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บทน า 

      ในปัจจุบันความเส่ียง และเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ แผ่นดินไหว  การประท้วง 
วินาศกรรม ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้การด าเนินธุรกิจ จนท าให้องค์กรได้รับผลกระทบหยุดชะงัก 
และไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ซ่ึงมีผลต่อเนื่องไปยังการให้บริการแก่ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง  การ
บริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจเป็นกระบวนการที่ช่วยในการวางแผน และก าหนดแนวทางในการ
รับมือกับภาวะที่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยมีผลกระทบกับธุรกิจ        
อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวน้อยที่สุด  

 1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค มีการน าแก๊สคลอรีนมาใช้ในขบวนการผลิตน้ าประปา อย่าง
แพร่หลาย ถึงแม้ว่าคลอรีนจะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน ดังนั้น การน าคลอรีนมาใช้ประโยชน์จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายของคลอรีนนั้นเป็นอย่างดีด้วย เพื่อจะ ได้มีความรู้และมีความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับคลอรีนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊ส
คลอรีนร่ัวไหล จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง บุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง  

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 

3. เป็นการเพิ่มขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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3. เป้าหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอน
การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ส านักงานการประปา และ
สถานีผลิตน ้า ทุกๆ แห่ง ของ การประปาส่วนภูมิภาค 

4. ก าหนดพื้นที่ท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เมื่อมีค าสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละ
อาคาร น าพนักงานที่อยู่ในโซนไปรวมกัน ณ จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยู่ในอาคาร  

              5 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตรง  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน  

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาท าการ) และ (ป้อมยาม 24 ชั่วโมง) 

หมายเลขโทรสาร  
6 หน้าท่ีของผู้รับผิดชอบภายในส านักงานประปา 

1. ฝ่ายบริหาร ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังนี้ 
1.1 ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ของส านักงาน โดยแต่ละพื้นที่ปิดประกาศให้ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.3 ก าหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) และหากสถานีผลิตอยู่ใกล้บ้านพักของ ประชาชนก็
ต้องเตรียมพื้นที่ที่จะอพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 

1.4 จัดให้มีมาตรการการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน 

1.5 ให้การสนับสนุนและประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจ้าง 

2.1 ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที 
2.2 อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 

3. ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 

3.1 อ่านและท าความเข้าใจในแผนฉุกเฉินป้องกันสารแก๊สคลอรีนร่ัว 

3.2 เป็นผูน้ าควบคุมดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่อพยพในแต่ละอาคาร 
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4. เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละ
อาคาร 

4.1 เตรียมรายชื่อพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้รู้ว่ามีจ านวนพนักงานอยู่เท่าไหร่ เพราะ
เมื่อต้องอพยพจะได้ควบคุมจ านวนพนักงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

4.2 เมื่อถึงเวลาอพยพต้องพาพนักงาน และผู้เข้ามาติดต่อออกทางออกที่ใกล้ที่สุด และไปยังจุด
รวมพล 

4.3 ท าการตรวจสอบคร้ังสุดท้ายก่อนออกจากอาคารว่าไม่มีผู้ใดค้างอยู่ในส านักงาน 

4.4 เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจ านวนคนตามรายชื่อให้ครบ  
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

5.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา
ในอาคารส านักงานประปา 

5.2 รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้ามาติดต่อ และน าส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานที่จุดรวมพล  
7. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ และต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
งาน ได้ทันที 

7.1 อุปกรณ์เตือนภัย - เคร่ืองตรวจแก๊สคลอรีนร่ัว 

7.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- หน้ากากป้องกันแก๊สคลอรีนแบบช่วยหายใจด้วยระบบสารเคมีกรองอากาศ 

- หน้ากากป้องกันแก๊สคลอรีนแบบช่วยหายใจด้วยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3 อุปกรณ์ควบคุมและระงับภัย 

- ฝาครอบนิรภัย 

- หีบนิรภัย 

8. ออกแบบติดตั้งและใช้เคร่ืองจ่ายแก๊สคลอรีนที่มีคุณภาพดี ใช้งานได้ทนทาน บ ารุงรักษาไม่ยาก 

