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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
1. บทน า 2 
2. บทที่ 1 แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณี แก๊สคลอรีนรั่ว สถานี

ผลิตน้ าแม่ริม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 
3 
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บทน า 
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ต่อไปได้ ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปยังการให้บริการแก่ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ
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เป็นกระบวนการที่ช่วยในการวางแผน และก าหนดแนวทางในการรับมือกับภาวะที่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินการต่อไปได ้โดยมีผลกระทบกับธุรกิจ        อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวน้อยที่สุด  
 1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค   มีการน าแก๊สคลอรีนมาใช้ในขบวนการผลิตน้ าประปา   อย่าง
แพร่หลาย  ถึงแม้ว่าคลอรีนจะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม  แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การน าคลอรีนมาใช้ประโยชน์จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ
อันตรายและมาตรการปูองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเป็นอย่างดีด้วย  เพื่อจะ  ได้มีความรู้และมีความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับคลอรีนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีน

รั่วไหล  จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง   

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. เป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 
พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ส านักงานการประปา และสถานีผลิต
น ้า ทุกๆ แห่ง ของ การประปาส่วนภูมิภาค 

4. ก าหนดพื้นที่ท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 
เมื่อมีค าสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละอาคาร  

น าพนักงานที่อยู่ในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยู่ในอาคาร   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงกรองน ้า 

 
ส านักงาน  

ศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 โรงพัสด ุ

จ่ายน ้า  
ประชาชน 

จุดรวมพล 

โรงจ่ายสารเคม ี
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5 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตรง    
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน  
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาท าการ) และ (ปูอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

6 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบภายในส านักงานประปา 
1. ฝุายบริหาร ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังนี้ 

1.1  ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของส านักงาน โดยแต่ละพ้ืนที่ปิดประกาศให้ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร 
1.3  ก าหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยู่ใกล้บ้านพักของ ประชาชนก็

ต้องเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 
1.4  จัดให้มีมาตรการการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ให้การสนับสนุนและประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจ้าง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที 

 2.2  อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อ่านและท าความเข้าใจในแผนฉุกเฉินปูองกันสารแก๊สคลอรีนรั่ว 
 3.2  เป็นผู้น าควบคุมดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่อพยพในแต่ละอาคาร 

4. เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละ
อาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้รู้ว่ามีจ านวนพนักงานอยู่เท่าไหร่ เพราะ
เมื่อต้องอพยพจะได้ควบคุมจ านวนพนักงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4.2  เมื่อถึงเวลาอพยพต้องพาพนักงาน และผู้เข้ามาติดต่อออกทางออกท่ีใกล้ที่สุด และไปยังจุด
รวมพล 

 4.3  ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากอาคารว่าไม่มีผู้ใดค้างอยู่ในส านักงาน 
 4.4  เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจ านวนคนตามรายชื่อให้ครบ  

5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลปูองกันไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้า

มาในอาคารส านักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้ามาติดต่อ และน าส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การอพยพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย 
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5.4  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

.ผงัขัน้ตอนปฏิบตัิการแก้ไขภาวะฉกุเฉิน 
กรณีแก๊สคลอรีนร่ัวสถานีผลิตน า้แม่ริม1 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแก๊สคลอรีนรั่ว 

7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุแก๊สคลอรีนรั่ว 
1.  จัดท าแผนฉุกเฉินปูองกันสารเคมี แก๊สคลอรีนรั่ว 

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

เข้าไปตรวจสอบ 

ได้กลิ่นคลอรีน 
หรือไม ่

สัญญาณเตือนภัย
ดัง 

ไม่ได้กลิ่น
คลอรีน 
ตรวจเช็ค

เครื่องตรวจจับ 

ได้กลิ่น
คลอรีน 

สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยร่ัว 

ร่ัวท่ีถัง 

ร่ัวท่ีวาล์ว 

ใช้เซฟต้ี 
ไซลิน
เดอร์ ใช้เชฟต้ีแค็ป 

ใช้แอมโมเนีย 
ตรวจเช็ครอย

รั่ว 

ยังร่ัวอยู่ 
แก้ไขหยุด

รั่ว 

ต่อเข้าเคร่ืองจ่ายเพ่ือน าไปใช้อีกหรือระบายท้ิง 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีแก๊สคลอรีนร่ัวสถานีผลิตน า้แม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 

วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2555                 หน้า 6   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีแก๊สคลอรีนร่ัวสถานีผลิตน า้แม่ริม1    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์จ่ายแก๊สให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไว้ในที่ร่ม อย่าวางตากแดดหรือไว้กลางแจ้ง 
4.  พยายามใช้ถังแก๊สตามล าดับการจัดส่ง เพ่ือให้มีการเก็บไว้เพ่ือใช้งานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดส่งพนักงานที่

