000 

3 งานเครื่องกล     

 - เครื่องสูบน้ํา 170 ลบ.ม./ชม.  30 ม.  50แรงมา ชุด 2 270,000 540,000 

4 งานระบบไฟฟา     

 - ตูควบคุม,สายไฟ และหมอแปลง ชุด 1 800,000 800,000 

5 รวมขอที่ 1 - 4    6,445,000 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    451,150 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ    6,896,150 

เงินหกลานแปดแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 50 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย รวมเปนเงิน 

    (บาท) (บาท) 

1 งานอาคาร     

 - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบต้ังในน้ํา) ขนาด 4*10 ม. หลัง 1 1,000,000 1,000,000 

2 งานทอ     

 - ทอทางดูด G/S dia 300 มม. ม. 20 3,500 70,000 

 - ทอสงน้ําดิบ G/S dia 300 มม. ม. 75 3,500 262,500 

 - ประสานทอ รวม 1 500,000 500,000 

3 งานเครื่องกล     

 - เครื่องสูบน้ํา  170 ลบ.ม./ชม.  30 ม.  50 แรงมา ชุด 1 270,000 270,000 

4 งานระบบไฟฟา     

 - ตูควบคุมพรอมสายไฟ ชุด 1 450,000 450,000 

5 รวมขอที่ 1 - 4    2,552,500 

6 ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%    178,675 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ    2,731,175 

เงินสองลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน 
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บทที่ 4 
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 

6.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค   มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตน้ําประปา   

อยางแพรหลาย  ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความ
เปนพิษตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ท่ี
จะตองมีความรูเกี่ยวกับอันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะ  ไดมี
ความรูและมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   
6.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแกส
คลอรีนรั่วไหล  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนท่ี
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 
6.3 เปาหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการ
ประปา และสถานีผลิตนํ้า ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 
6.4 กําหนดพื้นท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละ
อาคาร  นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีอาจติดอยูในอาคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดรวมพล 
อาคาร

สํานักงาน 

โรงกรองขนาด 60 ลบ.ม /โรงเก็บสารเคมี 

โรงสูบน้ํา
แรงดันสูง 

ถังเก็บน้ําใสขนาด 
1200 ลบ.ม 

ถังเก็บน้ําใส
ขนาด  

800 ลบ.ม 

โรงกรองขนาด 
100ลบ.ม  



 76

 
6.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) และ (ปอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

6.6 หนาท่ีของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี้ 

1.1  ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนท่ีปดประกาศให

ทราบเปนลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ 

ประชาชนก็ตองเตรียมพ้ืนท่ีที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที 

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนรั่ว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาท่ีอพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอพยพ 
       ประจําแตละอาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยู
เทาไหร เพราะเมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

 4.2  เมื่อถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกท่ีใกลที่สุด และ
ไปยังจุดรวมพล 

4.3 ทําการตรวจสอบครั้งสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูใน 
      สํานักงาน 
4.4 เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  
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5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

 5.1  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ีดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกท่ีไม
เกี่ยวของเขามาในอาคารสํานักงานประปา 

 5.2  รวบรวมรายชื่อผูท่ีเขามาติดตอ และนําสงเจาหนาท่ีประสานงานท่ีจุดรวมพล  
5.3  อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 

6.7 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนรั่ว 
6.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 

1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในท่ีรม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาท่ีสั้นที่สุดสง

พนักงานที่ทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลกัสูตรการปองกันและระงับสารเคมี
อันตราย 

5   ควรทําปายหมายเลขท่ีถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสท่ีไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจาย

แกสคลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีจําเปนไว และตองอยูในสภาพท่ีพรอม

จะใชงาน ไดทันที 
7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนรั่ว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดต้ังและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนท่ีมีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเครื่องจายแกสท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

10.  ติดตั้งเครือ่งทําลายแกสคลอรีนทุกแหงท่ีมีเครื่องจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนรั่ว
เครื่องก็จะทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 
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11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด 
จริงจัง และตอเนื่อง 

12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และ
ระงับอันตรายจากแกสคลอรีน 

13.  จัดหาเครื่องเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนรั่ว  เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน 
หนากากปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เครื่องมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆท่ีเกี่ยวของ
ท่ีจะตองขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6.7.2  ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันที 
4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวท่ีใด 
5. รั่วท่ีเครื่องจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. รั่วท่ีวาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. รั่วท่ีหลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสท้ิง หรือตอเขากับเครือ่งจายแกสนําไปใชตามปกติ 
9. ใหสังเกตท่ีเกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 

