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บทนํา 

      ในปจจุบันความเสี่ยง และเหตุการณตางๆ  เชน ภัยพิบัติธรรมชาติ แผนดินไหว  การประทวง 
วินาศกรรม ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและสงผลใหการดําเนินธุรกิจ จนทําใหองคกรไดรับผลกระทบหยุดชะงัก และไม
สามารถดําเนินงานตอไปได ซึ่งมีผลตอเนื่องไปยังการใหบริการแกลูกคา และผูที่เก่ียวของ การบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจเปนกระบวนการที่ชวยในการวางแผน และกําหนดแนวทางในการรับมือกับภาวะที่ทํา
ใหธุรกิจหยุดชะงัก เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได โดยมีผลกระทบกับธุรกิจ        อันเนื่องมาจาก
เหตุการณดังกลาวนอยที่สุด  
 1.หลักการและเหตุผล 

นับตั้งแตป 2551 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดดําเนินการจัดทําแผนรองรับการบริหาร ความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ หรือ Business Continuity Planning (BCP) กรณีเกิดอัคคีภัยอาคารสูบน้ําแรงสูง,
อาคารสูบน้ําแรงต่ํา,ระบบสูบน้ําแรงตํ่า,ระบบสูบน้ําแรงสูง เพ่ือรองรับเหตุการณดังกลาว โดยการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาและการประปาสวนภูมิภาคเขต    ที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง ไดจัดทําแผนรองรับการบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจกรณีเกิดอัคคีภัยอาคารสูบน้ําแรงสูง,อาคารสูบน้ําแรงตํ่า,ระบบสูบน้ําแรงต่ํา,ระบบสูบ
น้ําแรงสูง และมีการฝกซอมแผนฯ ต้ังแตป 2552 เปนตนมา มีการดําเนินการอยางตอเนื่องใน     เพ่ือใหกปภ.
สามารถจายน้ําใหกับประชาชน      ไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนฯ ใหสามารถรองรบั
เหตุการณวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได  

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีเกิด

อัคคีภัย  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึน้โดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาเดียวกัน 
4.เพ่ือใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสามารถทําการผลิตและจําหนายน้ําประปาไดจาก  โรงผลิต

น้ําอยางตอเนื่องในระหวางที่เกิดกรณีเกิดอัคคีภัยการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียงประมาณ  
40% ของกําลังการผลิตภายในระยะเวลา 3 - 4 วัน หลังจากเกิดเหตุการณ  
3. เปาหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ต้ังแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอน
การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และ
สถานีผลิตนํ้า ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 
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4. กําหนดพื้นท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 
เม่ือมคํีาสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละ

อาคาร  นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลทีอ่าจติดอยูในอาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง   0-5368-1368 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  08-8258-5774 
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) และ (ปอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร 0-5368-1368 

6 หนาที่ของผูรับผดิชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี ้

1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพื้นที่ปดประกาศใหทราบ

เปนลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ ประชาชน

ก็ตองเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันเหตุฉุกเฉิน 

โรงกรองนํ้า 
200 ลบ.ม. 

โรงเก็บจาย
แกสคลอรีน 

โรงสูบน้ําแรงสูง 

พ้ืนที่อพยพ
ประชาชน 

จุดรวมพล 

โรงจายสารเคมี 

ถนนหนาโรงสูบ 

ประชาชน ประชาชน นอกโรงกรองน้ํา 

สํานักงาน 
ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
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1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
2. พนักงานและลูกจาง 

2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันท ี
 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันการเกิดอัคคีภัย 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงต้ังใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแตละ
อาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร 
เพราะเมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 

 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไปยัง
จุดรวมพล 

 4.3  ทําการตรวจสอบครั้งสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ

เขามาในอาคารสํานักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 
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แผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
หนาที่และความรับผิดชอบในการปองกันและระงับอัคคีภัย 
ผูจัดการ    มีหนาท่ี 

1. มอบหมายให จป. (เจาหนาที่ความปลอดภัย) กําหนดแผนและกําหนดวิธี ดําเนินการปองกันและ 
ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เชน แผนการฝกอบรม แผนการรณรงคปองกัน  อัคคีภัย แผนการตรวจตรา  
แผนอพยพหนีไฟ  แผนบรรเทาทุกข  แผนปฏิรูป 
 2.  ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆที่เก่ียวของกับแผนงานตาง ๆ 
 3.  วางแผนระยะยาวเก่ียวกับระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน  การติดต้ังระบบระงับอัคคีภัย 
ระบบ  ตรวจสอบอัคคีภัย  ระบบตรวจสอบควันไฟ  เปนตน 
 