ท างานเก่ียวข้องกับสารเคมีเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการปูองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
5   ควรท าปูายหมายเลขท่ีถัง  เพ่ือปูองกันการหลงลืม 
6.  อย่าใช้วิธีการจ่ายแก๊สที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย  เช่น  การจ่ายโดยตรงโดยไม่ผ่านเครื่องจ่ายแก๊ส

คลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ และต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้

งาน ได้ทันที 
7.1  อุปกรณ์เตือนภัย - เครื่องตรวจแก๊สคลอรีนรั่ว 
7.2  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 -  หน้ากากปูองกันแก๊สคลอรีนแบบช่วยหายใจด้วยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หน้ากากปูองกันแก๊สคลอรีนแบบช่วยหายใจด้วยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณ์ควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดตั้งและใช้เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใช้งานได้ทนทาน  บ ารุงรักษาไม่ยาก 
9.   มีระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจ่ายแก๊สที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

10.  ติดตั้งเครื่องท าลายแก๊สคลอรีนทุกแห่งที่มีเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนใช้งาน  เมื่อแก๊สคลอรีนรั่วเครื่องก็จะ
ท าลายคลอรีนได้หมด โดยไม่ฟูุงกระจายออกไป 

11.  ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก๊คลอรีน และถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด จริงจัง 
และต่อเนื่อง 

12.  ให้ความรู้โดยการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงอันตราย และการปูองกัน ควบคุม และระงับอันตราย
จากแก๊สคลอรีน 

13.  จัดหาเครื่องเตือนภัย เช่น เครื่องตรวจจับคลอรีนรั่ว  เครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
ปูองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเท้า  หมวก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมและระงับอันตราย 
เช่น  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภยั 

14.  มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ปูองกันและระงับอันตราย
จากแก๊สคลอรีน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

15.  ต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
7.2  ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแก๊สคลอรีนรั่ว 

1  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน 
2. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นต้องรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถ้าได้กลิ่นคลอรีนต้องสวมหน้ากากทันที 
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4. ตรวจสอบหารอยรั่วให้พบว่ารั่วที่ใด 
5. รั่วที่เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ปิดวาล์วใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขันให้แน่น 
6. รั่วที่วาล์ว หรือเกลียววาล์ว ใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขันให้แน่น 
7. รั่วที่หลอดคลอรีนให้ลากท้ิงลงในหีบนิรภัย ปิดฝาขันให้แน่น 
8. ระบายแก๊สทิ้ง หรือต่อเข้ากับเครื่องจ่ายแก๊สน าไปใช้ตามปกติ 
9. ให้สังเกตทีเ่กจวัดความดันของแก๊สว่าตกศูนย์ แน่ใจว่าแก๊สระบายออกไปหมดแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน จึง

น าหลอดรั่วขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
9.1 หากด าเนินการแล้วไม่ส าเร็จก็ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป  
9.2 หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าการรั่วไหลของสารเคมีมีปริมาณรั่วมาก ต้องรีบออกมาจากจุดที่

เกิดเหตุ รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
9.3 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดร่วมกันวางแผนที่

จะด าเนินการระงับเหตุดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่ก าหนดไว้ในแผน 
 

 
 
 
 
 
 

การอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
1. ก าหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไว้ก่อน 
2. ก่อนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมด้วยว่าทิศทางที่สารเคมีฟุุงกระจายนั้น 
 ไม่ควรที่จะเป็นจุดที่รวมพล ถ้าสารเคมีที่ฟุุงกระจายมาทางเดียวกัน ผู้ดูแลการอพยพจะต้อง 
 ด าเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันที 
3. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อพยพโดยการหาอาหาร น ้า และสิ่งที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. ต้องส ารวจให้แน่ใจว่าสารเคมีที่ฟุุงกระจายดังกล่าว ได้สลายตัวไปแล้ว จึงจะน าผู้อพยพกลับ 

ไปยังที่พัก 
9.5 หากไม่สามารถควบคุมได้จะต้องด าเนินการติดต่อผู้ขายสารเคมีดังกล่าวเพ่ือขอค าแนะน าหรือ

เพ่ือให้เข้ามาด าเนินการระงับเหตุ 
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังการใช้และน าไปเก็บให้ถูกที่เพ่ือ

รอใช้ในครั้งต่อไป 
 

7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่ว 
1. ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 
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2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่มาซ่อมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพื่อกลับสู่สภาพพร้อมใช้งานให้เร็วที่สุด 
3. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่ว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อม่ันในการให้ความช่วยเหลือของ การประปา

ส่วนภูมิภาคต่อผู้ประสบเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
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8.รายช่ือผู้เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิตติ  วิภาสวงส์   ผู้อ านวยการการประปา           

