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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 

นับตั้งแตป 2551 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดดําเนินการจัดทําแผนรองรับการบริหาร ความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ หรือ Business Continuity Planning (BCP) กรณีอาคารสูบน้ําแรงต่ําและระบบ
ควบคุมเครื่องสูบน้ําพังเสียหายรวมถึงน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา เพ่ือรองรับเหตุการณดังกลาว โดยการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาและการประปาสวนภูมิภาคเขต    ที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง ไดจัดทําแผนรองรับการบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจกรณีอาคารสูบน้ําแรงตํ่าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําพังเสียหายรวมถึงน้ําทวมโรง
สูบน้ําแรงต่ํา และมีการฝกซอมแผนฯ ต้ังแตป 2552 เปนตนมา มีการดําเนินการอยางตอเนื่องใน     ป 2553  

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียงมีโรงสูบน้ําแรงต่ําจํานวน 2 โรงและหนวยบริการแมลา
นอยอีก 1 โรง  โรงสูบน้ําแรงต่ําแมสะเรียงใชงานอยูในปจจุบัน 1 โรงสูบน้ําได 200 ลบ.ม/ชั่วโมงและอีก 1 
โรงไมไดใชงานซึ่งทั้ง 2 โรงตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกันและตั้งอยูติดบริเวณริมแมน้ํายวม โดยเปนโรงสูบน้ํา
แบบบนดิน วางทอทางดูดสูบน้ําจากแมน้ํายวมโดยตรง  หนวยบริการแมลานอยเปนสะพานยื่นออกไปใน
แมน้ํายวมมีความสูงจากทองน้ําถึงตัวปม ประมาณ 6 เมตรสูบน้ําได 40 ลบ.ม/ชั่วโมง 
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 แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัยการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

 
1. ความหมาย 

วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร
บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาจุด
ศูนยกลางของพายุ โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน 

 
2. อันตรายที่เกิดจากวาตภัย 

- เกิดบนบก   ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรับบาดเจ็บถึงตาย
เรือกสวน  ไรนาเสียหาย บานเรือนที่ไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาด
หลังคาบานที่ทําดวยสังกะสีจะถูกพัดเปด กระเบ้ืองหลังคาปลิววอน เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพทลม 
สายไฟฟาขาด ไฟฟาลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนที่พักอยูริมทะเล  จะถูกคลื่นซัดทวมบานเรือนและกวาด  ลง
ทะเล ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา   น้ําปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและ
รุนแรงเกิดน้ําทวมฉับพลันในบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคล่ืนใหญ  เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยฝงหรือชนหิน
โสโครกทําใหจมได   เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่ําและจมลงเกิดคลื่นใหญซัดฝงทําใหระดับน้ําสูงทวมอาคาร
บานเรือนบริเวณริมทะเล  และอาจกวาดสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงลงทะเลได เรือประมงบริเวณชายฝงจะถูก
ทําลาย 
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4.วัตถุประสงคของแผนฯ  
1.เพื่อเปนแนวทางประสานงานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไข

เหตุกรณีการเกิดวาตภัย การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 
2.เพื่อใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสามารถทําการผลิตและจําหนายน้ําประปาไดจาก  โรง

ผลิตน้ําอยางตอเนื่องในระหวางที่เกิดกรณีเกิดวาตภัย การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง
ประมาณ  40% ของกําลังการผลิตภายในระยะเวลา 3 - 4 วัน หลังจากเกิดเหตุการณ  

 
5.ขอบเขตการดําเนินงานของแผนฯ 

1.เมื่อประเมินวาจะเกิดหรือ ไดเกิดกรณีเกิดวาตภัย การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 
จนไมสามารถทําการผลิตน้ําไดตามปกติ 

2.การประปาสวนภูมิภาคสาขาขางเคียง ที่ไดมีการประสานงานและกําหนดแผนให      ความ
ชวยเหลือไวกอนแลว  ไมไดรับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย และยังคงมีความพรอม  เนื่องจากมี
การกําหนดโครงสรางที่ดีและมีการปองกันไดในระดับที่ดีกวา 