พนักงาน    มีหนาท่ี 
 1.  จะตองปฏิบัติตามกฎ  ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 2.  หามสูบบุหร่ีในบริเวณที่มีปายหามสูบบุหรี่นอกจากสถานที่ทีจ่ัดไว 
 3.  หามกอไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟในสถานประกอบการกอนไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจ
รับผิดชอบ 
 4.  เม่ือพบเห็นสิ่งที่กอใหเกิดเพลิงไหมไดใหรีบรายงานผูที่เกี่ยว ของเพ่ือหาวิธีแกไข 
 
หัวหนางาน และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  มีหนาท่ี 
 1.  กําหนดเขตพ้ืนที ่ที่เสี่ยงตอการเกิดเหตุเพลิงไหม 
 2.  ตรวจสอบสถานที ่ที่ลอแหลมตอการเกิดเหตุอัคคีภัยเปนประจํา 
 3.  กําหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติเปน
ระยะ ๆ 
 4.  จัดหา  ซอมบํารุงและตรวจสอบเครื่องมือ  เครื่องใชในการดับเพลิงใหอยูในสภาพที่พรอมตอการใช
งาน ตลอดเวลา 
 
เวรยามรักษาการณ    มีหนาท่ี 
 1.  ตรวจสอบไมใหบุคคลภายนอกเขาไปในบริเวณ หรือสถานที่ที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 
 2.  เม่ือพบเห็นสิ่งที่กอใหเกิดเพลิงไหมได ใหรีบรายงานผูที่เก่ียวของทราบ 
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1  แผนการอบรม 

2  แผนการรณรงค   
ปองกันอัคคีภัย 

ก.กอนเกิดเหต ุ

3  แผนการตรวจตรา 

1  แผนการดับเพลิง 
แผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใน

สถาน
ประกอบการ 

  ข. ขณะเกิดเหต ุ    2  แผนการอพยพหนีไฟ 

3  แผนบรรเทาทุกข 

 1  แผนการปฏิรูปฟนฟ ู  ค.  หลังเกิดเหต ุ       
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รายละเอียดประกอบแผนปองกัน 
ก. กอนเกิดเหต ุ
 1  แผนการอบรม 
     1.1  จัดใหพนักงานฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยขั้นตน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏพนักงานที่เขาอบรมไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงาน  
               1.2  มีการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยขั้นตนและฝกซอมหนีไฟประจําป  อยางนอยปละ 1  คร้ัง 
     1.3  จัดใหพนักงานฝกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน และชวยเหลือผูประสพภัยจากเหตุ
อัคคีภัย 
 2  แผนการรณรงคและปองกันอัคคีภัย 
              แผนการรณรงคเปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อจูงใจใหพนักงานสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการสงเสริมในเร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและที่อยูอาศัยใหกับ
พนักงานทุกคน ซึ่งแผนการรณรงคและปองกันอัคคีภัยประกอบดวย 
     2.1  จัดบอรดใหความรูในเรื่องเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากเหตุอคัคีภัย 
     2.2   แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย 
     2.3   ติดต้ังปายเตือน  ปายหาม  วิธีปฏิบัติในบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
              2.4   ออกระเบียบ ขอบังคับในการตรวจสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใชในการระงับอัคคีภัย 
              2.5   จัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                    
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3  แผนการตรวจตรา 
               แผนการตรวจตรานี้กําหนดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการปองกัน การเกิดอัคคีภัยทัง้โดยอุบัติเหตุหรือ
ความประมาทซึ่งไดมีการกําหนดวิธีการตรวจสอบ  ตรวจตราในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารซึ่งมีการกําหนดใหมีการตรวจตรากอนเวลาทําการปกติและนอกเวลาทําการ   ดังนี ้

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                               

                            
 

 

                       
 

 
   
 

 
 

กอนเวลาทํางานปกติ  10  นาท ี 
หลังเวลาทํางานปกติ  10  นาท ี

เจาหนาที่ความปลอดภัย 

สํารวจจุดที่มีความเสี่ยง 
ตามที่กําหนดไว 

ไมพบจุดที่บกพรอง พบจุดที่บกพรอง 

รวบรวมรายงานผูจัดการ 

ไมสามารถ 
แกไขทันท ี

ส่ังแกไขทันท ี ติดตั้งปายเตือน 

ผูรับผิดชอบ
ปรับปรุงแกไข 

ไมสามารถซอมแซมได ติดตอผูชํานาญมา
ซอม 

ซอมแซมได รายงานผล ซอมแซมแลว
เสร็จ 

รายงานผูจัดการ 
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ข.ขณะเกิดเหตุ 
  ๔. แผนการดับเพลิง      
         สําหรับขั้นตอนปฏิบัติ เม่ือพนักงานพบเห็นเหตุเพลิงไหมขั้นตน 

