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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
1. บทน า 2 
2. บทที่ 1 แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณีเกิดวาตภัยสถานีผลิตน  า

แม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 
3 

    - วัตถุประสงค์ของแผนฯ 3 
    - ขอบเขตการด าเนินงานของแผนฯ 3 
    - แผนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 3 - 6 
    - ระบบเตือนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 7 
    - ผังขั นตอนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดวาตภัย 8 
    - ขั นตอนวิธีปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ ก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 9 
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    - รายช่ือผู้เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 11 - 13 
3. ภาคผนวก  
  
    - ภาคผนวก 1 ความหมายของแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 15 – 20 
    - ภาคผนวก 2 เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 21 – 23 
    - ภาคผนวก 3 เกณฑ์ประเมินระดับ Maximum Tolerable : MTO 24 – 25 
    - ภาคผนวก 4 การประเมินความเสี่ยง 27 – 28 
    - ภาคผนวก 5 ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานสนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ

ระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
28 – 30 

    - ภาคผนวก 6 พื นที่การจ าหน่ายน  าของ กปภ.สาขาแม่ริม และ กปภ.สาขาเชียงใหม่ 31 – 33 
    - ภาคผนวก 7 ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดการด าเนินการจัดซื อ หรือจัดจ้าง หรือ
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บทน า 

      ในปัจจบุนัความเสี่ยง และเหตกุารณ์ต่างๆ  เช่น ภยัพิบตัิธรรมชาติ แผ่นดินไหว  การประท้วง 
วินาศกรรม ฯลฯ ท่ีอาจเกิดขึน้และสง่ผลให้การด าเนินธรุกิจ จนท าให้องค์กรได้รับผลกระทบหยดุชะงกั และ
ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ซึง่มีผลต่อเน่ืองไปยงัการให้บริการแก่ลกูค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การบริหาร
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ความตอ่เน่ืองในการด าเนินธุรกิจเป็นกระบวนการท่ีช่วยในการวางแผน และก าหนดแนวทางในการรับมือ
กับภาวะท่ีท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยมีผลกระทบกับธุรกิจ        
อนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่วน้อยท่ีสดุ  
 การประปาส่วนภมิูภาค ได้ด าเนินการจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือ Business Continuity Planning (BCP) กรณีเกิดวาตภยัสถานีผลิตน า้แม่ริม1 เพ่ือรองรับ
เหตกุารณ์ดงักลา่ว โดยการประปาสว่นภมิูภาคสาขาและการประปาส่วนภมิูภาคเขตท่ีคาดว่าจะเกิดความ
เสี่ยง       ได้จดัท าแผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจกรณีเกิดวาตภยัสถานีผลิตน า้
แมริ่ม1 เพ่ือบรรเทาผลกระทบตอ่การให้บริการหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ 
 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่ริมมีโรงสบูน า้แรงต ่าจ านวน 2 โรงอยู่ห่างกนั โดยใช้น า้ดิบในการ
ผลิตน า้ 2 แหล่งคือสถานีผลิตน า้แม่ริม 1 จะใช้น า้ดิบจากล าน า้แม่สาซึง่มีต้นก าเนิดมาจากน า้ตกแม่สา    
มีก าลงัการผลิต 450 ลบ.ม./ชม.และสถานีผลติน า้แม่ริม 2 จะใช้น า้ดิบจากแม่น า้ปิงก าลงัการผลิต900 ลบ.
ม./ชม. การผลิตน า้ของ กปภ.สาขาแม่ริมจะสง่น า้ไปให้ กปภ.สาขาเชียงใหม่เพ่ือท าการจ าหน่ายให้ผู้ ใช้น า้
ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
แผนการบรรเทาภยัพิบติัท่ีเกิดจากวาตภยัสถานีผลิตน ้าแม่ริม 

 
1. ความหมาย 
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วาตภยั หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรอืน ต้นไม ้และสิง่ก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึน้เป็นบรเิวณกว้างจากความแรงของลมที่พดัเวยีนเข้าหาจุด
ศูนยก์ลางของพาย ุโดยความเสยีหายจะมมีากทีสุ่ดบรเิวณใกลแ้นวศูนยก์ลางทีพ่ายเุคลื่อนผ่าน 