3.คาดวาสภาวะเกิดวาตภัย รุนแรงดังกลาวมีระยะเวลาประมาณ  3-4 วัน  
 

6.แผนการปฏบิัติงานและผูรับผิดชอบ 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต
กําหนด โดยมีคณะทํางานสนับสนุนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจระดับหนวยงาน    
สวนภูมิภาค  ปฏิบัติหนาที่แกไขเหตุกรณีเกิดวาตภัยที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง ที่มี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอกระบวนการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

6.1 ผูประกาศภาวะฉุกเฉินและการแถลงขาว  
 6.1.1 ผูประกาศภาวะฉุกเฉิน คือ ผูวาการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 6.1.2 การแถลงขาว 
  - ผูแถลงขาว คือ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

- สถานที่แถลงขาว หองประชุมการประปาสวนภูมิภาคเขต หรือสถานที่ที่
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขตกําหนด 

6.2 ที่ตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
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6.3 คณะทํางาน ประกอบดวย 
  กปภ.ไดมีคําสั่งการประปาสวนภูมิภาคที ่890/2553  แตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจระดับหนวยงานสวนภูมิภาค ดังนี ้
   ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10  ประธานคณะทํางาน 
   ผูชวยผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10 คณะทํางาน 
   ผูอํานวยการกองในสังกัด    คณะทํางาน 
   ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด  คณะทํางาน 
   ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา คณะทํางาน 

                                                                         และเลขานุการ 
6.4 หนาที่และตารางสรุปหนาที่หลักของคณะทํางานฯ 
 มีหนาที่ดังตอไปนี ้

6.4.1 จัดทําแผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของหนวยงานในสังกัด 
ตามแนวทางที่กําหนดไว โดยระบุกระบวนการทํางานที่สําคัญและจัดลําดับ
ความสําคัญที่ตองดําเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

6.4.2 ประเมินสถานการณความเสียหาย ประกาศสถานการณฉุกเฉิน พิจารณาความ
จําเปนในการดําเนินงานตามแผนฯ ควบคุมการดําเนินงานตามแผนฯ และปรับปรุง
แผนฯ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสามารถใหบริการลูกคาไดใน
กรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

6.4.3 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กําหนดไวในแผนฯ 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดทําแผนฯ การจัดเตรียมทรัพยากร การฝกอบรม    
การซอม การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานสามารถดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม 

6.4.4 จัดใหมีการฝกอบรม การซอมการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อใหมั่นใจวาผูเกี่ยวของ
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

6.4.5 เห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานยอย เพื่อชวยใหการดําเนินงานในเรื่องนี้ไดตามความ
เหมาะสม 
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6.4.6 แจงเร่ืองการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจใหผูเกี่ยวของรวมทั้งพนักงาน
ในสังกัดทราบ 

 
ตารางสรุปหนาท่ีหลักของคณะทํางานฯ กรณีนํ้าทวมระบบสูบนํ้าแรงต่ํา 

คณะทํางานฯ หนาท่ีหลัก 
1. ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1. สรุปสถานการณที่ไดรับแจง แลวนําเสนอผูวาการ

ตามลําดับชั้น เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินในเขต
ทองที่ 

2. เปนผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉนิในเขต
ทองที ่

3. แถลงขาวตอสื่อมวลชน 
4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ    

ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ, เทศบาล 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูวาการสั่งการ 

2. ผูอํานวยการกองบริหารทั่วไป 1. จัดเตรียมสถานที่ บุคลากร อุปกรณ เพื่อ
สนับสนุนศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

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

ฉุกเฉินสั่งการ 
4. ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้ํา 

1. จัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการประปา
สวนภูมิภาคสาขาที่เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. สนับสนุนในการแกไขระบบการผลิตและสูบจาย 
ที่เกิดความเสียหาย 

3. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะทํางาน 
4. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
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ฉุกเฉินสั่งการ 
5. ผูอํานวยการกองระบบจําหนาย 1. ปรับระบบจําหนายน้ํา 

2. ทําการประชาสัมพันธ และแจกน้ําผูใชน้ํา / 
ผูประสบภัย 

3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

6. ผูอํานวยการกองบัญชีและการเงิน 1. ใหคําแนะนําและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการแกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

7. ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
เพื่อสนับสนุนการแกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ประสานงานขอมูลผานทางระบบสารสนเทศ
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

8. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด
  

1. ประสานงาน / สั่งการหนวยงานที่อยูในความ
รับผิดชอบเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

3.5 ผูสั่งการในที่เกิดเหต ุ
คณะทํางานฯ หนาท่ีหลัก 

ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 1. เปนผูสั่งการในที่เกิดเหตุ ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําหรือ
โรงสูบกรองน้ําแรงสูงที่เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. ติดตอประสานงานกับคณะทํางานฯ 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก กปภ.

เพื่อขอสนับสนุนการชวยเหลือการแกไขภาวะ
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ฉุกเฉิน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอประธาน

คณะทํางานฯ 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ

ฉุกเฉินสั่งการ 
6. จัดทํารายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้น 
 

7.ระบบเตือนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 
7.1 ระบบเตือนภัย กปภ.มีระบบเตือนภัยกรณเีกิดวาตภัย ดังนี ้

7.1.1 ติดตามประสานงานกับศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / เทศบาล/ชลประทาน 
7.1.2 ประสานงานกับ กปภ.สาขาแมฮองสอนและกปภ.สาขาฮอด 

7.2 การสื่อสารเตือนภัย 
 - ใชระบบโทรศัพทพื้นฐาน / โทรสาร / โทรศัพทเคลื่อนที่ / Internet ในการสื่อสารเตือนภัย 
7.3 การสื่อสารเตือนภัยหนวยงานภายนอก 
 7.3.1 ใชรถประชาสัมพันธในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ 

7.3.2 ผานหนวยงานประชาสัมพันธในทองที่ เชน สถานีโทรทัศน, สถานีวิทยุทองถิ่น, 
เทศบาล เปนตน 

7.3.3 ผาน Smart Board ตามจุดตาง  ๆ 
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8.ผังขั้นตอนปฏิบัติการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
กรณเีกิดวาตภัยการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวยเหลือ 

ส่ังการ 

ชวยเหลือ / สนับสนุน 
 

รองขอ / ประสานงาน 
 

รายงาน 

ผจก.กปภ.สาขา ประสานงานศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอ / จังหวัด / 
เทศบาล  

รายงานผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงผูวาการ กปภ. 

รายงาน 

ผวก.หรือผูที่ไดรับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉิน 

คณะทํางานฯ 

หนวยงานภายนอก 
 ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน

อําเภอ / จังหวัด / เทศบาล 
 ศูนยปองกันและบรรเทา          

สาธารณภัยเทศบาลอําเภอแมสะ
เรียง 

 ประชาสัมพันธจังหวัด 
 สถานีวิทยุ / โทรทัศน / Cable

ทองถิ่น 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 สถานศึกษาในทองถิ่น 
 หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

หนวยงานภายใน กปภ. 
 ปฎิบัติตามขั้นตอนและ

วิธีปฏิบัต ิ
- กอนเกิดเหต ุ
- ขณะเกิดเหต ุ
- หลังเกิดเหต ุ

แกไขสถานการณแลวเสร็จ 

 รายงานสรุปสถานการณความเสียหาย 
คาใชจาย เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 ประชาสัมพันธแกผูใชน้ํา/ผูประสบภัยทราบ 

จบภารกิจ 
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9 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากวาตภัยและอาคารถลม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากเกิดวาตภัย และอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 
 
 

9.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนา

กอนที่วาตภัยจะเกิดขึ้น 
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาเหตุวาตภัยรวมทั้งประสานและฝกซอม      แผนการบรรเทาภัยกับ

พนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ
ทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  และเชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 

2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู  ประชาสัมพันธ  เพ่ือเปนการรูเทาทันและหลีกเล่ียง  ใหพน
จากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประต ูหนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา  และ
สายไฟฟา ทั้งในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวใหม่ันคงแข็งแรง 

4. ตัดก่ิงไมหรือรดิกิ่งไมบริเวณสํานักงานที่อาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
5. ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 
6. สํารวจอาคาร สถานที่ที่มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเปนเขตพื้นที่ปลอดภัย รองรับการอพยพ

ของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนที ่แสดงบริเวณสถานที่ที่กําหนดเปนเขตพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย          

7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือให
พนักงานรับทราบและเตรียมความพรอมอพยพเมื่อมีเหต ุ เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม  ยา
รักษาโรค  ไฟฉายและอุปกรณ  กรณีที่จําเปนในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดขึน้ 

8. สํารวจจัดทําทะเบียนอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และยานพาหนะที่จําเปนใชในขณะเกิดเหตุ  ถา
มีไมครบควรจัดหาเพ่ิมเติม 

9. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพาย ุ
 

8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ  เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต  

ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น 
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1. ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่ม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ  ไม
ออกมาในที่โลงแจง 

2. ปดประต ูหนาตางทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปดกั้นชองทางลมและชองทางตาง  ๆที่ลมจะเขาไป  
ทําใหเกิดความเสียหายได 

3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
4. ออกหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบานเปนตน ไมใชอุปกรณ

ไฟฟาทกุชนิด รวมทั้งไมสวมใสเครื่องประดับที่เปนโลหะ 
5. ไมควรอยูในพ้ืนที่ต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลันหรือแผนดินถลมได 
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแกสรั่วอยู 
7. ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด 
8. เตรียมพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
9. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพ้ืนที่ที่

เกิดภัยและเปนหนวยงาน  ในการสั่งการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัต ิ
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้นและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหนวยเคลื่อนที่เพ่ือใหการชวยเหลือเบื้องตนและคนหา

พนักงานผูประสบภัยเพ่ือทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุและนําสง
โรงพยาบาล 

12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขต
ควบคุมเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

13. ดําเนินการอพยพเคล่ือนยายผูประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสิน ไปไวในพ้ืนที่ปลอดภัย  และ
จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 

14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเก่ียวกับสถานการณที่เกิดขึ้น และเปนปจจุบัน 
15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมทั้งสรุปเหตุการณและสถานการณ               

เสนอตอ ผวก.เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันจนกวาเหตุการณจะยุต ิ
16. ประสานขอความชวยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ จังหวัดที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดนั้น หรือศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เม่ือเกินขีดความสามารถของการประปาสวนภูมิภาค 
17. เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
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8.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอน

เหตุการณหรือดีกวา เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2)  จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปนเขาไปยังพ้ืนที่ที่เกิดวาตภัยโดยเรงดวน

เพ่ือสงเคราะหพนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียม
ไมเพียงพอ จากหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพ้ืนที ่เพ่ือใหการสงเคราะหพนักงาน
ผูประสบภัย 

1.3)  ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานที่พัก น้ําอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนในเบ้ืองตน 

1.4)  ความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกตโิดยเร็ว 
1.5)  ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชนการไฟฟา ประปา 
        ถนนที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
1.6)  เฝาระวังโรคติดตอที่อาจเกิดขึ้นได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือและปรสิต โรคฉ่ีหน ู 

โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร  รวมทั้งดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค 
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก               
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ                         

ของการประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
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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 กรณีเกิดนํ้า
ทวมระบบสูบนํ้าแรงต่ําหรืออาคารถลมไดรับ

ความเสียหาย 
 

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 / ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 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 รวมถงึความ
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  วัน 
 

1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเสี่ยง 
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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 
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ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน          

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
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ภาคผนวก 7 
พ้ืนที่การจําหนายน้ําของ                     

กปภ.สาขาแมสะเรียง 
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พ้ืนท่ีการจายนํ้าของโรงกรองนํ้าแมสะเรียง 
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หนวยบริการฯแมลานอย 
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ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ
ดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดจาง หรือจัดเชา 

โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
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ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าแรงต่ํา 
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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 

กรณเีกิดวาตภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีเกิดวาตภัย     การประปาสวนภมิูภาคสาขาแมสะเรียง                                                                                               
 

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 ภาษีมลูคาเพิ่ม 7%     
 

178,675 

7 รวมวงเงินกอสรางท้ังหมดประมาณ     
 

2,831,175 

เงินสองลานแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน 
 

 