 
 

 
 

                   
 
 

 
 

 
 
 
  

   
 
 

 
 
  
      
 
 

 
 
 

                                
 
 

 
 

พนักงานท่ีพบเห็นเหตุเพลิงไหม 

พนักงานตัดสินใจวาสามารถ
ดับเพลิงดวยตนเองไดหรือไม 

ถาสามารถดับเพลิงได  ถาไมสามารถดับเพลิง
ได 

ใหดําเนินการดับเพลิงทันท ี
ใหรายงานหัวหนาหรือแจง

เพ่ือนรวมงาน 

รวมใชแผนปฏิบัติการระงับเหตุ 
เพลิงไหมขั้นตน 

แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) 
รายงานเหตุ

ตามลําดับขั้นตอน 
หัวหนางาน                         

ถาสามารถดับเพลิงได  ถาไมสามารถดับเพลิงได แจงเจาหนาที่ความ
ปลอดภัย (จป.) 

ผูอํานวยการดับเพลิง 
ตัดสินใจส่ังใชแผนดับเพลิงข้ัน
รุนแรง และแผนอพยพหนีไฟ 

รายงาน                                                                                                                             
ผูอํานวยการ

ดับเพลิง 
รายงาน        

รีบแจงหนวยดับเพลิง 
สถานีดับเพลิง

เทศบาล 

ผูอํานวยการดับเพลิง                            
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๕. แผนการอพยพหนีไฟ 
                แผนการอพยพหนีไฟ จัดทําขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานในกรณีเกิดเหต ุอัคคีภัยที่ไม
สามารถควบคุมไดโดยมีการกําหนดสัญญาณเสียงแจงเตือน  สัญญาณเสียงอพยพหนีไฟ  เสนทางอพยพหนีไฟ  
จุดรวมพล  จุดรักษาพยาบาลขั้นตน  ทีมคนหาและชวยเหลือผูประสพภัย ไวลวงหนาโดยมีรูปแบบปฏิบัต ิ ดังนี้ 

แผนอพยพหนีไฟ 
 
 

 
     
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

เกิดเหตุเพลิงไหมท่ีไมสามารถควบคุมได 

ผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยสั่งใชแผนอพยพหนีไฟ และแผนดับเพลิง
ขั้นรุนแรงไปยังศูนยอํานวยการดับเพลิง 

คร้ังท่ี 2  ยาวประมาณ  15  วินาที  
หยุด  1 - 2  วินาที 

เพื่อการเก็บสิ่งของหรือเอกสารสําคัญ 

เขาแผนอพยพหนีไฟ 

หัวหนาแผนกอพยพพนักงานทุกคนออกจากพื้นท่ี 
ปฏิบัติงานตามเสนทางหนีไฟท่ีกําหนดไวสูจุดรวมพล 

คร้ังท่ี   3  ยาวตลอดจนกวาเสร็จสิ้นการ
อพยพ 

เพ่ือเร่ิมขั้นตอนการอพยพหนีไฟ 

หัวหนาแผนกควบคุมพนักงานใหอยูในความสงบ 
ประจําท่ีรอฟงคําสั่งจากหัวหนาแผนก 

หัวหนาแผนกหรือผูตรวจสอบยอดพนักงาน 
ทําการตรวจสอบยอดและรายงานผูอํานวยการ ณ จุดรวมพล รีบนําผูปวยหรือผูไดรับบาดเจ็บสง 

หนวยพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกลเคียง 

ยอดพนักงานไมครบ ยอดพนักงานครบ 

ศูนยอํานวยการดับเพลิงประกาศ
สถานการณ 

พรอมกดสัญญาณแจงเหต ุ 3  คร้ัง  

ผูอํานวยการหรือผูชวย
ผูอํานวยการ 

สั่งหนวยชวยชีวิตคนหา 

ผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการแจงให
พนักงานอยูในจุดรวมพลจนกวา

เหตุการณสงบ 

คร้ังที่ ๑ ยาวประมาณ ๑๕ วินาที  
หยุด ๑ – ๒ วินาที เพื่อแจงเตือน
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รายชื่อผูเกี่ยวของรับผิดชอบแผนอพยพหนีไฟ 
 
หนาที่รับผิดชอบ ชื่อผูปฎิบัติการ 
ผูอํานวยการดับเพลิง 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ผูตรวจสอบจํานวนพนักงาน  
      