วัน จึงนําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมา

จากจุดที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันที 
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังหมดรวมกัน

วางแผนท่ีจะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชนท่ี

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย(จุดรวมพล) ท่ีกําหนดไวในแผน 
การอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

1. กําหนดพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนท่ีวางไวกอน 
2. กอนท่ีจะอพยพไปยังพ้ืนท่ีที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางท่ีสารเคมีฟุงกระจายนั้น 
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 ไมควรท่ีจะเปนจุดท่ีรวมพล ถาสารเคมีท่ีฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
 ดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันที 
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร นํ้า และสิง่ท่ีจําเปนอื่น ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีท่ีฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 

ไปยังท่ีพัก 
9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนํา

หรือเพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหตุ 
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บให

ถูกท่ีเพ่ือรอใชในครั้งตอไป 
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แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 
 

 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกล่ินคลอรีน 

หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกลิ่น

ตรวจเช็ค

ไดกล่ินคลอรีน 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

รั่วที่ถัง 

รั่วที่วาลว 

ใชเซฟตี ้
ไซลิน
เดอร ใชเชฟต้ีแค็ป 

ใชแอมโมเนีย 

ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู 
แกไขหยุดรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทิ้ง 
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6.7.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนท่ีเสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงาน

ใหเร็วที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ 

การประปาสวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่วอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
1. รายชื่อผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิติ  วิภาสวงศ ผอ.กปภ.เขต 9 0-5335-2011 0-5335-2011 08-9767-8529 
นายหลักชัย  พัฒนเจริญ ผูชวยผูอํานวยการการประปา   

สวนภูมิภาคเขต 9 
0-5335-2012-
17 ตอ 1202 

 08-1615-9263 

นายมงคล  วัลยะเสวี ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 1309 

ตอ 1305 08-9700-0101 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ํา กปภ.ข.9 

0-5335-2012-
17 ตอ 1301 

ตอ 3102 08-2764-1933 

นายจรัส  แสนจิตต ผอ.กองระบบจําหนาย กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 2205 

ตอ 2201 08-9850-4105 

นางอารีย  ลิ้มเจริญ ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 1101 

ตอ 1109 08-9954-3177 

นายไชยา  ราชานาค ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012-
17 ตอ 1210 

 0891299231 
 

นายประพันธ  อรัณยะนาค ผอ.กองบริหารท่ัวไป กปภ.ข.9 0-5335-2012-
17 ตอ 1209 

ตอ 1205 08-5710-5044 

นายทวีศกัดิ์  สุขกอน ผจก.กปภ.สข.สาขาฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066 08-1765-4643 
นายไกรสร  วีระชนม ผจก.กปภ.สข.แมสะเรียง 0-5346-1066 0-5346-1066 08-96363001 
นายวรชาต ิสีหบัณฑ ผจก.กปภ.สข.จอมทอง  0-5369-5470 0-5362-0024 08-1961-1137            

นายอัมรินทร  สิทธิเกษร ผจก.กปภ.สข.บานโฮง 0-5398-0292 0-5398-0292 09-0148-5566 
ดต.ไพศาล  พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทา

ขาม 053-461039 0-53461039 08-19921990 
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รายช่ือผูรับผิดชอบในพื้นท่ีตาง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอน นายนันทา  อวนเพง 
2. อาคารเก็บสารเคมีและจายสารเคมี นายสุพจน  ปาทะ 
3. อาคารโรงสูบน้ําแรงสูง นายมานพ  เตจะ 
4. อาคารโรงสูบน้ําแรงต่ํา นายชัยพร  แสนเพ็ญ 

 
 

3. หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญท่ีตองทราบ 
 

1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด โรงพยาบาลฮอด   053-461095 
2. สถานีตํารวจภูธรอําเภอฮอด  053-461100 
3. บรษิัทผูขายสารเคมีไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ 02-3488-442 
4. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินการประปาสวนภูมิภาคเขต9  
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นายถาวร  นิติภาวะชน 
 รปก. 1 

025227533 

นายกิติ  วิภาสวงศ 
ผอ.กปภ.ข. 9 
0897678529 

นายมงคล  วัลยะเสวี 
ผอ.กวก. 

0897000101 

นายจรัส  แสนจิตต 
ผอ.กรจ. 

0898504105 

นายธงชัย  เหล่ียมไพศาล 
ผอ.กรค. 

0827641933 

นางอารีย  ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง. 