 
2. อนัตรายท่ีเกิดจากวาตภยั 

- เกิดบนบก   ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทบับ้านเรอืนพงั ผู้คนได้รบับาดเจ็บถึงตาย
เรอืกสวน  ไร่นาเสยีหาย บ้านเรอืนที่ไม่แขง็แรงไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พงัระเนระนาด
หลงัคาบ้านที่ท าด้วยสงักะสจีะถูกพดัเปิด กระเบื้องหลงัคาปลวิว่อน เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสาโทรศพัท์ล้ม 
สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลดัวงจร เกดิเพลงิไหม ้ผูค้นทีพ่กัอยู่รมิทะเล  จะถูกคลื่นซดัท่วมบา้นเรอืนและกวาด  ลง
ทะเล ฝนตกหนักมากทัง้วนัและทัง้คนื อุทกภยัจะตามมา   น ้าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างรวดเรว็และ
รนุแรงเกดิน ้าท่วมฉบัพลนัในบรเิวณทีร่าบลุ่มเชงิเขา เสน้ทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และถนนถูกตดัขาด 

- ในทะเล   มลีมพดัแรงจดัมากเกดิคลื่นใหญ่  เรอืขนาดใหญ่อาจถูกพดัพาไปเกยฝ ัง่หรอืชนหนิ
โสโครกท าให้จมได้   เรอืขนาดเล็กอาจพลกิคว ่าและจมลงเกิดคลื่นใหญ่ซดัฝ ัง่ท าให้ระดบัน ้าสูงท่วมอาคาร
บ้านเรอืนบรเิวณรมิทะเล  และอาจกวาดสิง่ก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรอืประมงบรเิวณชายฝ ัง่จะถูก
ท าลาย 

 
 
 

3.วัตถุประสงค์ของแผนฯ  
1. เพ่ือเป็นแนวทางประสานงานการปฏิบตัิงานระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไข

เหตนุ า้ท่วมระบบสบูน า้แรงต ่า 
2. เพ่ือให้การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสามารถท าการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาได้จาก  

โรงผลิตน า้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างท่ีเกิดน า้ท่วมท่ีโรงสบูน า้แรงต ่า  ประมาณ  40% ของ
ก าลงัการผลิตภายในระยะเวลา 3 - 4 วนั หลงัจากเกิดเหตกุารณ์  
 

 
4.ขอบเขตการด าเนินงานของแผนฯ 

3. เมื่อประเมินวา่จะเกิดหรือ ได้เกิดน า้ท่วมโรงสบูน า้แรงต ่าท่ีอยู่ต ่า (โรงเก่า)  จนไม่สามารถ
ท าการสบูน า้ดิบได้ตามปกติ 
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4. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียง ท่ีได้มีการประสานงานและก าหนดแผนให้      
ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว  ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน า้ท่วมและยงัคงมีความพร้อม  
เน่ืองจากมีการก าหนดโครงสร้างท่ีดีและมีการป้องกนัได้ในระดบัท่ีดีกวา่ 

5. คาดวา่สภาวะน า้ท่วมรุนแรงดงักลา่วมีระยะเวลาประมาณ  5-7  วนั  
 

5.แผนการปฏบัิตงิานและผู้รับผดิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ศนูย์ปฏิบตัิการฉกุเฉินท่ีผู้อ านวยการการประปาส่วนภมิูภาคเขต
ก าหนด โดยมีคณะท างานสนับสนุนการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจระดับหน่วยงาน    
สว่นภมิูภาค  ปฏิบตัิหน้าท่ีแก้ไขเหตนุ า้ท่วมโรงสบูน า้แรงต ่า ท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการ
ผลิตน า้ประปาของการประปาสว่นภมิูภาค 

5.1 ผู้ประกาศภาวะฉกุเฉินและการแถลงขา่ว  
 5.1.1 ผู้ประกาศภาวะฉกุเฉิน คือ ผู้วา่การหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.1.2 การแถลงขา่ว 
  - ผู้แถลงขา่ว คือ ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- สถานท่ีแถลงขา่ว ห้องประชมุการประปาสว่นภมิูภาคเขต หรือสถานท่ีท่ี
ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขตก าหนด 

5.2 ท่ีตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการฉกุเฉิน 
  ส านกังานการประปาสว่นภมิูภาคเขต 9 
5.3 คณะท างาน ประกอบด้วย 
  กปภ.ได้มีค าสัง่การประปาสว่นภมิูภาคท่ี 890/2553  แตง่ตัง้คณะท างานสนบัสนนุ

การบริหารความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจระดบัหนว่ยงานสว่นภมิูภาค ดงันี ้
   ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต 1-10  ประธานคณะท างาน 
   ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต 1-10 คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการกองในสงักดั    คณะท างาน 
   ผู้จดัการการประปาสว่นภมิูภาคสาขาในสงักดั  คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพน า้ คณะท างาน 