           9. มีระบบการบ ารุงรักษาเคร่ืองจ่ายแก๊สที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

10. ติดตั้งเคร่ืองท าลายแก๊สคลอรีนทุกแห่งที่มีเคร่ืองจ่ายแก๊สคลอรีนใช้งาน เมื่อแก๊สคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะ
ท าลายคลอรีนได้หมด โดยไม่ฟุ้งกระจายออกไป 

11. ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก๊คลอรีน และถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด จริงจัง 
และต่อเน่ือง 

12. ให้ความรู้โดยการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงอันตราย และการป้องกัน ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแก๊สคลอรีน 
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13. จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เช่น เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว เคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
ป้องกันคลอรีน ถุงมือ รองเท้า หมวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ควบคุมและระงับอันตราย 

เช่น ฝาครอบนิรภัย หีบนิรภัย 

14. มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอันตราย
จากแก๊สคลอรีน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง 

15. ต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแก๊สคลอรีนร่ัว 

1 ต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน 

1. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นต้องรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 

2. ถ้าได้กลิ่นคลอรีนต้องสวมหน้ากากทันที 
3. ตรวจสอบหารอยร่ัวให้พบว่าร่ัวที่ใด 

4. ร่ัวที่เคร่ืองจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ปิดวาล์วใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขันให้แน่น 

5. ร่ัวที่วาล์ว หรือเกลียววาล์ว ใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขันให้แน่น 

6. ร่ัวที่หลอดคลอรีนให้ลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปิดฝาขันให้แน่น 

7. ระบายแก๊สทิ้ง หรือต่อเข้ากับเคร่ืองจ่ายแก๊สน าไปใช้ตามปกติ 
8. ให้สังเกตที่เกจวัดความดันของแก๊สว่าตกศูนย์ แน่ใจว่าแก๊สระบายออกไปหมดแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน จึง

น าหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

1. หากด าเนินการแล้วไม่ส าเร็จก็ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป  
2. หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ต้องรีบออกมาจาก

จุดที 
3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งหมดร่วมกัน

วางแผนที่จะด าเนินการระงับเหตุดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

4. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่ก าหนดไว้ในแผนก 
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การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

1. ก าหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไว้ก่อน 

2. ก่อนที่จะอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมด้วยว่าทิศทางที่สารเคมีฟุ่งกระจายนั้นไม่ควรที่จะ
เป็นจุดที่รวมพล ถ้าสารเคมีที่ฟุ่งกระจายมาทางเดียวกัน ผู้ดูแลการอพยพจะต้องด าเนินการเปลี่ยนจุดรวม
พลทันทีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อพยพโดยการหาอาหาร น ้า และสิ่งที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  

3. ต้องส ารวจให้แน่ใจว่าสารเคมีที่ฟุ่งกระจายดังกล่าว ได้สลายตัวไปแล้ว จึงจะน าผู้อพยพกลับไปยังที่พัก 

1. หากไม่สามารถควบคุมได้จะต้องด าเนินการติดต่อผู้ขายสารเคมีดังกล่าวเพื่อขอค าแนะน าหรือ
เพื่อให้เข้ามาด าเนินการระงับเหตุ 

2. หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังการใช้และน าไปเก็บให้ถูกที่
เพื่อรอใช้ในคร้ังต่อไป 

7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนร่ัว 

1. ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 

2. จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือใหม่มาซ่อมแซม หรือเพิ่มเติมแทนที่เสียหายเพื่อกลับสู่สภาพพร้อมใช้งานให้
เร็วที่สุด 

3. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนร่ัว 

4. จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของ การ
ประปาส่วนภูมิภาคต่อผู้ประสบเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนร่ัวอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
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แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากแก็สคลอรีนรั่ว 

 
บทท่ี 1 
แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
กรณีเกิดแก็สคลอรีนร่ัวระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 
1. วัตถุประสงค์ของแผนฯ  

1. เพื่อเป็นแนวทางประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขเหตุ
น้ าท่วมระบบสูบน้ าแรงต่ า 

2. เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามารถท าการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาได้จาก  โรงผลิต 
      น้ าอย่างต่อเน่ืองในช่วงระหว่างที่เกิดน้ าท่วมที่โรงสูบน้ าแรง ต่ า  ประมาณ  100% ของก าลังการ               
ผลิตภายในระยะเวลา 3 - 4 วัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ 

 
2. ขอบเขตการด าเนินงานของแผนฯ 

1. เมื่อประเมินว่าจะเกิดหรือ ได้เกิดวาตภัยโรงสูบน้ าแรงต่ าที่อยู่ต่ า  จนไม่สามารถท าการสูบน้ าดิบ
ได้ตามปกต ิ

2. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียง ที่ได้มีการประสานงานและก าหนดแผนให้      ความ
ช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว  ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัยและยังคงมีความพร้อม  เนื่องจากมี
การก าหนดโครงสร้างที่ดีและมีการป้องกันได้ในระดับที่ดีกว่า 

3. คาดว่าสภาวะแผ่นดินไหวรุนแรงดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ  1-3  วัน  
 
3. แผนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด โดย
มีคณะท างานสนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจระดับหน่วยงาน    ส่วนภูมิภาค  ปฏิบัติ
หน้าที่แก้ไขเหตุวาตภัยโรงสูบน้ าแรงต่ า ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการผลิตน้ าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

3.1 ผู้ประกาศภาวะฉุกเฉินและการแถลงข่าว  
 3.1.1 ผู้ประกาศภาวะฉุกเฉิน คือ ผู้ว่าการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1.2 การแถลงข่าว 
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  - ผู้แถลงข่าว คือ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
- สถานที่แถลงข่าว ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต หรือสถานที่ที่
ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด 

3.2 ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ 
3.3 คณะท างาน ประกอบด้วย 
  กปภ.ได้มีค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที ่890/2553  แต่งตั้งคณะท างาน

สนับสนนุการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกิจระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
   ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10  ประธานคณะท างาน 
   ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการกองในสังกัด    คณะท างาน 
   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด  คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการกองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า คณะท างาน 

                                                                         และเลขานุการ 
3.4 หน้าที่และตารางสรุปหน้าที่หลักของคณะท างานฯ 
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

3.4.1 จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของหน่วยงานใน
สังกัด ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนการท างานที่ส าคัญและจัดล าดับ
ความส าคัญที่ต้องด าเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3.4.2 ประเมินสถานการณ์ความเสียหาย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พิจารณาความ
จ าเป็นในการด าเนินงานตามแผนฯ ควบคุมการด าเนินงานตามแผนฯ และปรับปรุง
แผนฯ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสามารถให้บริการลูกค้าได้ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3.4.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดท าแผนฯ การจัดเตรียมทรัพยากร การฝึกอบรม    
การซ้อม การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานสามารถด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสงู  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 

วันที่  10  กันยายน  2555                   หน้า 9   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณีเกิดแก๊สคลอรีนร่ัวระบบสูบน้ าแรงสูงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน                                                                                                             
 

3.4.4 จัดให้มีการฝึกอบรม การซ้อมการด าเนินการตามแผนฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3.4.5 เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานย่อย เพื่อช่วยให้การด าเนินงานในเรื่องนี้ได้ตามความ
เหมาะสม 

3.4.6 แจ้งเรื่องการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงาน
ในสังกัดทราบ 

 
ตารางสรุปหน้าที่หลกัของคณะท างานฯ กรณีเกิดแก็สคลอรนีรัว่ระบบสูบน้ าแรงสูง 

คณะท างานฯ หน้าทีห่ลัก 
1. ผูอ้ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1. สรุปสถานการณ์ที่ไดร้ับแจ้ง แล้วน าเสนอผู้ว่า

การตามล าดับช้ัน เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินใน
เขตท้องที่ 

2. เป็นผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินในเขต
ท้องที ่

3. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง อาทิ    

ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด, เทศบาล 
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้ว่าการสั่งการ 

2. ผูอ้ านวยการกองบริหารทั่วไป 1. จัดเตรียมสถานที ่บุคลากร อุปกรณ์ เพือ่
สนับสนนุศูนย์ปฏิบัติการฉกุเฉนิ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