08 99543177 

นายไชยา  ราชานาค 
ผอ.กทส. 

0891299231 

นายประพันธ  อรัณยะนาค 
ผอ.กบท. 

08 57105044 

นายไกรสร  วีระชนม 
ผจก.กปภ.สาขาแมสะเรียง 

0896363001 

นายธีระ  ขาวนวล 
หนง.ผลิต 

 
 

นายหลักชัย  พัตนเจริญ 
ผช.ผอ.กปภ.ข.9 

0816159263 4 

นายทวีศักดิ์  สุขกอน 
ผจก.กปภ.สาขาฮอด 

0817654643 2 2 

ผังการเกิดเหตุ และ ผูเก่ียวของ กรณีเกิด
แกสคลอรีนรั่ว โรงกรองนํ้า ฮอด 

 

นายรัตนา กิจวรรณ 
ผวก. 

0818400206 
 

5 

1 2 3 5 4 

4 

5 

3 3 3 3 3 3 

1 

นายวรชาติ  สีหบัณฑ 
ผจก.กปภ.สาขาจอมทอง 

0813872769 

         นายอัมรินทร สิทธิเกษร 
ผจก.กปภ.สาขาบานโฮง 

0901485566 
2 2 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห 

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดานการเงิน ในการผลิตจําหนายนํ้าประปา ไมมีนัยสําคัญมากนักเน่ืองจากในการ
หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจําหนาย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางดานการเงินไมมากนักในแตละประปา 
แตผลกระทบในดานภาพลักษณ ชื่อเสียง การใหบริการจะสงผลกระทบตอองคกรมากกวา 
การวิเคราะห 

1.คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ(ขอมูล ณ ส้ินเดือน กุมภาพันธ 2555) 
อัตราการใชนํ้า (ลบ.ม./ราย/วัน)           0.540 
จํานวนผูใชนํ้าที่ไดรับผลกระทบ (ราย)          2,585 
ปริมาณน้ําจําหนายตอวันที่ไดรับผลกระทบ (ลบ.ม)         1,299 
รายไดคานํ้าตอหนวย (บาท : ลบ.ม)          14.40 
คาเสียหายเน่ืองจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 1 วัน (บาท)    18,705 

2.   คาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน ตอวัน 
2.1 คาน้ําดื่ม  1,000 ขวด ๆ ละ 15 บาทเร่ิมจาย วันที่ 3 เปนตนไป       15,000 บาท 
2.2 คายานพาหนะสําหรับบรรเทาความเดือดรอน จากหนวยราชการ                4,000 บาท 
      เทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 1 คัน เทศบาลตําบลบานแปะจํานวน 1 คัน 
      รวม 2 คัน วันละ 3 เที่ยว เที่ยวละ 6 ม3 เฉล่ียคันละ 2,000 บาท  
       เร่ิมจายวันที่ 3 เปนตนไป 
2.3 คาเบี้ยเล้ียง/ที่พัก 6 คน เฉล่ียคนละ 800 บาทตอวัน จายตั้งแตวันแรก       4,800 บาท 
2.4 คาใชจายอ่ืนๆ วันละ 40,000 บาท จายตั้งแตวันแรก         3,000 บาท 
รวมคาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน (บาท)       26,800  บาท 
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องใน    การ
ดําเนินธุรกิจ 
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การวิเคราะห การระบุงานหลัก การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห RPO, RTO, WRT และ MTO 

 
ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 
Normal Operations 

ในชวงเวลาปกติกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบดําเนินการเปนปกติ มีการสํารองขอมูลระบบ 
(Backup) 
Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไมสามารถใชงานไดตองดําเนินการ กูระบบท่ีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
Recovery Time Frame 
เปนชวงเวลาที่ใชในการกูระบบที่เกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ  

 
 
 

ชวงระยะเวลาที่ระบบสามารถดําเนินงานเปนปกต ิ
คําจํากัดความท่ีเกี่ยวของดังนี ้
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานท่ีสุดท่ียอมใหขอมูลสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาท่ียอมรับไดในการกูคืนระบบ 
WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาที่กูคืนระบบและทดสอบระบบจนทํางานได 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดดําเนินการสูงสุดท่ียอมรับได 
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คํานิยาม 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business continuityหมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ (Strategy) และ