                                                                         และเลขานกุาร 
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5.4 หน้าท่ีและตารางสรุปหน้าท่ีหลกัของคณะท างานฯ 
 มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

5.4.1 จดัท าแผนรองรับการบริหารความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจของหน่วยงานในสงักดั 
ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนการท างานท่ีส าคัญและจัดล าดับ
ความส าคญัท่ีต้องด าเนินการ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

5.4.2 ประเมินสถานการณ์ความเสียหาย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พิจารณาความ
จ าเป็นในการด าเนินงานตามแผนฯ ควบคมุการด าเนินงานตามแผนฯ และปรับปรุง
แผนฯ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสามารถให้บริการลกูค้าได้ใน
กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

5.4.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดท าแผนฯ การจัดเตรียมทรัพยากร การฝึกอบรม    
การซ้อม การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานสามารถด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม 

5.4.4 จดัให้มีการฝึกอบรม การซ้อมการด าเนินการตามแผนฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ เก่ียวข้อง
ทกุคนสามารถปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีของตนได้ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

5.4.5 เห็นชอบแต่งตัง้คณะท างานย่อย เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานในเร่ืองนีไ้ด้ตามความ
เหมาะสม 

5.4.6 แจ้งเร่ืองการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจให้ผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้พนกังาน
ในสงักดัทราบ 

 
 
 
 
 

ตารางสรุปหน้าที่หลักของคณะท างานฯ กรณีเกิดวาตภยั 
 

คณะท างานฯ หน้าที่หลัก 
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1. ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต 1. สรุปสถานการณ์ท่ีได้รับแจ้ง แล้วน าเสนอผู้วา่การ
ตามล าดบัชัน้ เพ่ือประกาศภาวะฉกุเฉินในเขต
ท้องท่ี 

2. เป็นผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉกุเฉินในเขต
ท้องท่ี 

3. แถลงขา่วตอ่สื่อมวลชน 
4. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ    
ศนูย์ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดั, เทศบาล 

5. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้วา่การสัง่การ 
2. ผู้อ านวยการกองบริหารทัว่ไป 1. จดัเตรียมสถานท่ี บคุลากร อปุกรณ์ เพ่ือ

สนบัสนนุศนูย์ปฏิบตัิการฉกุเฉิน 
2. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

3. ผู้อ านวยการกองแผนและวิชาการ 1. ประเมินสถานการณ์ / ให้ค าแนะน า ด้านวิชาการ 
2. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

4. ผู้อ านวยการกองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพ
น า้ 

1. จดัเตรียมเคร่ืองจกัรเพ่ือสนบัสนนุการประปา
สว่นภมิูภาคสาขาท่ีเป็นเขตภาวะฉกุเฉิน 

2. สนบัสนนุในการแก้ไขระบบการผลิตและสบูจ่าย 
ท่ีเกิดความเสียหาย 

3. ปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารคณะท างาน 
4. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

5. ผู้อ านวยการกองระบบจ าหน่าย 6. ปรับระบบจ าหน่ายน า้ 
7. ท าการประชาสมัพนัธ์ และแจกน า้ผู้ ใช้น า้ / 
ผู้ประสบภยั 

8. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
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ฉกุเฉินสัง่การ 
6. ผู้อ านวยการกองบญัชีและการเงิน 1. ให้ค าแนะน าและจดัเตรียมงบประมาณเพ่ือ

สนบัสนนุการแก้ไขภาวะฉกุเฉิน 
2. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

7. ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จดัเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็น
เพ่ือสนบัสนนุการแก้ไขภาวะฉกุเฉิน 

2. ประสานงานข้อมลูผ่านทางระบบสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 

3. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

8. ผู้จดัการการประปาสว่นภมิูภาคสาขาในสงักดั
  

1. ประสานงาน / สัง่การหน่วยงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบเพ่ือแก้ไขภาวะฉกุเฉิน 

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 ผู้สัง่การในท่ีเกิดเหต ุ

คณะท างานฯ หน้าที่หลัก 
ผู้จดัการการประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม 1. เป็นผู้สัง่การในท่ีเกิดเหต ุณ โรงสบูน า้แรงต ่าท่ี
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เป็นเขตภาวะฉกุเฉิน 
2. ติดตอ่ประสานงานกบัคณะท างานฯ 
3. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก กปภ.
เพ่ือขอสนบัสนนุการช่วยเหลือการแก้ไขภาวะ
ฉกุเฉิน 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่ประธาน
คณะท างานฯ 

5. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉกุเฉินสัง่การ 

6. จดัท ารายงานสรุปเสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั
ชัน้ 

 
6. ระบบเตือนภยัและการส่ือสารเตือนภยั 

4.1 ระบบเตือนภยั กปภ.มีระบบเตือนภยักรณีน า้ท่วมระบบสบูน า้แรงต ่าดงันี ้
4.1.1 ติดตามประสานงานกบัศนูย์ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอ าเภอ / จงัหวดั / เทศบาล 
4.1.2 ประสานงานกบั กปภ.สาขาเชียงใหม่, กปภ.สนัก าแพง, กปภ.สาขาแม่แตง 

4.2 การสื่อสารเตือนภยั 
 - ใช้ระบบโทรศพัท์พืน้ฐาน / โทรสาร / โทรศพัท์เคลื่อนท่ี / Internet ในการสื่อสารเตือนภยั 
4.3 การสื่อสารเตือนภยัหนว่ยงานภายนอก 
 4.3.1 ใช้รถประชาสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ 

4.3.2 ผ่านหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ในท้องท่ี เชน่ สถานีโทรทศัน์, สถานีวิทยทุ้องถ่ิน, 
เทศบาล เป็นต้น 

4.3.3 ผ่าน Smart Board ตามจดุตา่ง ๆ  
 

7..ผังขัน้ตอนปฏบิัตกิารแก้ไขภาวะฉุกเฉิน 
กรณีเกิดวาตภยัสถานีผลิตน า้แม่ริม1 

 
 

ผจก.กปภ.สาขา ประสานงานศูนย์ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อ าเภอ / จังหวดั / 
เทศบาล  
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8. ขัน้ตอนการปฏิบติัการบรรเทาภยัท่ีเกิดจากวาตภยั 

ช่วยเหลือ 

สั่งการ 

ช่วยเหลือ / สนับสนุน 

 

ร้องขอ / ประสานงาน 

 

รายงาน 

รายงานผู้อ านวยการการประปาส่วนภมิูภาคเขต 

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ถงึผู้ว่าการ กปภ. 

รายงาน 

ผวก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉิน 

คณะท างานฯ 

หน่วยงานภายนอก 

 ศูนย์ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
อ าเภอ / จังหวดั / เทศบาล 

 ศูนย์ป้องกนัและบรรเทา          
สาธารณภยัเทศบาลต าบลแม่ริม 

 ประชาสัมพันธ์จงัหวัด 

 สถานีวทิยุ / โทรทัศน์ / Cable
ท้องถิ่น 

 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 สถานศึกษาในท้องถิ่น 

 หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานภายใน กปภ. 

 ปฎิบัตติามขัน้ตอนและ
วิธีปฏิบตั ิ

- ก่อนเกดิเหตุ 
- ขณะเกดิเหตุ 
- หลังเกิดเหตุ 

แก้ไขสถานการณ์แล้วเสร็จ 

 รายงานสรุปสถานการณ์ความเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ 

 ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้น า้/ผู้ประสบภยัทราบ 

จบภารกิจ 
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เป็นการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานในองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหาทีเ่กดิจากวาตภยัไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในระยะก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั 
และภายหลงัทีภ่ยัไดผ้่านพน้ไปแลว้ 

 
8.1 ขัน้ตอนการปฏิบติัก่อนการเกิดวาตภยั 

เป็นการด าเนินการเพื่อจดัเตรยีมและลดผลกระทบ หรอืแก้ไขปญัหาอุปสรรคไวล้่วงหน้าก่อนทีว่าตภยั จะ
เกดิขึน้ 

1. จดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาวาตภยัรวมทัง้ประสานและฝึกซอ้มแผนการบรรเทาวาตภยั กบั
พนกังานหรอืหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เฝ้าระวงัและเตอืนภยั เผยแพรใ่หค้วามรู ้ ประชาสมัพนัธ ์ เพื่อเป็นการรูเ้ท่าทนัและหลกีเลีย่ง  ใหพ้น้
จากภยัธรรมชาตทิัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

3. ตรวจสภาพความปลอดภยัของอาคาร ส านกังาน ประตู หน้าต่าง ช่องทางลม เสาไฟฟ้า  และ
สายไฟฟ้า ทัง้ในและนอกบรเิวณส านกังาน โดยปรบัปรงุยดึเหนี่ยวใหม้ัน่คงแขง็แรง 