 
ผูนําทางอพยพหนีไฟ  
 
หนวยตัดไฟ 
 

1.นายไกรสร  วีระชนม 
2.นายจักรกฤษณ  ไชยนอก 
3.นายวสันต  บุญทิพย 
4.นายประจักษ  ชื่นดวง 
5.นายอิทธิพล  แข็งแรง 
6.นายกิตติพงษ  รูปประดิษฐ 
7.นางสาวฑิฆัมพร  วังมูล 
8.นายเอกพงษ   มานะบุตร 
๙.นายศักด์ิสยาม  ปวงคําคง 
๑๐.นายสมควร  ศรีชุม 

๖. แผนการบรรเทาทุกข 
         แผนการบรรเทาทุกขมีวัตถุประสงคในการจัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสพภัยหลังจาก
เหตุการณเพลิงไหมผานพนเขาสูภาวะปกติและอํานวยความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆของ
ทางราชการ 
หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 
 
การประสานงานกับหนวยงานราชการหรือเอกชน 
การสํารวจความเสียหาย 
การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย 
การชวยชีวิตและคนหาผูประสพภัย 
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ทรัพยสิน 
การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณเพลิงไหม 
การชวยเหลือสงเคราะหผูประสพภัย 
การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหธุรกิจ
สามารถดําเนินการไดโดยเร็วที่สุด 

 
นายสมควร  ศรีชุม 
นายอิทธิพล  แข็งแรง 
นายประจักษ  ชื่นดวง 
นายวสันต  บุญทิพย 
นายกิตติพงษ  รูปประดิษฐ 
นายจักรกฤษณ  ไชยนอก 
 
นางสาวฑิฆัมพร  วังมูล 
นายไกรสร  วีระชนม 
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ค.หลังเกิดเหต ุ
๗.  แผนปฏิรูปและฟนฟู 

              แผนปฏิรูปและฟนฟูคือการนํารายงานสรุปผลจากการประเมินปญหาทุกดานจากสถานการณจริงมา
ปรับปรุงภายหลังจากการดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย  ( กอนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุ )  
รวมถึงแผนบรรเทาทุกขโดยไดมีการจัดต้ังทีมงานเรงดําเนินการปฏิรูป ฟนฟูพนักงานและเครื่องจักรที่ไดรับความ
เสียหายใหสามารถดําเนินการผลิตหรือดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพ่ือรวมกับ
แผนปฏิรูปอีก ไดแก  โครงการประชาสัมพันธ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการแกไขปญหาในรูปแบบ
ตางๆและโครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญเสียใหกลับคืนสภาพปกติ 
 
การปฏิรูปและฟนฟู ผูรับผิดชอบ 
การสงเคราะหผูปวย  พนักงานที่ไดรับบาดเจ็บ 
ครอบครัวผูเสียชีวิต 
การปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญเสียใหกลับสู
สภาพปกติ 
สถานที่เกิดเหต ุตัวอาคารที่ไดรับความเสียหาย 
เคร่ืองจักรที่ไดรับความเสียหาย 
การประชาสัมพันธสาเหตุการเกิดและแนวทางปองกัน 
เอกสารสําคัญตางๆ 

นายไกรสร  วีระชนม 
 
นายอิทธิพล  แข็งแรง 
 
นายกิตติพงษ  รูปประดิษฐ 
 
นายสมควร  ศรีชุม 
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6. 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
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  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 

นายไกรสร  วีระชนม ผจก.กปภ.สข.แมสะเรียง 0-5346-1066 0-5346-1066 08-96363001 
นายกฤษฎา สุริยะวรรณ 
 
นายทวีศักดิ์  สุขกอน 

ผจก.กปภ.สข.แมฮองสอน 
 
ผจก.กปภ.สข.สาขาฮอด 

 0-5369-5470 
0-5346-1066 

0-5362-0024 
0-5346-1066 

08-1961-1137            
08-1765-4643 

นายจักรกฤษณ  ไชยนอก หนง.ผลิต กปภ.สาขาแมสะเรียง 0-5368-1368 0-5368-1368 08-7183-1188 
นายกิตติพงษ รูปประดิษฐ 
นายสมควร  ศรีชุม 

หนง.บริการฯ กปภ.สข.แมสะเรียง 
หนง.อํานวยการ กปภ.สข.แมสะ
เรียง 

0-5368-1368 0-5368-1368 08-2763-8993 
08-1032-9754 

นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ นายอําเภอแมสะเรียง 0-5368-3064  08-1867-3849 
08-9961-3063 

นายพัลลภ  หวาละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม
สะเรียง 

0-5368-1743 
ถึง 4 0-5368-1231 08-6183-2903 
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รายชื่อผูรับผิดชอบในพื้นท่ีตาง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอน 1. นายจีรวุธ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
2. นายเอกพงษ  มานะบุตร 