3. ผู้อ านวยการกองแผนและวิชาการ 1. ประเมินสถานการณ์ / ให้ค าแนะน า ด้านวิชาการ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

4. ผูอ้ านวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้ า 

1. จัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาที่เป็นเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. สนับสนุนในการแก้ไขระบบการผลิตและสูบจ่าย ที่เกดิ
ความเสียหาย 
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3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะท างาน 
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

5. ผูอ้ านวยการกองระบบจ าหน่าย 1. ปรับระบบจ าหน่ายน้ า 
2. ท าการประชาสัมพันธ์ และแจกน้ าผู้ใช้น้ า / ผู้ประสบภัย 
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

6. ผู้อ านวยการกองบัญชีและการเงิน 1. ให้ค าแนะน าและจดัเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

7. ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ประสานงานข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
  

1. ประสานงาน / ส่ังการหนว่ยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อ
แก้ไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

3.5 ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ 
คณะท างานฯ หน้าทีห่ลัก 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 1. เป็นผู้สั่งการในที่เกิดเหต ุณ โรงสูบน้ าแรงต่ าที่
เป็นเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. ติดต่อประสานงานกับคณะท างานฯ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กปภ.
เพื่อขอสนับสนนุการช่วยเหลือการแกไ้ขภาวะ
ฉุกเฉิน 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธาน
คณะท างานฯ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการแก้ไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

6. จัดท ารายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน 
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4. ระบบเตือนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 

4.1 ระบบเตือนภัย กปภ.มรีะบบเตือนภัยกรณีเกิดแกส็คลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงดังนี้ 
4.1.1 ติดตามประสานงานกับศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอ / จังหวัด / เทศบาลและ

อื่นๆ 
4.1.2 ประสานงานกับ กปภ. ใกล้เคียง เช่น กปภ.สาขาเชียงใหม่,ล าปาง,แม่รมิ,บา้นโฮ่ง

,สันก าแพง 
4.2 การสื่อสารเตือนภัย 
 - ใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน / โทรสาร / โทรศัพท์เคลื่อนที่ / Internet ในการสื่อสารเตือนภัย 
4.3 การสื่อสารเตือนภัยหนว่ยงานภายนอก 
 4.3.1 ใช้รถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ท่ีจะได้รับผลกระทบ 

4.3.2 ผ่านหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ในท้องที่ เช่น สถานีโทรทัศน์, สถานีวิทยุท้องถิ่น, เทศบาล เป็นต้น 
4.3.3 ผ่าน Smart Board ตามจดุต่าง ๆ  
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5.ผังขั้นตอนปฏิบตัิการแก้ไขภาวะฉุกเฉนิ 
กรณีเกดิวาตภัยโรงสูบน้ าแรงต่ าล าพนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่วยเหลือ 

สั่งการ 

ช่วยเหลือ / สนบัสนนุ 

 
ร้องขอ / ประสานงาน 

 

รายงาน 

ผจก.กปภ.สาขา ประสานงานศูนย์ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน อ าเภอ / จังหวดั / 
เทศบาล ส านักชลประทาน เฝา้ระวังระดับน้ าในแม่น้ าปิง 

รายงานผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ 

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ถึงผู้ว่าการ กปภ. 

รายงาน 

ผวก.หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉนิ 

คณะท างานฯ 

หนว่ยงานภายนอก 

 ศูนย์ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
อ าเภอ / จังหวดั / เทศบาล 

 ส านักชลประทาน 

 ศูนย์ป้องกนัและบรรเทา          
สาธารณภัย 

 ประชาสัมพันธ์จงัหวัด 

 สถานีวทิยุ / โทรทัศน์ / Cable
ท้องถิน่ 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 สถานศึกษาในท้องถิน่ 

 หนว่ยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

หนว่ยงานภายใน กปภ. 