4. ตดักิง่ไมห้รอืรดิกิง่ไมบ้รเิวณส านกังานทีอ่าจหกัโค่นลงไดจ้ากวาตภยั 
5. ตดิตัง้สายล่อฟ้าส าหรบัอาคารสงู 
6. ส ารวจอาคาร สถานทีท่ีม่คีวามมัน่คงแขง็แรงเพื่อก าหนดเป็นเขตพืน้ทีป่ลอดภยั รองรบัการอพยพ
ของพนกังานในกรณฉุีกเฉิน พรอ้มจดัท าแผนที ่แสดงบรเิวณสถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตพืน้ทีท่ี่
ปลอดภยั          

7. ประชาสมัพนัธ์และแจง้ขอ้มลูหน่วยงานด้านข่าวสาร การแจง้เตอืนและการใหค้วามช่วยเหลอืให้
พนักงานรบัทราบและเตรยีมความพรอ้มอพยพเมื่อมเีหตุ  เช่น การเตรยีมเสบยีงอาหาร น ้าดื่ม  ยา
รกัษาโรค  ไฟฉายและอุปกรณ์  กรณทีีจ่ าเป็นในการเผชญิวาตภยัทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
8. ส ารวจจดัท าทะเบยีนอุปกรณ์  เครือ่งมอื  เครือ่งใช ้ และยานพาหนะทีจ่ าเป็นใชใ้นขณะเกดิเหตุ  ถา้
มไีมค่รบควรจดัหาเพิม่เตมิ 

9. สนบัสนุนใหม้กีารปลกูป่าเพื่อบรรเทาความรนุแรงของลมพายุ 
 

8.2 ขัน้ตอนการปฏิบติัขณะเกิดวาตภยั 
เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรพัยากรต่างๆ  เขา้ช่วยเหลอืเพื่อรกัษาชวีติ  

ทรพัยส์นิและบรรเทาทุกขแ์ก่พนกังานผูป้ระสบภยัตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภยัทีเ่กดิขึน้ 
1. ไมต่ื่นตกใจ พยายามควบคุมสตอิยา่งสงบและอยูใ่นอาคารทีม่ ัน่คงแขง็แรงตลอดเวลาทีเ่กดิเหตุ  ไม่
ออกมาในทีโ่ล่งแจง้ 
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2. ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทัง้ปรบัปรงุและปิดกัน้ช่องทางลมและช่องทางต่างๆ ทีล่มจะเขา้ไป  
ท าใหเ้กดิความเสยีหายได้ 

3. ตดัสะพานไฟ ปิดวาลว์น ้าและแก๊สหุงตม้ใหเ้รยีบรอ้ย 
4. ออกห่างจากวตัถุทีเ่ป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน ้า แนวรัว้บา้นเป็นตน้ ไมใ่ชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทัง้ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัทีเ่ป็นโลหะ 

5. ไมค่วรอยูใ่นพืน้ทีต่ ่า เน่ืองจากอาจเกดิน ้าปา่ไหลหลากหรอืน ้าท่วมฉบัพลนัหรอืแผ่นดนิถล่มได ้
6. ไมใ่ชเ้ทยีน ไมข้ดีไฟหรอืสิง่ทีจ่ะท าใหเ้กดิเปลวไฟหรอืประกายไฟเพราะอาจมแีก๊สรัว่อยู่ 
7. ตดิตามเหตุการณ์และค าเตอืนลกัษณะอากาศของทางราชการอย่างใกลช้ดิ 
8. เตรยีมพรอ้มทีจ่ะอพยพไปในทีป่ลอดภยั 
9. จดัตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิตามแผนทีก่ าหนดไว้ เพื่อช่วยเหลอืพนกังานผูป้ระสบภยัในพืน้ทีท่ี่
เกดิภยัและเป็นหน่วยงาน  ในการสัง่การ อ านวยการ วางแผนและประสานการปฏบิตั ิ

10. ประเมนิระดบัความรุนแรงของวาตภยัทีเ่กดิขึน้และรายงานใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
11. จดัชุดปฏบิตักิารพยาบาลในลกัษณะของหน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อใหก้ารช่วยเหลอืเบือ้งตน้และคน้หา

พนักงานผู้ประสบภยัเพื่อท าการปฐมพยาบาลผู้ได้รบับาดเจบ็ ณ จุดที่เกิดเหตุและน าส่ง
โรงพยาบาล 

12. จดัระบบรกัษาความปลอดภยับรเิวณทีไ่ดร้บัความเสยีหายโดยเฉพาะบรเิวณอาคาร ประกาศเป็นเขต
ควบคุมเพื่อสะดวกต่อการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ 

13. ด าเนินการอพยพเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยั รวมทัง้เคลื่อนยา้ยทรพัยส์นิ ไปไวใ้นพืน้ทีป่ลอดภยั  และ
จดัใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณพืน้ทีอ่พยพ 