2. อาคารเก็บสารเคมีและจายสารเคม ี 1. นายศักด์ิสยาม  ปวงคําคง 
2. นายเอกพงษ  มานะบุตร 

3. อาคารโรงสูบน้ําแรงสูง 1. นายสุชาติ  วรรณวิไลวรรณ  
2. นายเอกพงษ  มานะบุตร 

4. อาคารโรงสูบน้ําแรงตํ่า 1. นายกิตติชัย  สุชาดาพรรณบัฏ 
2. นายเอกพงษ  มานะบุตร 
 
 

3. หมายเลขโทรศัพทท่ีสําคัญท่ีตองทราบ 
1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดโรงพยาบาลแมสะเรียง 053-621027 
2. สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสะเรียง 053-681308-9 
3. บริษัทผูขายสารเคมีไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ 02-3488-442 
4. ผูบังคับบัญชานายไกรสร  วีระชนม 08-9636-3001 

            5.   ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินการประปาสวนภูมิภาคเขต9 
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                                                                                  จุดเกิดเหตุ ฯ                รายงาน ผอ.กรค.                    รายงาน ผอ. กปภ.ข.                    รายงาน ผวก.

นายฤทธิรงค  จัยสิน 
รปก. 1 

0819090808 

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 

นายจักรกฤษณ  ไชยนอก 
หนง.ผลิต 

0869114236 
 

นายหลักชัย  พัตนเจริญ 
ผช.ผอ.กปภ.ข.9 

0816159263 4 

นายทวีศักด์ิ  สุขกอน 
ผจก.กปภ.สาขาฮอด 

0817654643 2 2 

ผังการเกิดเหตุ และ ผูเกีย่วของ กรณีเกิด
อัคคีภัยอาคารสูบนํ้าแรงสูง,อาคารสูบน้ําแรงต่ํา,

ระบบสูบน้ําแรงต่ํา,ระบบสูบนํ้าแรงสูง 
 

นายวิเศษ  ชํานาญวงษ 
ผวก. 

0818978917 
 

5 

1 2 3 5 4 

4 

5 

3 3 3 3 3 3 

1 

นายวรชาติ  สีหบัณฑ 
ผจก.กปภ.สาขาจอมทอง 

0813872769 

นายกฤษฎา  สุริยะวรรณ 
ผจก.กปภ.สาขาแมฮองสอน 

0819611137 2 2 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห  

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดานการเงิน ในการผลิตจําหนายน้ําประปา ไมมีนัยสําคัญมากนักเน่ืองจากใน

การหยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจําหนาย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางดานการเงินไมมากนักในแตละ
ประปา แตผลกระทบในดานภาพลักษณ ชื่อเสียง การใหบริการจะสงผลกระทบตอองคกรมากกวา 

การวิเคราะห 
1. คาเสียหายเน่ืองจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ(ขอมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2554) 

อัตราการใชน้ํา (ลบ.ม./ราย/วัน)           0.537 
จํานวนผูใชนํ้าท่ีไดรับผลกระทบ (ราย)          4,473 
ปริมาณนํ้าจําหนายตอวันที่ไดรับผลกระทบ (ลบ.ม)         2,402 
รายไดคานํ้าตอหนวย (บาท : ลบ.ม)          14.20 
คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 1 วัน (บาท)    34,108 

2.   คาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน ตอวัน 
2.1 คาน้ําดื่ม  2,000 ขวด ๆ ละ 15 บาทเริ่มจาย วันที่ 3 เปนตนไป       30,000 
2.2 คายานพาหนะสําหรับบรรเทาความเดือดรอน จากหนวยราชการ ปปข.9      157,500 
      เอกชน จํานวน 45 คัน เฉลี่ยคันละ 3,500 บาท เริ่มจายวันท่ี 3 เปนตนไป 
2.3 คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก 40 คน เฉลี่ยคนละ 800 บาทตอวัน จายตั้งแตวันแรก       32,000 
2.4 คาใชจายอ่ืนๆ วันละ 40,000 บาท จายตั้งแตวันแรก         40,000 
รวมคาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน (บาท)      259,500 

3.คาลงทุน (บาท) 
   1 วัน กอสรางโรงสูบติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 100 % 6,896,150 
   2 วัน กอสรางโรงสูบติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 50 % 2,731,175 
   3 วัน ยาย / ตดิตั้งเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และ          

คาซอมแซมอ่ืน ๆ 1,500,000 
  4 วัน ยาย / ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 2 ชุด และ       

แบบเคลื่อนท่ี 1 ชุด และคาซอมแซมอ่ืน ๆ 700,000 
 5 วัน ยาย / ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ       