 ปฎิบัตติามขัน้ตอนและ
วิธีปฏิบตั ิ

- ก่อนเกดิเหต ุ
- ขณะเกดิเหต ุ
- หลังเกิดเหต ุ

แก้ไขสถานการณ์แล้วเสร็จ 

 รายงานสรุปสถานการณ์ความเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ 

 ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้น้ า/ผู้ประสบภัยทราบ 

จบภารกิจ 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสงู  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 

วันที่  10  กันยายน  2555                   หน้า 13   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณีเกิดแก๊สคลอรีนร่ัวระบบสูบน้ าแรงสูงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน                                                                                                             
 

6. ปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ ก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉนิ 
 

การปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1. ติดตาม / เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิดจาก       
ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอ / จังหวัด / เทศบาล / 
ส านักชลประทาน 

ผจก.กปภ.สาขาล าพูน / หวัหน้างาน
ผลิต 

2. ส ารวจ ปรับปรุงเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบท่อจ่าย 
    น้ า เพื่อให้จ่ายน้ าได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน(เช่น ยกเครื่อง
สูบน้ า, ถอดเครื่องสูบน้ า, เตรียมการย้ายเครื่องสูบน้ าไป
แหล่งน้ าส ารอง ฯ) 

ผจก.กปภ.สาขาล าพูน / หวัหน้างาน
ผลิต,    ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ า 

3. เตรียมการ/ประสานงาน จัดหาเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้า 
ประตูน้ า อุปกรณ์ประสานท่อ ท่อน้ าดิบ ส ารอง  เช่นการยืม
จากโครงการก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาคเขตใกล้ เคียง 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใกล้เคียง   กรมชลประทานฯ 
โดยตรวจสอบ ชนิดขนาด คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้
เป็นเครื่องสูบน้ า ชั่วคราว/ส ารอง 

ผอ.กปภ.ข.,ผจก.กปภ.สาขาล าพูน, ผอ.
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า, 
ผอ.กองบริหารทั่วไป 

5. จัดเตรียมรถบรรทุกแจกจ่ายน้ าส าหรับพื้นที่ ที่ได้รับผลกระ 

ทบมาก      

ผจก.กปภ.สาขาล าพูน, ผอ.กองระบบ
จ าหน่าย 

6. จัดให้มี เจ้าหน้าที่  /  พนักงานในการปฏิบัติงานตลอด         

24 ชั่วโมง 

ผจก.กปภ.สาขาล าพูน, ผจก.กปภ.สาขา
ใกล้เคียง, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 

7. เตรียมด าเนินการวางแผนจัดท าแผนประชาสัมพันธ์        

แจ้งผู้ใช้น้ าให้ทราบทางสถานีวิทยุท้องถิ่นหรือเสียงตามสาย 

ผจก.กปภ.สาขาล าพูน, ผอ.กองระบบ
จ าหน่าย 

8. เตรียมการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผอ.กองบัญชีและการเงิน 

9. เตรียมการให้การสนับสนุนด้านรถบรรทุกน้ า เครื่องจักร    

 น้ าดื่มเพื่อแจกผู้ใช้น้ า/ผู้ประสบภัย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ

แก้ไขภาวะฉุกเฉิน 

ผอ.กองระบบจ าหน่าย,ผอ.กองบริหาร
ทั่วไป,ผจก.กปภ.สาขาล าพนู, กปภ.ข.๙  



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสงู  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 

วันที่  10  กันยายน  2555                   หน้า 14   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณีเกิดแก๊สคลอรีนร่ัวระบบสูบน้ าแรงสูงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน                                                                                                             
 

 
7. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผู้รบัผิดชอบ ขณะเกิดเหตุภาวะฉกุเฉนิ  

การปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1. สนับสนนุด้านงบประมาณ 
ตามข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยพัสดุก าหนดการ
ด าเนินจัดซือ้หรือจัดจ้างหรอืจัดเช่าโดยวิธีกรณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ข้อ 7       
- ผอ.กปภ.ข.มอี านาจได้ไมเ่กิน 2,000,000 

บาท 
- ผจก.กปภ.สาขา (ชั้น 1) ไมเ่กิน 500,000 บาท 

ผอ.กองบัญชีและการเงิน 

2. สนับสนุนรถบรรทุกน้ า เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และบุคลากร ในการแก้ไขภาวะฉุกเฉนิ 

ผอ.กองระบบจ าหน่าย,ผอ.กองบริหารทั่วไป
,ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข., 

3. ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้น้ า/ผู้ประสบภัยทราบ
สถานการณ์ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจ าหน่าย 