ส่วนภูมิภาคเขต 9 
0-5335-2011 053-352-

012-17 ต่อ 
1205  

08-9435-
1975 

นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปา   
ส่วนภูมิภาคเขต 9 

0-5335-2012 
ต่อ1202 

053-352-
012-17 ต่อ 

1205  

08-1615-
9263 

นายมงคล วัลยะเสวี 
 

ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.
9 

0-5335-2012 
ต่อ1309 

053-352-
012-17 ต่อ 

1205  

08-4616-
8371 

นายธงชัย เหลี่ยมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ า กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ต่อ2206 

053-352-
012-17 ต่อ 

1205  

08-6911-
0441 

นายจรัส แสนจิตต์ ผอ.กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ต่อ2205 

053-352-
012-17 ต่อ 

2201  

08-4611-
5827 

นางอารี ลิ้มเจริญ ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.
9 

0-5335-2012 
ต่อ1101 

053-352-
012-17 ต่อ 

1109 

08-4116-
6380 

นางขจีวรรณ พัฒนภิรมย์ ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ต่อ1210 

053-352-
012-17 ต่อ 

1205  

80-1716-
5650 

นายประพันธ์ อรัญยนาค 
 
 
 

ผอ.กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ต่อ1209 

053-352-
012-17 ต่อ 

1205  

08-6968-
9817 

นายถาวร พิทักษากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ริม 

0-5329-7253 
ต่อ 31 

0-5329-7253 
ต่อ 13 

08-9636-
3553 

ว่าที่ รท.สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ 

053-233479 
ต่อ 116 

0-53-252-
272  

08-1897-
1922 

นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 053-471-295 053-471-295 08-9951-
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
สาขาแม่แตง 5936 

นางนภาพร พูนสุขสันติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสันก าแพง 

053-331-755 053-390-582 08-636-3453 

นายกิตติพงษ์อัตถวิบูลย์กุล รก.หนง.ผลิต กปภ.สาขาแม่ริม 0-5329-7253 
ต่อ 21 

0-5329-7253 
ต่อ 13 

089-8743537 

นายนรากร ซาวค า รก.หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแม่
ริม 

0-5329-7253 
ต่อ 22 

0-5329-7253 
ต่อ 13 

08-9853-
1142 

นายมนต์ชัย ตันยเวช หนง.ผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม่ 
053-233479 

0-53-252-
272  

08-9636-
3001 

นายสมพงษ ์ชูประสิทธิ์  หนง.บริการฯ กปภ.สาขา
เชียงใหม่ 

053-233479 
0-53-252-

272  
08-9121-

3925 
นายนิด ปฐมรังสิยังกุล หนง.ผลิต กปภ.สาขาแม่แตง 053-471-295 053-471-295 081-5428468 
นายเสรี วุฒิไกรวัตน์ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแม่แตง 

053-471-295 053-471-295 
08-1287-

1444 
นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน หนง.ผลิต กปภ.สาขาสันก าแพง 

053-331-755 053-390-582 
08-3946-

9808 
นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาสัน

ก าแพง 
053-331-755 053-390-582 

08-1021-
0212 

มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 0-5311-2713 0-5311-2713 - 
 

นายพีระพันธ์ สังข์เรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแม่
ริม 

0-5329-0063 0-5329-0063 081-4415-
666 

นายสมพงษ์ สิงห์ชัย นายกองค์การบริหารต าบลแม่
แรม 

0-5329-9791 0-5329-9791 083-1965665 

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

0-5389-1500 
ต่อ 201 

0-5389-1500 
ต่อ 249 

081-8973613 
 
 

นายประพันธ์ ภู่งาม นายอ าเภอแม่ริม 0-5329-7021 0-5329-7021 081-7388856 
     
     

 
 รายช่ือผูร้บัผิดชอบในพื้นท่ีต่าง ๆ ของสถานีผลิต 
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1. อาคารกรองน้ําและตกตะกอน 1. นายอรรพล สตัยม์ ี
2. นายปรชีา พเิชฐกุลสมัพนัธ ์

2. อาคารเกบ็สารเคมแีละจา่ยสารเคม ี 1. นายสมมตุ ิผวิบาง 
2. นายพสิทิฐ ์อนุตรานุสรณ์ 

3. อาคารโรงสบูน้ําแรงสงู 1. นายบรรจบ สตัยม์ ี
2. นายสุรพล โชคประสทิธิ ์

4. อาคารโรงสบูน้ําแรงตํ่า 1. นายสาํราญ สะสม. 
2. นายศุภนิมติ หลา้คาํมลู 
 

 
3. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สาํคญัท่ีต้องทราบ 

1. โรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ดโรงพยาบาลนครพงิค ์053-234457 
2. สถานีตํารวจภธูรอําเภอแมร่มิ 053-297746 
3. บรษิทัผูข้ายสารเคมไีทยอาซาฮ ีเคมภีณัฑ ์02-3488-442 
4. ผูบ้งัคบับญัชานายกติตพิงษ์ อตัถวบิลูยกุ์ล 

           ศูนยบ์ญัชาการเหตุฉุกเฉินการประปาส่วนภูมภิาคเขต9 
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1 

2 

4 

5 

3 

5 

ผังการเกิดเหตุ และ ผู้เกี่ยวข้อง กรณีเกิด
แก๊สคลอรีนรั่วสถานีผลิตน้ าแม่ริม1  

1 2 

จุดเกิดเหตุฯ 

3 

รายงาน ผอ.กรค. 
4 

รายงาน ผอ.กปภ.ข. 