ยุทธวิธ ี(Tactical) ขององคกร ในการวางแผนและตอบสนองตอเหตุการณตาง  ๆท่ีสงผลตอการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องภายใตระดับที่สามารถยอมรับได 
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง กระบวนการบริหารงาน
แบบองครวม ในการระบุถึงภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองคกร และผลกระทบท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจจากภัย
อันตรายนั้น ๆ รวมถึงการจัดเตรียมกรอบสําหรับการสรางความยืดหยุนในขีดความสามารถขององคกร ให
สามารถตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล เพ่ือเปนการปกปองดูแลใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ชื่อเสียงองคกร ตราสินคา และการดําเนินงานในการสรางคุณคาขององคกร 
เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงานการประปาสาขาท่ีผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
กําหนดใหเปนเขตภาวะฉุกเฉิน 
 

Business Continuity Management (BCM) เปนกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic 
Management Process) ท่ีเปนระบบทําใหองคกรสามารถกําหนดปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นไดจาก
ปจจัยเสี่ยงดังกลาววามีผลเสียหายตอองคกรมากนอยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกวา “การวิเคราะหผลกระทบ
ของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) และ ดําเนินการ
กําหนดยุทธศาสตรในการทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจาก
การท่ีระบบไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักวิชาการ การทํา BIAเปนสวนหนึ่งของ
แผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ Business Continuity Planning (BCP) 
 
ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of practice ไดใหคําจํากัดความ
ของคําวา Business Continuity ไวดังนี ้ “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”  
จะเห็นไดวา มี key word ท่ีสําคัญๆ อยูในคํานิยามนี้ที่เรียกไดวาเปนหัวใจหรือจุดมุงหมายของการทํา BCM เลยก็
วาได ซึ่งนั่นก็คือเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในยามที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น   อันอาจกอใหเกิดการ
หยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดําเนินการไดอยางตอเนื่องในการทํา BCM นั้น ไมไดหมายถึงการที่
สามารถทําทุกอยาง หรือมีทุกอยางไดเหมือนกับในสถานการณปกติ (business as usual) แตตองเพียงพอให
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สามารถทําใหมีธุรกิจตอไปได และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด process หรือ 
business function อะไรท่ีไมจําเปนในชวงเวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤต ก็อาจจะละเวนไวกอนได ในขณะท่ีพยายามรักษา
และกูกลับ งานท่ีมีความสําคัญในการใหบริการหรือรักษาโครงสรางสําคัญ ๆ เอาไวใหได    ถาเปรียบเทียบกับ
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สถานการณที่บานไฟไหม  ในชวงเวลานั้น สิ่งท่ีสําคัญที่เปนที่ตองการอยางย่ิงยวดเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตตอไป
ได  
 
องคประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปดวย  
1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ : BCM program management  เปนกระบวนการในการ
สราง และดูแลรักษาขีดความสามารถดานความตอเนื่องธุรกิจ (Business continuity capability) ใหเหมาะสมกับ
ขนาดและความซับซอนขององคกร โดยจะประกอบดวย การกําหนดและมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การดําเนินการใน    การรักษาความตอเนื่องทางธุรกิจ ไดแก การสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียขององคกร การจัดให
มีการฝกอบรม และการดําเนินการฝกซอมความตอเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงการจัดใหมี การ
บริหารงานอยางตอเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการดําเนินงานใหทันสมัยอยูเสมอ และ การควบคุมระบบเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ 
2. การทําความเขาใจในองคกร : Understand the organization  เปนกระบวนการในการจัดเตรียมขอมูลท่ีแสดง
ถึงลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร รวมถึงความเรงดวนของกิจกรรมหลักๆ ท้ังนี ้ขั้นตอน
หลักๆ ของกระบวนการนี ้จะประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูมีสวน
ไดเสีย กิจกรรม และทรัพยสิน ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุด
ของกิจกรรมตางๆ การประเมินภัยอันตรายที่มีตอกิจกรรมหลัก  ๆและการเชื่อมโยงและการพ่ึงพากันระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
3. การกําหนดกลยุทธการบริหารความตอเนื่อง : Determine business continuity strategy  เปนการคัดเลือกกล
ยุทธท่ีองคกรจะใช เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยแนวทางท่ีจะใชในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ 
จะตองม่ันใจไดถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการไดอยางตอเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาท่ี
เปนท่ียอมรับ ทั้งนี ้ปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดกลยุทธจะขึ้นอยูกับชวงเวลาท่ียอมรับไดเมื่อเกิดการหยุดชะงักของ
กิจกรรมหลักๆ ตนทุนของการดําเนินการในแตละกลยุทธ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
4. การพัฒนา และการดําเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement a BCM response เปน
การกําหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไมตอเนื่อง (Incident management) ความ
ตอเนื่องธุรกิจ (Business continuity) และแผนการฟนฟูธุรกิจ (Business recovery plan) ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนท่ี
จะตองดําเนินการ   ท้ังในระหวางและภายหลังจากเกิดเหตุการณความไมตอเนื่องขึ้น ท้ังนี ้ขั้นตอนในการพัฒนา
และการดําเนินการ จะประกอบดวยการกําหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก การ
คัดเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณความไมตอเนื่อง และการคัดเลือกกลยุทธท่ี
เหมาะสมสําหรับการสรางความตอเนื่องและการฟนฟูสําหรับกิจกรรมหลัก  ๆ
5. การฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and reviewing BCM 
arrangements เปนกระบวนการในการฝกปฏิบัต ิการดูแลรักษา การทบทวนและการตรวจประเมิน เพ่ือใหองคกร
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สามารถแสดงใหเห็นถึงความพรอม และความสมบูรณของการดําเนินการตามกลยุทธ รวมถึงการระบุถึงโอกาสใน
การปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องดวย 
6. การสราง BCM ใหเปนวัฒนธรรมองคกร : Embedding BCM in the organization’s culture เปนสวนท่ีสําคัญ
ของคุณคาหลักขององคกร รวมถึงเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับ     ผูมีสวนไดเสียถึงความสามารถขององคกร
ในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบตาง  ๆไดเปนอยางดี 
 