4. แจกน้ าดื่ม และ น ารถบรรทุกน้ าแจกน้ าอุปโภค / 
บริโภค ให้ผู้ใช้น้ า/ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 
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8. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผู้รบัผิดชอบ หลังเกิดเหตภุาวะฉกุเฉนิ  
การปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจ/ประเมินความเสยีหายในภาพรวม กปภ.สาขาล าพูน, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 
2. ด าเนินการซ่อม / ย้ายเครื่องสูบน้ า และ  
     มอเตอรไ์ฟฟ้ากลับสู่ที่เดิม ฯลฯ 

ผจก.กปภ.สาขาล าพูน, ผอ.กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า 

3. ประชาสมัพนัธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์ ผจก.กปภ.สาขาล าพูน, ผอ.กองระบบจ าหน่าย 
4. ทบทวน / ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนือ่งใน
การด าเนินธรุกิจ กรณีน้ าทว่มระบบสูบน้ าแรง 

    ต่ า โรงสูบน้ าแรงต่ า 

คณะท างานฯ  

5. จัดท าข้อเสนอ / ปัญหา / อุปสรรค รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

คณะท างานฯ  

 
9. รายชือ่ผู้เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตกุารณฉ์ุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท ์

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิตต ิ  วิภาสวงค ์  ผู้อ านวยการการประปา           ส่วน

ภูมภิาคเขต ๙ 
0-5335-2011 0-5335-2012 : 

1109 
08-9767-8529 

นายหลักชัย  พัฒนเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปา   ส่วน
ภูมิภาคเขต ๙ 

0-5335-2012 : 
1202 

0-5335-2012 : 
1109 

08-1615-9263 

นายมงคล  วัลยะเสว ี ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
1309 

0-5335-2012 : 
1309 

08-9700-0101 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ า กปภ.ข.๙ 

0-5335-2012 : 
3101 

0-5335-2012 : 
3102 

08-2764-1933 

นายจรัส  แสนจิตต ์ ผอ.กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
2205 

0-5335-2012 : 
2201 

08-9850-4105 

นางอารีย์  ลิ้มเจริญ 
 
 

ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
1101 

0-5335-2012 : 
1109 

08-9954-3177 

นายไชยา  ราชานาค ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5335-2012 : 0-5335-2012 : 08-1951-1136 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
โทรศัพท ์

ส านักงาน โทรสาร มือถือ 
กปภ.ข.๙ 1210 2205 

นายประพันธ ์ อรัณยะนาค ผอ.กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
1209 

0-5335-2012 : 
1205 

08-5710-5044 

นายปฏินันท ์จันทร์ศุภเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล าพูน 

0-5351-1072 
 

 0-5356-0901 081-9934779  
 

 ว่าที่ร.ท.สรุศักดิ์ ลิ้มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาเชียงใหม่(พ)  

   081-764-5062 

นายสกลณรงค์ สาล ี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าปาง      089-1896735 
นายถาวร พิทักษากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาแม่ริม 
    089-6363553 

นางนภาพร พูนสุขสันต ิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสันก าแพง 

  081-9501977 

นายอัมรินทร์ สิทธิเกษร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาบ้านโฮ่ง 

 
 

  
 

090-1485566 

นายมนต์ชัย ตันยเวช หนง.ผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)  
 

 
 

088-4343038 

นายการุณย์ เรืองยศ หนง.ผลิต กปภ.สาขาล าปาง 
 

  084-3667447 

นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์
กุล 

หนง.ผลิต กปภ.สาขาแม่ริม 
 

   081-3798556 

นายนิรันทร์ นิตยใ์หม ่ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง 
 

  084-3688160 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสนั
ก าแพง 

  083-3224333 
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นางรัตนา กิจวรรณ 

ผวก. 
 