5 

รายงาน ผวก. 

รายงาน รปก.1 

นายมงคล วัลยะเสว ี
ผอ.กผว.9 

นายฤทธิรงค์ จัยสิน 
รปก.1 

นายประพันธ์ อรัญยนาค 
ผอ.กบร.9 

นายถาวร พิทกัษากร 
ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม 

นางขจีวรรณ พัฒนภิรมย ื
ผอ.กทส.9 

นางอารี ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง.9 

นายธงชัย เหลี่ยมไฟศาล 
ผอ.กรค.9 

นายจรัส แสนจิตต ์
ผอ.กจร.9 

นางนภาพร พูนสุขสันต ิ
ผจก.กปภ.สาขาสันก าแพง 

 

นายกฤช เกษจรัล 
ผจก.กปภ.สาขาแมแ่ตง 

 

ว่าที่ รท.สุรสักดิ์ ลิ้มเจริญ 
ผจก.กปภ.สาขาเชียงใหม ่

นายกิติพงษ ์อัตถวิบูลยก์ุล 
หนง.ผลิต 

 
 

นายกิตติ วิภาสวงษ ์

ผอ.กปภ.ข.9 

นายวิเศษ ช านาณวงษ ์
ผวก.กปภ 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห์  

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

หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจ าหน่าย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางด้านการเงินไม่มากนักในแต่ละประปา แต่
ผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง การให้บริการจะส่งผลกระทบต่อองค์กรมากกว่า 

การวิเคราะห์ 
1. ค่าเสียหายเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ(ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2554) 

อัตราการใช้น้ า (ลบ.ม./ราย/วัน)     0.800 
จ านวนผู้ใชน้้ าที่ได้รับผลกระทบ (ราย)    14,287 
ปริมาณน้ าจ าหน่ายต่อวนัที่ได้รบัผลกระทบ (ลบ.ม)   10,800 
รายได้ค่าน้ าต่อหน่วย (บาท : ลบ.ม)     15.17 
ค่าเสียหายเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ 1 วัน (บาท)            168,836 

2. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน ต่อวัน 
2.1 ค่าน้ าดื่ม  1,000 ขวด ๆ ละ 20 บาทเร่ิมจ่าย        20,000 
2.2 ค่ายานพาหนะส าหรับอพยพประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน 
 จากหน่วยราชการ ปปข. จ านวน 10 คัน เฉลี่ยคันละ 4,500 บาท      45,000 
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก 20 คน เฉลี่ยคนละ 800 บาทต่อวัน จา่ยตั้งแต่วันแรก     16,000 
2.4 ค่าอาหารและใชจ้่ายอื่นๆ วนัละ 20,000 บาท จา่ยตั้งแต่วนัแรก      20,000 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน (บาท)   101,000 
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองใน    
การด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 

การวเิคราะห์ การระบุงานหลัก การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
การวเิคราะห์ RPO, RTO, WRT และ MTO 
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ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 

1. Normal Operations 
ในช่วงเวลาปกติก่อนเกิดเหตฉุกุเฉิน / ภยัพิบตัิ ระบบด าเนินการเป็นปกติ มีการส ารอง

ข้อมลูระบบ (Backup) 
2. Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน / ภยัพิบตัิ ระบบงานจะหยดุชะงกัไม่สามารถใช้งานได้ต้องด าเนินการ 
กู้ระบบท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

3. Recovery Time Frame 
เป็นช่วงเวลาท่ีใช้ในการกู้ระบบท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน / ภยัพิบตัิ  

4. ช่วงระยะเวลาที่ระบบสามารถด าเนินงานเป็นปกติ 
ค าจ ากดัความท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานท่ีสดุท่ียอมให้ข้อมลูสญูหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาท่ียอมรับได้ในการกู้คืนระบบ 
WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาท่ีกู้คืนระบบและทดสอบระบบจนท างานได้ 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยดุด าเนินการสงูสดุท่ียอมรับได้ 
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ค านิยาม 

 ความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ หรือ Business continuityหมายถงึขีดความสามารถทางกลยทุธ์ 
(Strategy) และยทุธวิธี (Tactical) ขององค์กร ในการวางแผนและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์
ตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การหยดุชะงกัทางธรุกิจ เพ่ือให้ธรุกิจสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เน่ือง
ภายใต้ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ 

 การบริหารความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถงึ 
กระบวนการบริหารงานแบบองค์รวม ในการระบถุงึภยัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัองค์กร 
และผลกระทบท่ีมีตอ่การด าเนินธรุกิจจากภยัอนัตรายนัน้ ๆ รวมถงึการจดัเตรียมกรอบ
ส าหรับการสร้างความยืดหยุ่นในขีดความสามารถขององค์กร ให้สามารถตอบสนองตอ่
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิผล เพ่ือเป็นการปกป้องดแูลให้กบัผู้ มีสว่นได้เสยี 
ช่ือเสียงองค์กร ตราสินค้า และการด าเนินงานในการสร้างคณุคา่ขององค์กร 

 เขตภาวะฉกุเฉิน หมายถงึ ส านกังานการประปาสาขาท่ีผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายก าหนดให้เป็นเขตภาวะฉกุเฉิน 

 
Business Continuity Management (BCM) เป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

(Holistic Management Process) ท่ีเป็นระบบท าให้องค์กรสามารถก าหนดปัจจยัเสี่ยง และ ผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึน้ได้จากปัจจยัเสี่ยงดงักลา่ววา่มีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกว่า 
“การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจ หรือ  Business Impact 
Analysis (BIA) และ ด าเนินการก าหนดยทุธศาสตร์ในการท าให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ใน
ภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจากการท่ีระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การท า BIAเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง หรือ Business 
Continuity Planning (BCP) 

 
ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of 

practice ได้ให้ค าจ ากดัความของค าว่า Business Continuity ไว้ดงันี ้  “business continuity: strategic 
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and tactical capability of the organization to plan for and respond to incidents and business 
disruption in order to continue business operations at an acceptable pre-defined level”  
จะเห็นได้ว่า มี key word ท่ีส าคญัๆ อยู่ในค านิยามนีท่ี้เรียกได้ว่าเป็นหวัใจหรือจดุมุ่งหมายของการท า 
BCM เลยก็ว่าได้ ซึง่นัน่ก็คือเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในยามท่ีเกิดเหตไุม่คาดฝันขึน้    
อนัอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงกัของกิจกรรมทางธุรกิจขึน้  และการด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองในการท า 
BCM นัน้ ไม่ได้หมายถึงการท่ีสามารถท าทุกอย่าง หรือมีทุกอย่างได้เหมือนกับในสถานการณ์ปกติ 
(business as usual) แตต้่องเพียงพอให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ สามารถท าให้มีธุรกิจต่อไปได้ และ
เกิดความเสียหายน้อยท่ีสดุ process หรือ business function อะไรท่ีไม่จ าเป็นในช่วงเวลาท่ีเกิดภาวะ
วิกฤต ก็อาจจะละเว้นไว้ก่อนได้ ในขณะท่ีพยายามรักษาและกู้กลบั งานท่ีมีความส าคญัในการให้บริการ
หรือรักษาโครงสร้างส าคญั ๆ เอาไว้ให้ได้    ถ้าเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ท่ีบ้านไฟไหม้  ในช่วงเวลานัน้ 
สิ่งท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีต้องการอย่างย่ิงยวดเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปได้  
 
องค์ประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปด้วย  

1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ : BCM program management  

เป็นกระบวนการในการสร้าง และดูแลรักษาขีดความสามารถด้านความต่อเน่ืองธุรกิจ 
(Business continuity capability) ให้เหมาะสมกบัขนาดและความซบัซ้อนขององค์กร โดยจะ
ประกอบด้วย การก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ การด าเนินการใน    
การรักษาความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ได้แก่ การสื่อสารไปยงัผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร การจดัให้มี
การฝึกอบรม และการด าเนินการฝึกซ้อมความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากนัน้ ยงัครอบคลมุถึง
การจดัให้มี การบริหารงานอย่างต่อเน่ือง โดยการดแูลรักษาแผนการด าเนินงานให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ และ การควบคมุระบบเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารความตอ่เน่ืองธรุกิจ 

2. การท าความเข้าใจในองค์กร : Understand the organization  เป็นกระบวนการในการ
จดัเตรียมข้อมลูท่ีแสดงถงึล าดบัความส าคญัของผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร รวมถึงความ
เร่งดว่นของกิจกรรมหลกัๆ ทัง้นี ้ขัน้ตอนหลกัๆ ของกระบวนการนี ้จะประกอบด้วย การก าหนด
วตัถุประสงค์ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ มีส่วนได้เสีย  กิจกรรม และทรัพย์สิน 
ทรัพยากร นอกจากนัน้ ยงัรวมถึงขัน้ตอนในการประเมินผลกระทบของการหยดุของกิจกรรม
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ตา่งๆ การประเมินภยัอนัตรายท่ีมีตอ่กิจกรรมหลกัๆ และการเช่ือมโยงและการพึ่งพากนัระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