 
แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑการประเมินระดับโอกาสและ       
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ระดับองคกร  
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดข้ึน คะแนน 

นาจะเกิดขึ้นไดมากท่ีสุดหรือเกิดประจํา 

(Extremely Likely) 
1 ป 12 ครั้ง (1 เดือน 
ตอครั้ง) หรือมากกวา มากกวา  80% 5 

นาจะเกิดข้ึนไดหรือบอยครั้ง 
(Likely) 1 ป ไมเกิน 6 ครั้ง 70% - 79% 4 

เปนไปไดหรือเกิดข้ึนบาง 
(Possible) 1 ป ตอคร้ัง 60% - 69% 3 

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดข้ึนไดนอย 
(Unlikely) 2 - 3 ป ตอคร้ัง 50% - 59% 2 

ยากที่จะเกิดขึ้น  (Rare) 5 ป ตอคร้ัง นอยกวา 50% 
 

1 
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การจัด 
ระดับของ 
ความ
รุนแรง 

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เส่ียง 
 

คะแนน 
BIA 
 ดานการเงิน 

(มูลคาความเสียหาย) 
ดานภาพลักษณ 
(ชื่อเสียงองคกร) 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ดานการ 
ดําเนินธุรกิจ 

ดานการ 
ดําเนินงานตามแผน 

สูงมาก 

 
 >2% ของรายไดคานํ้า
สุทธิ 
 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ  
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบมากกวา 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
ทั้งหมด  
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความ
ปลอดภัย 
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกวา 2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ไดนอยกวา 50% 

 

5 
 

1 

สูง 
>1.5% และไมเกิน 2%                                
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความ
ปลอดภัย         
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ
บางสวน 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไมเกิน 1.5%       
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายมากตอความปลอดภัย
ของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญไมมาก
นัก 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
1 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 70-79% 

3 3 
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นอย 
>0.5% และไมเกิน 1%  
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนา
หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 1 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ
บางสวน 
และเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจเล็กนอย 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
เปนบางเวลา 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ได 80-89% 

2 4 

นอยมาก 
<0.5% ของรายได 
คานํ้าสุทธิ 

แกไขไดใน 1 วัน ไมมี
การ     เผยแพรขาวใน
เชิงลบ 

เกิดปญหาและความสูญเสียตอระบบ IT ที่
สําคัญ 
บางสวน แตไมเกิดความเสียหายตอความ 
ปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจ 

ไมมีการหยุดดําเนินการ             
ของธุรกิจ และ
กระบวนการ 

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผน 
ไดมากกวา 90% ข้ึนไป 

1 5 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
 
 
 



 

  
 

96 

เกณฑประเมินระดับ  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 
 

จํานวนวัน คะแนน 

เกิน  7  วัน 5 

5 - 7  วัน 4 
 

3 - 4  วัน 
 

3 
 

2  วัน 
 

2 
 

1  วัน 
 1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเสี่ยง 
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ตารางจัดลําดับความเส่ียง (Risk Matrix) 
 
 