14. ประกาศแนะน า แจง้เตอืนเกีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ และเป็นปจัจบุนั 
15. รวบรวมรายงาน ขอ้มลูความเสยีหายและการช่วยเหลอื พรอ้มทัง้สรปุเหตุการณ์และสถานการณ์               

เสนอต่อ ผวก.เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นปจัจบุนัจนกว่าเหตุการณ์จะยตุ ิ
16. ประสานขอความช่วยเหลอืไปยงัส านักงานเขต หรอื จงัหวดัทีร่บัผดิชอบพืน้ทีจ่งัหวดันัน้ หรอืศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เมือ่เกนิขดีความสามารถของการประปาส่วนภูมภิาค 
17. เมือ่จวนตวัใหค้ านึงถงึความปลอดภยัของชวีติมากกว่าทรพัยส์นิ  
 
 

8.3 ขัน้ตอนการปฏิบติัหลงัเกิดวาตภยั 
เป็นการด าเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากวาตภยัให้กลบัคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อน

เหตุการณ์หรอืดกีว่า เพื่อเป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจของพนกังานผูป้ระสบภยัใหก้ลบัคนืสู่สภาพปกติ 
1) การฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

1.1)  ส ารวจความเสยีหายและความตอ้งการดา้นต่างๆ ของพนกังานผูป้ระสบภยั 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดวาตภัยสถานีผลิตน า้แม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2555                 หน้า 12   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีเกิดวาตภัยสถานีผลิตน า้แม่ริม1    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

1.2)  จดัส่งเครือ่งอุปโภค บรโิภค เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นเขา้ไปยงัพืน้ทีท่ีเ่กดิวาตภยัโดยเรง่ด่วน
เพื่อสงเคราะหพ์นกังานผูป้ระสบภยัและรายงานขอรบัการสนบัสนุนเพิม่เตมิหากสิง่ของทีจ่ดัเตรยีม
ไมเ่พยีงพอ จากหน่วยงานของรฐัและเอกชนทัง้ในและนอกพืน้ที่ เพื่อใหก้ารสงเคราะหพ์นกังาน
ผูป้ระสบภยั 

1.3)  ใหก้ารสงเคราะหพ์นกังานผูป้ระสบภยั เช่น ดา้นทีพ่กั น ้าอุปโภคบรโิภค เพื่อบรรเทาความ
เดอืดรอ้นในเบือ้งตน้ 

1.4)  ความสะอาด รือ้สิง่ปรกัหกัพงั ซ่อมแซมสิง่ช ารดุเสยีหายใหก้ลบัคนืสู่สภาพปกตโิดยเรว็ 
1.5)  ซ่อมแซมหรอืปรบัปรงุสิง่สาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค เช่นการไฟฟ้า ประปา 
        ถนนทีช่ ารดุเสยีหายใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิโดยเรว็ 
1.6)  เฝ้าระวงัโรคตดิต่อทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เช่น โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคตดิเชือ้และปรสติ โรคฉี่หนู  

โรคผวิหนงั โรคระบบทางเดนิอาหาร  รวมทัง้ด าเนินการก าจดัของเสยีต่างๆ และพาหะน าโรค 
2) การฟ้ืนฟทูางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภยั 

2.1)  จดัใหม้บีรกิารรกัษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็ ผูป้ว่ย เพื่อรกัษาชวีติผูไ้ดร้บัอนัตรายในระยะแรก               
2.2)  จดัการประชาสมัพนัธ ์เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจติใจและสรา้งความเชื่อมัน่ในการใหค้วามช่วยเหลอื                         

ของการประปาส่วนภูมภิาคต่อพนกังานผูป้ระสบภยัอย่างเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.รายช่ือผู้เก่ียวข้องกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิตติ  วิภาสวงส์   ผู้อ านวยการการประปา           0-5335-2011 053-352-012-

17 ต่อ 1205  
08-9435-1975 
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ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
สว่นภมูิภาคเขต 9 

นายหลกัชยั พฒันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปา   
สว่นภมูิภาคเขต 9 

0-5335-2012 
ตอ่1202 

053-352-012-
17 ต่อ 1205  

08-1615-9263 

นายมงคล วลัยะเสว ี
 

ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ่1309 

053-352-012-
17 ต่อ 1205  

08-4616-8371 

นายธงชยั เหลี่ยมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคมุ
คณุภาพน า้ กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ตอ่2206 