3. การก าหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเน่ือง : Determine business continuity strategy  

เป็นการคดัเลือกกลยทุธ์ท่ีองค์กรจะใช้ เพ่ือให้ได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด โดยแนวทางท่ีจะใช้
ในแต่ละผลิตภณัฑ์หรือบริการ จะต้องมั่นใจได้ถึงความสามารถในการส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือ
บริการได้อย่างต่อเน่ือง ในระดบัและกรอบเวลาท่ีเป็นท่ียอมรับ ทัง้นี ้ ปัจจัยท่ีส าคญัในการ
ก าหนดกลยุทธ์จะขึน้อยู่กับช่วงเวลาท่ียอมรับได้เม่ือเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมหลักๆ  
ต้นทนุของการด าเนินการในแตล่ะกลยทุธ์ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ 

4. การพัฒนา และการด าเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement 

a BCM response เป็นการก าหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไม่
ต่อเน่ือง (Incident management) ความต่อเน่ืองธุรกิจ (Business continuity) และแผนการ
ฟืน้ฟธูุรกิจ (Business recovery plan) ซึง่จะอธิบายถึงขัน้ตอนท่ีจะต้องด าเนินการ   ทัง้ใน
ระหวา่งและภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ความไม่ตอ่เน่ืองขึน้ ทัง้นี ้ขัน้ตอนในการพฒันาและการ
ด าเนินการ จะประกอบด้วยการก าหนดกิจกรรมหลกั การประเมินภยัอนัตรายของกิจกรรมหลกั 
การคัดเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของเหตกุารณ์ความไม่ต่อเน่ือง  
และการคัดเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างความต่อเน่ืองและการฟื้นฟูส าหรับ
กิจกรรมหลกัๆ 

5. การฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and 

reviewing BCM arrangements เป็นกระบวนการในการฝึกปฏิบตัิ การดแูลรักษา การทบทวน
และการตรวจประเมิน เพ่ือให้องค์กรสามารถแสดงให้เห็นถงึความพร้อม และความสมบรูณ์ของ
การด าเนินการตามกลยทุธ์ รวมถงึการระบถุงึโอกาสในการปรับปรุงระบบอย่างตอ่เน่ืองด้วย 

6. การสร้าง BCM ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร : Embedding BCM in the organization’s 

culture เป็นส่วนท่ีส าคญัของคณุค่าหลกัขององค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ     
ผู้ มีส่วนได้เสียถึงความสามารถขององค์กรในการรับมือกบัการหยุดชะงกัทางธุรกิจในรูปแบบ
ตา่งๆ ได้เป็นอย่างดี 
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แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑ์การประเมินระดบัโอกาสและ       
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑป์ระเมินระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood)  ระดบัองคก์ร  
 

โอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเ์ซ็นตโ์อกาสที่จะเกดิข้ึน คะแนน 

 

น่าจะเกดิขึ้นไดม้ากที่สุดหรอืเกิดประจ า 

(Extremely Likely) 

 

1 ปี 12 คร ัง้ (1 เดอืน    

ต่อคร ัง้) หรอืมากกว่า 
 

 

มากกว่า  80% 
 

 

5 
 

 

น่าจะเกดิขึ้นไดห้รอืบอ่ยคร ัง้ 

(Likely) 

 

1 ปี ไมเ่กนิ 6 ครัง้ 
 

 

70% - 79% 
 

 

4 
 

 

เป็นไปไดห้รอืเกดิขึ้นบา้ง 

(Possible) 

 

1 ปี ต่อคร ัง้ 
 

 

60% - 69% 
 

 

3 
 

 

ไมน่่าจะเกดิขึ้นไดห้รอืเกดิขึ้นไดน้อ้ย 

(Unlikely) 

 

2 - 3 ปี ต่อคร ัง้ 
 

 

50% - 59% 
 

 

2 
 

 

ยากทีจ่ะเกดิขึ้น 

(Rare) 

 

5 ปี ต่อคร ัง้ 
 

 

นอ้ยกว่า 50% 
 

 

1 
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การจดั 

ระดบัของ 

ความรุนแรง 

ผลกระทบความเสยีหาย คะแนน 

ความ

เสีย่ง 

 

คะแนน 

BIA 
 

ดา้นการเงนิ 

(มลูค่าความเสยีหาย) 

ดา้นภาพลกัษณ์ 

(ช่ือเสยีงองคก์ร) 

ดา้นเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (IT) 
ดา้นการ 

ด าเนินธุรกจิ 

ดา้นการ 

ด าเนินงานตามแผน 

สูงมาก 

 
 >2% ของรายไดค่้าน า้สุทธิ 

 