แบบเคลื่อนท่ี 2 ชุด และคาซอมแซมอ่ืน ๆ 500,000 
 6 วัน ยาย / ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ          

ยืม 2 ชุด และคาซอมแซมอ่ืน ๆ 400,000 
 7 วัน ยืมเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และคาซอมแซมอ่ืน 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 ที่เหมาะสมตามการวิเคราะห  BIA  เทากับ 4 วัน   
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองใน    
การดําเนินธุรกิจ 
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การวิเคราะห การระบุงานหลัก การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห RPO, RTO, WRT และ MTO 

 
ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 

1. Normal Operations 
ในชวงเวลาปกติกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบดําเนินการเปนปกติ มีการสํารอง

ขอมูลระบบ (Backup) 
2. Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไมสามารถใชงานไดตองดําเนินการ 
กูระบบที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. Recovery Time Frame 
เปนชวงเวลาที่ใชในการกูระบบที่เกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ  

4. ชวงระยะเวลาท่ีระบบสามารถดําเนินงานเปนปกต ิ
คําจํากัดความที่เกี่ยวของดังนี ้
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานที่สุดที่ยอมใหขอมูลสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาที่ยอมรับไดในการกูคืนระบบ 
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WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาที่กูคืนระบบและทดสอบระบบจนทํางานได 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดดําเนินการสูงสุดที่ยอมรับได 

 
คํานิยาม 

 ความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business continuityหมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ 
(Strategy) และยุทธวิธ ี(Tactical) ขององคกร ในการวางแผนและตอบสนองตอเหตุการณ
ตางๆ ที่สงผลตอการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
ภายใตระดับที่สามารถยอมรับได 

 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง 
กระบวนการบริหารงานแบบองครวม ในการระบุถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร 
และผลกระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจจากภัยอันตรายนั้น ๆ รวมถึงการจัดเตรียมกรอบ
สําหรับการสรางความยืดหยุนในขีดความสามารถขององคกร ใหสามารถตอบสนองตอ
เหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อเปนการปกปองดูแลใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ชื่อเสียงองคกร ตราสินคา และการดําเนินงานในการสรางคุณคาขององคกร 

 เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงานการประปาสาขาที่ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
หรือผูที่ไดรับมอบหมายกําหนดใหเปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

 
Business Continuity Management (BCM) เปนกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม 

(Holistic Management Process) ที่เปนระบบทําใหองคกรสามารถกําหนดปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยเสี่ยงดังกลาววามีผลเสียหายตอองคกรมากนอยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกวา 
“การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ หรือ Business Impact 
Analysis (BIA) และ ดําเนินการกําหนดยุทธศาสตรในการทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดใน
ภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตอง
ตามหลักวิชาการ การทํา BIAเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ Business 
Continuity Planning (BCP) 
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ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of 
practice ไดใหคําจํากัดความของคําวา Business Continuity ไวดังนี้  “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 ที่สําคัญๆ อยูในคํานิยามนี้ที่เรียกไดวาเปนหัวใจหรือจุดมุงหมายของการทํา 
BCM เลยก็วาได ซึ่งนั่นก็คือเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในยามที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น   
อันอาจกอใหเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดําเนินการไดอยางตอเนื่องในการทํา 
BCM นั้น ไมไดหมายถึงการที่สามารถทําทุกอยาง หรือมีทุกอยางไดเหมือนกับในสถานการณปกติ 
(business as usual) แตตองเพียงพอใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สามารถทําใหมีธุรกิจตอไปได และ
เกิดความเสียหายนอยที่สุด process หรือ business function อะไรที่ไมจําเปนในชวงเวลาที่เกิดภาวะ
วิกฤต ก็อาจจะละเวนไวกอนได ในขณะที่พยายามรักษาและกูกลับ งานที่มีความสําคัญในการใหบริการ
หรือรักษาโครงสรางสําคัญ ๆ เอาไวใหได    ถาเปรียบเทียบกับสถานการณที่บานไฟไหม  ในชวงเวลานั้น 
สิ่งที่สําคัญที่เปนที่ตองการอยางยิ่งยวดเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได  
 
องคประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปดวย  

1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความตอเน่ืองธุรกิจ : BCM program management  
เปนกระบวนการในการสราง และดูแลรักษาขีดความสามารถดานความตอเนื่องธุรกิจ 
(Business continuity capability) ใหเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร โดยจะ
ประกอบดวย การกําหนดและมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ การดําเนินการใน    
การรักษาความตอเนื่องทางธุรกิจ ไดแก การสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียขององคกร การจัดใหมี
การฝกอบรม และการดําเนินการฝกซอมความตอเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึง
การจัดใหมี การบริหารงานอยางตอเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการดําเนินงานใหทันสมัยอยู
เสมอ และ การควบคุมระบบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ 