 

นายถาวร  นิติภาวะชน 

รปก.1 
02-551-8513-4 

 

นายกิตติ   วิภาสวงค์   
ผอ.กปภ.ข.9 
08-9767-8529 

 

นายมงคล  วัลยะเสวี 
ผอ.กผว.9 

08-9700-0101 
 

นายจรัส  แสนจิตต์ผอ.ผอ.
กรจ.9 

08-9850-4105 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล 
ผอ.กรค.9 

08-2764-1933 

นางอารีย์  ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง.9 

08-9954-3177 

นายไชยา  ราชานาค 
ผอใกทส.9 

08-1951-1136 
 

 

นายประพันธ์  อรัณยะนาค 
ผอ.กบร.9 

08-5710-5044 

นายปฏินันท์ จันทร์ศุภเสน 
ผจก.สาขาล าพูน 

081-9934779 
 

นายสกลณรงค์ สาลี 
 ผจก.สาขาล าปาง 
089-1896735 

 

นายถาวร พิทักษากร 
ผจก.สาขาแม่ริม 
089-6363553 

ว่าท่ีร.ท.สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ 
ผจก.สาขาเชียงใหม่(พ) 

081-7645062 
 

นายหลักชัย  พัฒนเจริญ 
ผู้ช่วย ผอ.กปภ.ข.9 
08-1615-9263 

 

นายอัมรินทร์ สิทธิเกษร 
ผจก.สาขาบ้านโฮ่ง 

090-1485566 
 

นายวีระพันธ์ จันทร์แสง 
หนง.ผลิต กปภ.สาขาล าพูน 

081-9604409 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห์  

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

ในการหยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจ าหน่าย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางด้านการเงินไม่มากนักในแต่ละ
ประปา แต่ผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง การให้บริการจะส่งผลกระทบต่อองค์กรมากกว่า 

การวิเคราะห ์
1. ค่าเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555) 

อัตราการใช้น้ า (ลบ.ม./ราย/วัน)     0.65 
จ านวนผู้ใช้น้ าทีไ่ด้รับผลกระทบ (ราย)    10,919 
ปริมาณน้ าจ าหน่ายต่อวันที่ไดร้ับผลกระทบ (ลบ.ม)   7,041.06 
รายได้ค่าน้ าต่อหน่วย (บาท : ลบ.ม)     16.35 
ค่าเสียหายเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ 1 วัน (บาท) 115,121.33 

2. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน ต่อวัน 
2.1 ค่าน้ าดื่ม  3,000 ขวด ๆ ละ 15 บาทเริ่มจ่าย วันที่ 3 เป็นต้นไป       45,000 

2.2 ค่ายานพาหนะส าหรับบรรเทาความเดือดร้อน จากหน่วยราชการ ปปข.       45,000 
      เอกชน จ านวน 10 คัน เฉลี่ยคันละ 4,500 บาท เริ่มจ่ายวันที่ 3 เป็นต้นไป 
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก 20 คน เฉลี่ยคนละ 900 บาทต่อวัน จ่ายตั้งแต่วันแรก      18,000 
2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ วันละ 50,000 บาท จ่ายตั้งแต่วันแรก        50,000 
รวมค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน (บาท)      158,000 

3. ค่าลงทุน (บาท) 

   1 วัน 
ติดต้ังเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้อลาก (เทเลอร์) 
รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      30,000 บาท 

   2 วัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      15,000 บาท  
   3 วัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      15,000 บาท  
  4 วัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      15,000 บาท  
 5 วัน ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า แรงต่ า 2 ชุด และ       

อื่น ๆ       150,000 บาท  
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4. ค านวนค่า RTO 

จ านวนวัน Financial Impact Recovery Cost 

   1 วัน 
                                                                                                                                                           

117,050  30,000 บาท 

   2 วัน 
                                                                                                                                                           

234100  15,000 บาท 

   3 วัน 
                                                                                                                                                           

351150  15,000 บาท 

   4 วัน 
                                                                                                                                                           

468200  15,000 บาท 

   5 วัน 
                                                                                                                                                           

585250       150,00 บาท 

 - คา่  RTO ที่เหมาะสมตามการวิเคราะห ์ BIA  เท่ากับ 3-4 วัน   

 
Cost Benefit Analy sis
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องใน    
การด าเนินธุรกิจ 
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การวิเคราะห ์การระบุงานหลกั การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห ์RPO, RTO, WRT และ MTO 

 
ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 

1. Normal Operations 
ในช่วงเวลาปกติก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบด าเนินการเป็นปกติ มกีารส ารอง