มขี่าวในหนา้หนงัสอืพมิพ ์ 

วทิยุ โทรทศัน ์  

เชงิลบมากกวา่ 3 วนั 

เกดิความเสยีหายต่อระบบ IT ทีส่  าคญัท ัง้หมด  
และเกดิความเสยีหายอย่างมากต่อความปลอดภยั 
ของขอ้มลูลูกคา้หรอืขอ้มลูธุรกจิทีส่  าคญั 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกจิ และกระบวนการ 

มากกวา่ 2 วนั 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ไดน้อ้ยกวา่ 50% 

 
5 

 
1 

สูง 
>1.5% และไมเ่กนิ 2%                                

ของรายไดค่้าน า้สุทธิ 

มขี่าวในหนา้หนงัสอืพมิพ ์

วทิยุ โทรทศัน ์  

เชงิลบ 3 วนั 

เกดิความเสยีหายต่อระบบ IT ทีส่  าคญับางสว่น 
และเกดิความเสยีหายอย่างมากต่อความปลอดภยั         

ของขอ้มลูลูกคา้หรอืขอ้มลูธุรกจิทีส่  าคญับางสว่น 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกจิ และกระบวนการ 

2 วนั 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได ้50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไมเ่กนิ 1.5%        

ของรายไดค่้าน า้สุทธิ 

มขี่าวในหนา้หนงัสอืพมิพ ์

วทิยุ โทรทศัน ์  

เชงิลบ 2 วนั 

เกดิความเสยีหายต่อระบบ IT ทีส่  าคญับางสว่น 
และเกดิความเสยีหายมากต่อความปลอดภยัของ 

ขอ้มลูลูกคา้หรอืขอ้มลูธุรกจิทีส่  าคญัไมม่ากนกั 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกจิ และกระบวนการ 

1 วนั 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได ้70-79% 
3 3 

นอ้ย 
>0.5% และไมเ่กนิ 1%  

ของรายไดค่้าน า้สุทธิ 

มขี่าวในหนา้หนงัสอืพมิพ ์

วทิยุ โทรทศัน ์  

เชงิลบ 1 วนั 

เกดิความเสยีหายต่อระบบ IT ทีส่  าคญับางสว่น 
และเกดิความเสยีหายต่อความปลอดภยัของ 

ขอ้มลูลูกคา้หรอืขอ้มลูธุรกจิเลก็นอ้ย 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกจิ และกระบวนการ 

เป็นบางเวลา 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได ้80-89% 
2 4 

นอ้ยมาก 
<0.5% ของรายได ้

ค่าน า้สุทธิ 

แกไ้ขไดใ้น 1 วนั ไมม่กีาร     

เผยแพร่ข่าวในเชงิลบ 

เกดิปญัหาและความสูญเสยีต่อระบบ IT ทีส่  าคญั 
บางสว่น แต่ไมเ่กดิความเสยีหายต่อความ 

ปลอดภยัของขอ้มลูลูกคา้หรอืขอ้มูลธุรกจิ 

ไมม่กีารหยุดด าเนินการ             

ของธุรกจิ และกระบวนการ 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ไดม้ากกวา่ 90% ขึ้นไป 
1 5 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑ์ประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
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เกณฑป์ระเมินระดบั  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 
 

จ านวนวนั คะแนน 

เกิน  7  วนั 5 

5 - 7  วนั 
4 
 

3 - 4  วนั 

 

3 
 

2  วนั 
 

2 
 

1  วนั 
 

1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเส่ียง 
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ตารางจดัล าดบัความเสีย่ง (Risk Matrix) 

 
 

เกดิข้ึนยาก  (1) เกดิข้ึนนอ้ย  (2) เกดิข้ึนบา้ง  (3) 
เกดิข้ึนบ่อย  

(4) 
เกดิข้ึนเป็นประจ า  

(5) 

สูงมาก (5) 

 แผ่นดินไหวโรงกรองน ้ า, 
แกส๊คลอลนีร ัว่, ลอบวาง
ระเบิด, พนง.ประทว้ง,           
การก่อการรา้ย, ไฟไหม้
สนง.ใหญ่, น ้าท่วมระบบ
สูบน ้ าแรงต า่, คนเอาเช้ือ
โรคใสถ่งัน ้ าใส,อาคาร
เสยีหายจากไฟไหม ้
ระเบิด ,      

ดินถล่ม, น ้าท่วมภยัแลง้, 
โรงงานปล่อย    น ้าเสยี, 
ก่อการรา้ย, น ้าท่วมโรง
กรอง 

น ้าป่าไหลหลากท่วม

แรงต า่, ผูใ้ชน้ า้
ประทว้ง, สารเคมี

ร ัว่ไหล 

ไวรสัเขา้ระบบ 

SAP,  บ.สง่
น ้ าประปาไมไ้ด ้

ตามก าหนด 

 

สูง (4) ไฟไหมต้ึก IT, ตึกสนง.
ใหญ่ถล่ม 

ไวรสัเขา้ระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      น ้า
ท่วมโรงสูบน ้ า 

พายุ,  ระบบเครอืข่าย
ล่ม,วางระเบิดทาง
ภาคใต,้ มลพษิ 

  

ปานกลาง 

(3) 

การกระท าผิดทางอาญา

ของพนง.,      พายุ, น ้า
ท่วมใหญ่, ไฟไหม ้สนง.   