053-352-012-
17 ต่อ 1205  

08-6911-0441 

นายจรัส แสนจิตต์ ผอ.กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ่2205 

053-352-012-
17 ต่อ 2201  

08-4611-5827 

นางอารี ลิม้เจริญ ผอ.กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ่1101 

053-352-012-
17 ต่อ 1109 

08-4116-6380 

นางขจีวรรณ พฒันภิรมย์ ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ตอ่1210 

053-352-012-
17 ต่อ 1205  

80-1716-5650 

นายประพนัธ์ อรัญยนาค ผอ.กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ่1209 

053-352-012-
17 ต่อ 1205  

08-6968-9817 

นายถาวร พิทกัษากร ผู้จดัการการประปาสว่นภมูิภาค
สาขาแมริ่ม 

0-5329-7253 
ตอ่ 31 

0-5329-7253 
ตอ่ 13 

08-9636-3553 

วา่ท่ี รท.สรุศกัด์ิ ลิม้เจริญ ผู้จดัการการประปาสว่นภมูิภาค
สาขาเชียงใหม ่

053-233479 
ต่อ 116 

0-53-252-272  08-1897-1922 

นายกฤช เกษจรัล ผู้จดัการการประปาสว่นภมูิภาค
สาขาแมแ่ตง 

053-471-295 053-471-295 08-9951-5936 

นางนภาพร พนูสขุสนัต ิ ผู้จดัการการประปาสว่นภมูิภาค
สาขาสนัก าแพง 

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

นายกิตติพงษ์อตัถวิบลูย์กลุ รก.หนง.ผลิต กปภ.สาขาแมริ่ม 0-5329-7253 
ตอ่ 21 

0-5329-7253 
ตอ่ 13 

089-8743537 

นายนรากร ซาวค า รก.หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแมริ่ม 0-5329-7253 
ตอ่ 22 

0-5329-7253 
ตอ่ 13 

08-9853-1142 

นายมนต์ชยั ตนัยเวช หนง.ผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม ่ 053-233479 0-53-252-272  08-9636-3001 
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ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
นายสมพงษ์ ชปูระสทิธ์ิ  หนง.บริการฯ กปภ.สาขาเชียงใหม ่ 053-233479 0-53-252-272  08-9121-3925 
นายนิด ปฐมรังสิยงักลุ หนง.ผลิต กปภ.สาขาแมแ่ตง 053-471-295 053-471-295 081-5428468 
นายเสรี วฒิุไกรวตัน์ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแมแ่ตง 053-471-295 053-471-295 08-1287-1444 
นายณรงค์ฤทธ์ิ คงปาน หนง.ผลิต กปภ.สาขาสนัก าแพง 053-331-755 053-390-582 08-3946-9808 
นายวฒิุศกัด์ิ ไชยเทพ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาสนั

ก าแพง 
053-331-755 053-390-582 08-1021-0212 

มล.ปนดัดา ดิศกลุ ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ 0-5311-2713 0-5311-2713 - 
 

นายพีระพนัธ์ สงัข์เรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแม่
ริม 

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

นายสมพงษ์ สิงห์ชยั นายกองค์การบริหารต าบลแมแ่รม 0-5329-9791 0-5329-9791 083-1965665 
นายบญุเลิศ บรูณปุกรณ์ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

เชียงใหม ่
0-5389-1500 
ตอ่ 201 

0-5389-1500 
ตอ่ 249 

081-8973613 
 
 

นายประพนัธ์ ภู่งาม นายอ าเภอแมริ่ม 0-5329-7021 0-5329-7021 081-7388856 
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1 

2 

4 

5 

3 

5 

ผังการเกิดเหตุ และ ผู้เกี่ยวข้อง กรณีเกิด
วาตภัยสถานีผลิตน  าแม่ริม1 

1 2 

จุดเกิดเหตุฯ 

3 

รายงาน ผอ.กรค. 
4 

รายงาน ผอ.กปภ.ข. 

5 

รายงาน ผวก. 

รายงาน รปก.1 

นายมงคล วัลยะเสว ี
ผอ.กผว.9 

นายถาวร นิตภิาวะชน 
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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การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจด้านการเงิน ในการผลิตจ าหน่ายน า้ประปา ไม่มีนยัส าคญัมากนกัเน่ืองจากใน

การหยุดชะงกัของระบบผลิตและระบบจ าหน่าย ในระยะเวลา 1 วนั มีผลกระทบทางด้านการเงินไม่มากนกัในแต่ละ
ประปา แตผ่ลกระทบในด้านภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง การให้บริการจะสง่ผลกระทบตอ่องค์กรมากกวา่ 

การวิเคราะห์ 
1. ค่าเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกต(ิข้อมูล ณ สิน้เดือน กรกฎาคม 2554) 