เกิดข้ึนยาก  (1) เกิดข้ึนนอย  (2) เกิดข้ึนบาง  (3) เกิดข้ึนบอย  
(4) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา  (5) 

สูงมาก (5) 

 แผนดินไหวโรงกรอง
นํ้า, แกสคลอลีนรั่ว, 
ลอบวางระเบิด, พนง.
ประทวง,           การกอ
การราย, ไฟไหมสนง.
ใหญ, นํ้าทวมระบบสูบ
นํ้าแรงตํ่า, คนเอาเชื้อ
โรคใสถังนํ้าใส,อาคาร
เสียหายจากไฟไหม 
ระเบิด ,      

ดินถลม, นํ้าทวมภัย
แลง, โรงงานปลอย    
นํ้าเสีย, กอการราย, นํ้า
ทวมโรงกรอง 

นํ้าปาไหลหลากทวม
แรงตํ่า, ผูใชนํ้า
ประทวง, สารเคมี
รั่วไหล 

ไวรัสเขาระบบ 
SAP,  บ.สง
นํ้าประปาไมได
ตามกําหนด 

 

สูง (4) ไฟไหมตึก IT, ตึกสนง.
ใหญถลม 

ไวรัสเขาระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      นํ้า
ทวมโรงสูบนํ้า 

พาย,ุ  ระบบเครือขาย
ลม,วางระเบิดทาง
ภาคใต, มลพิษ 

  

ปานกลาง 
(3) 

การกระทําผิดทางอาญา
ของพนง.,      พายุ, นํ้า
ทวมใหญ, ไฟไหม 
สนง.   

แหลงนํ้าดิบเนาเสีย,  
ภัยแลง,        หมอ
แปลงชํารุดท่ีประปา  

พาย,ุ  แกส
คลอลีนรั่ว   

นอย (2) ดินถลม, กาซระเบิด 
  

  นํ้าทวมพื้นท่ีจาย
นํ้า ไฟฟาดับ 

นอยมาก 
(1)     

การกระทําผิดทาง
วินัยของพนักงาน 

ฟาฝาหมอแปลง
หลัก 

ไฟฟาดับ,  พนง.ทําผิด
ทางวินัย,         ระบบ 
IT 
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ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน          

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
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ภาคผนวก 7 
พื้นที่การจําหนายน้ําของ                     กปภ.

สาขาฮอด 
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ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ

ดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจาง หรือจัดเชา 
โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
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ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
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งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงตํ่า 

บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 100 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงสูบนํ้าแรงต่ํา อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
(หมายเหตุ : ใชราคาต้ังงบประมาณ ป 2554) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย รวมเปนเงิน 

    (บาท) (บาท) 

1 งานอาคาร     

 - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบตั้งในน้ํา) ขนาด 6*12 ม. หลัง 1 2,400.000 2,400,000 

 - สะพานทางเดินและรับทอ เมตร 30 45,000 1,350,000 

2 งานทอ     

 - ทอทางดูด G/S dia 300 มม. ม. 30 3,500 105,000 

 - ทอสงน้ําดิบ G/S dia 300 มม. ม. 100 3,500 350,000 

 - ประสานทอ รวม 1 900,000 900,000 

3 งานเครื่องกล     

 - เครื่องสูบน้ํา 170 ลบ.ม./ชม.  30 ม.  50แรงมา ชุด 2 270,000 540,000 

4 งานระบบไฟฟา     

 - ตูควบคุม,สายไฟ และหมอแปลง ชุด 1 800,000 800,000 

5 รวมขอที่ 1 - 4    6,445,000 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    451,150 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ    6,896,150 

เงินหกลานแปดแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 50 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย รวมเปนเงิน 

    (บาท) (บาท) 

1 งานอาคาร     

 - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบต้ังในน้ํา) ขนาด 4*10 ม. หลัง 1 1,000,000 1,000,000 

2 งานทอ     

 - ทอทางดูด G/S dia 300 มม. ม. 20 3,500 70,000 

 - ทอสงน้ําดิบ G/S dia 300 มม. ม. 75 3,500 262,500 

 - ประสานทอ รวม 1 500,000 500,000 

3 งานเครื่องกล     

 - เครื่องสูบน้ํา  170 ลบ.ม./ชม.  30 ม.  50 แรงมา ชุด 1 270,000 270,000 

4 งานระบบไฟฟา     

 - ตูควบคุมพรอมสายไฟ ชุด 1 450,000 450,000 

5 รวมขอที่ 1 - 4    2,552,500 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    178,675 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ    2,731,175 

เงินสองลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน 

 
 
 