แหล่งน ้ าดิบเน่าเสยี,  
ภยัแลง้,        หมอ้
แปลงช ารุดที่ประปา  

พายุ,  แกส๊คลอลนี
รั่ว 

  

นอ้ย (2) ดินถล่ม, กา๊ซระเบิด 
  

  
น ้าท่วมพื้นที่จา่ย

น ้ า 
ไฟฟ้าดบั 

นอ้ยมาก 

(1)     
การกระท าผิดทางวินัย

ของพนกังาน 
ฟ้าฝ่าหมอ้แปลง

หลกั 

ไฟฟ้าดบั,  พนง.ท าผิด
ทางวินยั,         ระบบ 
IT 
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ภาคผนวก 6 
ค าส่ังแต่งตัง้คณะท างานสนับสนุน          

การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
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ภาคผนวก 7 
พืน้ที่การจ าหน่ายน า้ของ                     

กปภ.สาขาแม่ริม และ กปภ.สาขาเชียงใหม่ 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8 
ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดการ
ด าเนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้าง หรือจัดเช่า 

โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบบัที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตัง้งบประมาณ 

งานก่อสร้างโรงสูบน า้ตดิตัง้เคร่ืองสูบน า้แรงต ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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บัญชีแสดงราคาตัง้งบประมาณ 

งานก่อสร้างโรงสูบน า้ตดิตัง้เคร่ืองสูบน า้แรงต ่า 100 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณสถานีผลิตน า้แม่ริม1  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
(หมายเหต ุ: ใช้ราคาตัง้งบประมาณ ปี 2554) 

การประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่ม 

      
ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย  รวมเป็นเงนิ  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสบูน า้แรงต ่า(แบบตัง้ในน า้) ขนาด 10*22.5 ม.   หลงั  1 8,075,000 8,075,000 

    - โครงสร้างรับทอ่ทางดดู  เมตร  10 35,000 3,200,000 

2 งานท่อ   
 

    

    - ทอ่ทางดดู SP dia 400 มม.  ม. 10 46,60 466,00 

    - ทอ่สง่น า้ดบิ SP dia 400 มม.  ม. 1000 4,660 4,660,000  

    - ประสานท่อ  รวม 1 1,000,000 1,000,000  

3 งานเคร่ืองกล   
 

    

    - เคร่ืองสบูน า้ 500 ลบ.ม./ชม.  40 ม.  75 แรงม้า  ชดุ 3 1,500,000 4,500,000  

4 งานระบบไฟฟ้า   
 

    

    - ตู้ควบคมุ,สายไฟ และหม้อแปลง  ชดุ 1 1,000,000 1,000,000  

5 รวมข้อที่ 1 - 4       22,527,600 

6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%       1,576,932 

7 รวมวงเงนิก่อสร้างทัง้หมดประมาณ       24,104,532 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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ยี่สิบส่ีล้านหน่ึงแสนส่ีพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน 
 
 

บัญชีแสดงราคาตัง้งบประมาณ 

งานก่อสร้างโรงสูบน า้ตดิตัง้เคร่ืองสูบน า้แรงต ่า 50 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณสถานีผลิตน า้แม่ริม1  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 การประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่ม 

      
ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย  รวมเป็นเงนิ  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสบูน า้แรงต ่า(แบบตัง้ในน า้) ขนาด 7*20 ม.   หลงั  1 3,514,000 3,514,000  

2 งานท่อ         

    - ทอ่ทางดดู SP dia 400 มม.  ม. 5 4,660 23,300  

    - ทอ่สง่น า้ดบิ SP dia 400 มม.  ม. 800 4,660 3,728,000  

    - ประสานท่อ  รวม 1 800,000 800,000  

3 งานเคร่ืองกล         

    - เคร่ืองสบูน า้ 500ลบ.ม./ชม. 40 ม.  75แรงม้า  ชดุ 2 1,500,000 3,000,000  

4 งานระบบไฟฟ้า         

    - ตู้ควบคมุพร้อมสายไฟ  ชดุ 1 80,000 80,000  

5 รวมข้อที่ 1 - 4       11,865,300 

6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%       830,571 

7 รวมวงเงนิก่อสร้างทัง้หมดประมาณ       12,695,871 

สิบสองล้านหกแสนเก้าหม่ืนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 