อตัราการใช้น า้ (ลบ.ม./ราย/วนั)     0.800 
จ านวนผู้ใช้น า้ท่ีได้รับผลกระทบ (ราย)    14,287 
ปริมาณน า้จ าหน่ายตอ่วนัท่ีได้รับผลกระทบ (ลบ.ม)   10,800 
รายได้คา่น า้ตอ่หน่วย (บาท : ลบ.ม)     15.17 
คา่เสียหายเน่ืองจากไมส่ามารถให้บริการได้ตามปกติ 1 วนั (บาท) 168,836 

2. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน ต่อวัน 
2.1 คา่น า้ดื่ม  5,000 ขวด ๆ ละ 20 บาทเร่ิมจ่าย วนัท่ี 3 เป็นต้นไป  100,000 
2.2 คา่ยานพาหนะส าหรับบรรเทาความเดือดร้อน จากหน่วยราชการ ปปข.     45,000 
      เอกชน จ านวน 10 คนั เฉลี่ยคนัละ 4,500 บาท เร่ิมจ่ายวนัท่ี 3 เป็นต้นไป 
2.3 คา่เบีย้เลีย้ง/ท่ีพกั 20 คน เฉลี่ยคนละ 800 บาทตอ่วนั จ่ายตัง้แตว่นัแรก     40,000 
2.4 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ วนัละ 5,000 บาท จ่ายตัง้แตว่นัแรก        50,000 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน (บาท)   235,000 

3. ค่าลงทุน (บาท) 

   1 วนั ก่อสร้างโรงสบูติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 100 % 17,307,000 

   2 วนั ก่อสร้างโรงสบูติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 50 % 8,653,500 
   3 วนั ย้าย / ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 3 ชดุ และ          

คา่ซอ่มแซมอื่น ๆ        350,000  
  4 วนั ย้าย / ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 2 ชดุ และ       

แบบเคลื่อนท่ี 1 ชดุ และคา่ซอ่มแซมอื่น ๆ 270,000 
 5 วนั ย้าย / ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 1 ชดุ และ       

แบบเคลื่อนท่ี 2 ชดุ และคา่ซอ่มแซมอื่น ๆ 170,000 
 6 วนั ย้าย / ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 1 ชดุ และ          70,000 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดวาตภัยสถานีผลิตน า้แม่ริม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่านัน้ 

เวอร์ชั่น : 4.0 

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2555                 หน้า 18   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีเกิดวาตภัยสถานีผลิตน า้แม่ริม1    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

ยืม 2 ชดุ และคา่ซอ่มแซมอื่น ๆ 

 7 วนั ยืมเคร่ืองสบูน า้ 3 ชดุ และคา่ซอ่มแซมอื่น ๆ        1,710,000  
4. ค านวนค่า RTO 

จ านวนวัน Financial Impact Recovery Cost 

   1 วัน 
                                                                                                                                                           

1,062,127            17,307,000  

   2 วัน 
                                                                                                                                                           

2,124,253               8,653,500  

   3 วัน 
                                                                                                                                                           

4,466,380            6,410,000 

   4 วัน 
                                                                                                                                                           

6,808,507               4,710,000  

   5 วัน 
                                                                                                                                                           

9,150,634               3,710,000  

   6 วัน 
                                                                                                                                                         

11,492,760               3,210,000  

   7 วัน 
                                                                                                                                                         

13,834,887               2,710,000  

 - คา่  RTO ทีเ่หมาะสมตามการวเิคราะห ์ BIA  เทา่กบั 3-4 วัน   
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองใน    
การด าเนินธุรกิจ 
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การวเิคราะห์ การระบุงานหลัก การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
การวเิคราะห์ RPO, RTO, WRT และ MTO 

 
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 ้
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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 

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

practice ได้ให้ค าจ ากดัความของค าว่า Business Continuity ไว้ดงันี ้  “business continuity: strategic 
and tactical capability of the organization to plan for and respond to incidents and business 
disruption in order to continue business operations at an acceptable pre-defined level”  
จะเห็นได้ว่า มี key word 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
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วตัถุประสงค์ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ มีส่วนได้เสีย  กิจกรรม และทรัพย์สิน 
ทรัพยากร นอกจากนัน้ ยงัรวมถึงขัน้ตอนในการประเมินผลกระทบของการหยดุของกิจกรรม
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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แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่าแม่ริม1   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
พืน้ที่การจ าหน่ายน า้ของ                     

กปภ.สาขาแม่ริม และ กปภ.สาขาเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 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                                                                                                             
 

 