2. การทําความเขาใจในองคกร : Understand the organization  เปนกระบวนการในการ
จัดเตรียมขอมูลที่แสดงถึงลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร รวมถึงความ
เรงดวนของกิจกรรมหลักๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการนี ้จะประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงค ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสีย กิจกรรม และทรัพยสิน 
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ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุดของกิจกรรม
ตางๆ การประเมินภัยอันตรายที่มีตอกิจกรรมหลักๆ และการเชื่อมโยงและการพึง่พากันระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

3. การกําหนดกลยุทธการบริหารความตอเน่ือง : Determine business continuity strategy  
เปนการคัดเลือกกลยุทธที่องคกรจะใช เพื่อใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยแนวทางที่จะใช
ในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ จะตองมั่นใจไดถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑหรือ
บริการไดอยางตอเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาที่เปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ ปจจัยที่สําคัญในการ
กําหนดกลยุทธจะขึ้นอยูกับชวงเวลาที่ยอมรับไดเมื่อเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมหลักๆ 
ตนทุนของการดําเนินการในแตละกลยุทธ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

4. การพัฒนา และการดําเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement 
a BCM response เปนการกําหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไม
ตอเนื่อง (Incident management) ความตอเนื่องธุรกิจ (Business continuity) และแผนการ
ฟนฟูธุรกิจ (Business recovery plan) ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนที่จะตองดําเนินการ   ทั้งใน
ระหวางและภายหลังจากเกิดเหตุการณความไมตอเนื่องขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนในการพัฒนาและการ
ดําเนินการ จะประกอบดวยการกําหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก 
การคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณความไมตอเนื่อง 
และการคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสรางความตอเนื่องและการฟนฟูสําหรับ
กิจกรรมหลักๆ 

5. การฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and 
reviewing BCM arrangements เปนกระบวนการในการฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา การทบทวน
และการตรวจประเมิน เพื่อใหองคกรสามารถแสดงใหเห็นถึงความพรอม และความสมบูรณของ
การดําเนินการตามกลยุทธ รวมถึงการระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องดวย 

6. การสราง BCM ใหเปนวัฒนธรรมองคกร : Embedding BCM in the organization’s 
culture เปนสวนที่สําคัญของคุณคาหลักขององคกร รวมถึงเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับ     
ผูมีสวนไดเสียถึงความสามารถขององคกรในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบ
ตางๆ ไดเปนอยางด ี
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แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑการประเมินระดับโอกาสและ       
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ระดับองคกร  
 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ความถี่โดยเฉล่ีย เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดขึ้น คะแนน 

 

นาจะเกิดข้ึนไดมากที่สุดหรือเกิดประจํา 
(Extremely Likely) 

 

1 ป 12 ครั้ง (1 เดือน    
ตอครั้ง) หรือมากกวา 

 

 

มากกวา  80% 
 

 

5 
 

 

นาจะเกิดข้ึนไดหรือบอยครั้ง 
(Likely) 

 

1 ป ไมเกิน 6 ครั้ง 
 

 

70% - 79% 
 

 

4 
 

 

เปนไปไดหรือเกิดขึ้นบาง 
(Possible) 

 

1 ป ตอครั้ง 
 

 

60% - 69% 
 

 

3 
 

 

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดข้ึนไดนอย 
(Unlikely) 

 

2 - 3 ป ตอครั้ง 
 

 

50% - 59% 
 

 

2 
 

 

ยากท่ีจะเกิดข้ึน 
(Rare) 

 

5 ป ตอครั้ง 
 

 

นอยกวา 50% 
 

 

1 
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การจัด 
ระดับของ 

ความรุนแรง 

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เส่ียง 

 

คะแนน 
BIA 

 
ดานการเงิน 

(มูลคาความเสียหาย) 
ดานภาพลักษณ 
(ช่ือเสียงองคกร) 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ดานการ 
ดําเนินธุรกิจ 

ดานการ 
ดําเนินงานตามแผน 

สูงมาก 
 
 >2% ของรายไดคานํ้าสุทธิ 
 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ  
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบมากกวา 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญทั้งหมด  
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความปลอดภัย 
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกวา 2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 
ไดนอยกวา 50% 

 
5 

 
1 

สูง >1.5% และไมเกิน 2%                                
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญบางสวน 
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความปลอดภัย        
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญบางสวน 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 
ได 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง >1% และไมเกิน 1.5%       
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญบางสวน 
และเกิดความเสียหายมากตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญไมมากนัก 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
1 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 
ได 70-79% 3 3 

นอย >0.5% และไมเกิน 1%  
ของรายไดคานํ้าสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 1 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญบางสวน 
และเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจเล็กนอย 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
เปนบางเวลา 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 
ได 80-89% 2 4 

นอยมาก <0.5% ของรายได 
คานํ้าสุทธิ 

แกไขไดใน 1 วัน ไมมีการ     
เผยแพรขาวในเชิงลบ 

เกิดปญหาและความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญ 
บางสวน แตไมเกิดความเสียหายตอความ 
ปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจ 

ไมมีการหยุดดําเนินการ             
ของธุรกิจ และกระบวนการ 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 
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  วนั 
 

1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่ 21 กุมภาพันธ  2555          หนา 31   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 

ตารางจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 
 

เกิดขึ้นยาก  (1) เกิดขึ้นนอย  (2) เกิดข้ึนบาง  (3) เกิดข้ึนบอย  
(4) 

เกิดข้ึนเปนประจํา  
(5) 

สูงมาก (5) 

 แผนดินไหวโรงกรองนํ้า, 
แกสคลอลีนรั่ว, ลอบวาง
ระเบิด, พนง.ประทวง,           
การกอการราย, ไฟไหม
สนง.ใหญ, นํ้าทวมระบบ
สูบนํ้าแรงต่ํา, คนเอาเช้ือ
โรคใสถังนํ้าใส,อาคาร
เสียหายจากไฟไหม 
ระเบิด ,      

ดินถลม, นํ้าทวมภัยแลง, 
โรงงานปลอย    นํ้าเสีย, 
กอการราย, นํ้าทวมโรง
กรอง 

นํ้าปาไหลหลากทวม
แรงต่ํา, ผูใชนํ้า
ประทวง, สารเคมี

รั่วไหล 

ไวรัสเขาระบบ 
SAP,  บ.สง

นํ้าประปาไมได
ตามกําหนด 

 

สูง (4) ไฟไหมตึก IT, ตึกสนง.
ใหญถลม 

ไวรัสเขาระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      นํ้า
ทวมโรงสูบนํ้า 

พายุ,  ระบบเครือขาย
ลม,วางระเบิดทาง
ภาคใต, มลพิษ 

  

ปานกลาง 
(3) 

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

แหลงนํ้าดิบเนาเสีย,  
ภัยแลง,        หมอ
แปลงชํารุดที่ประปา  

พายุ,  แกสคลอลีน
รั่ว 

  

นอย (2) ดินถลม, กาซระเบิด 
  

  
นํ้าทวมพื้นที่จาย
นํ้า ไฟฟาดับ 

นอยมาก 
(1)     

การกระทําผิดทางวินัย
ของพนักงาน 

ฟาฝาหมอแปลง
หลัก 

ไฟฟาดับ,  พนง.ทําผิด
ทางวินัย,         ระบบ 
IT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่ 21 กุมภาพันธ  2555          หนา 32   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน          

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
พ้ืนที่การจําหนายน้ําของ                     

กปภ.สาขาแมสะเรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 
พ้ืนท่ีการจายนํ้าของโรงกรองนํ้าแมสะเรียง 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 
หนวยบริการฯแมลานอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ
ดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจาง หรือจัดเชา 

โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าแรงต่ํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบนํ้าแรงต่ํา 100 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
(หมายเหตุ : ใชราคาต้ังงบประมาณ ป 2554) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย  รวมเปนเงิน  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบน้ําแรงตํ่า(แบบต้ังในน้ํา) 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 งานเคร่ืองกล         

    - เคร่ืองสูบน้ํา 200 ลบ.ม./ชม.  35 ม.  50แรงมา  ชุด 2 370,000 640,000  

4 งานระบบไฟฟา         

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

5 รวมขอท่ี 1 - 4       6,445,000 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%       451,150 

7 รวมวงเงินกอสรางท้ังหมดประมาณ       6,996,150 

เงินหกลานเกาแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณเีกิดอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดอัคคีภัย    การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 
งานกอสรางโรงสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 50 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่า  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง  

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย  รวมเปนเงิน  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบน้ําแรงตํ่า(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 งานเคร่ืองกล     
      - เคร่ืองสูบน้ํา  200 ลบ.ม./ชม.  35 ม.  50 แรงมา  ชุด 1 370,000 370,000 

4 งานระบบไฟฟา     
    - ตูควบคุมพรอมสายไฟ  ชุด 1 450,000 450,000 

5 รวมขอท่ี 1 - 4     
 

2,552,500 

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%     
 

178,675 

7 รวมวงเงินกอสรางท้ังหมดประมาณ     
 

2,831,175 

เงินสองลานแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน 
 