ข้อมูลระบบ (Backup) 
2. Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน / ภัยพบิัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไม่สามารถใช้งานได้ต้องด าเนินการ 
กู้ระบบที่เกิดเหตฉุุกเฉิน 

3. Recovery Time Frame 
เป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการกู้ระบบที่เกิดเหตฉุุกเฉิน / ภัยพิบัติ  

4. ช่วงระยะเวลาทีร่ะบบสามารถด าเนินงานเปน็ปกต ิ
ค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องดงันี้ 
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานที่สุดที่ยอมให้ข้อมลูสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาทีย่อมรับได้ในการกู้คืนระบบ 
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WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาทีกู่้คืนระบบและทดสอบระบบจนท างานได ้
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดด าเนินการสูงสุดที่ยอมรับได้ 

 
ค านิยาม 

 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business continuityหมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ ์
(Strategy) และยุทธวิธ ี(Tactical) ขององค์กร ในการวางแผนและตอบสนองต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพื่อให้ธรุกจิสามารถด าเนินการได้อยา่งต่อเนื่อง
ภายใต้ระดับที่สามารถยอมรับได้ 

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง 
กระบวนการบรหิารงานแบบองค์รวม ในการระบุถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 
และผลกระทบที่มีต่อการด าเนินธุรกิจจากภัยอันตรายนั้น ๆ รวมถึงการจัดเตรียมกรอบ
ส าหรับการสร้างความยืดหยุ่นในขีดความสามารถขององค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธผิล เพื่อเป็นการปกป้องดูแลให้กับผูม้ีสว่นได้เสยี 
ชื่อเสียงองค์กร ตราสินค้า และการด าเนนิงานในการสร้างคุณค่าขององค์กร 

 เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถงึ ส านักงานการประปาสาขาที่ผู้ว่าการการประปาสว่นภูมิภาค
หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายก าหนดให้เป็นเขตภาวะฉุกเฉนิ 

 
Business Continuity Management (BCM) เป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

(Holistic Management Process) ที่เป็นระบบท าให้องค์กรสามารถก าหนดปัจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวว่ามีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกว่า 
“การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจ หรือ  Business Impact 
Analysis (BIA) และ ด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ในการท าให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ใน
ภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การท า BIAเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ Business 
Continuity Planning (BCP) 
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ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of 
practice ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า Business Continuity ไว้ดังนี้  “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 ที่ส าคัญๆ อยู่ในค านิยามนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือจุดมุ่งหมายของการท า 
BCM เลยก็ว่าได้ ซึ่งนั่นก็คือเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น   
อันอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น  และการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในการท า 
BCM นั้น ไม่ได้หมายถึงการที่สามารถท าทุกอย่าง หรือมีทุกอย่างได้เหมือนกับในสถานการณ์ปกติ 
(business as usual) แต่ต้องเพียงพอให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ สามารถท าให้มีธุรกิจต่อไปได้ และ
เกิดความเสียหายน้อยที่สุด process หรือ business function อะไรที่ไม่จ าเป็นในช่วงเวลาที่เกิดภาวะ
วิกฤต ก็อาจจะละเว้นไว้ก่อนได้ ในขณะที่พยายามรักษาและกู้กลับ งานที่มีความส าคัญในการให้บริการ
หรือรักษาโครงสร้างส าคัญ ๆ เอาไว้ให้ได้    ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่บ้านไฟไหม้  ในช่วงเวลานั้น 
สิ่งที่ส าคัญที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งยวดเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้  
 
องค์ประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปด้วย  

1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ : BCM program management  

เป็นกระบวนการในการสร้าง และดูแลรักษาขีดความสามารถด้านความต่อเนื่องธุรกิจ 
(Business continuity capability) ให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนขององค์กร โดยจะ
ประกอบด้วย การก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การด าเนินการใน    
การรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้แก่ การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การจัดให้มี
การฝึกอบรม และการด าเนินการฝึกซ้อมความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึง
การจัดให้มี การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการด าเนินงานให้ทันสมัยอยู่
เสมอ และ การควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ 

2. การท าความเข้าใจในองค์กร : Understand the organization  เป็นกระบวนการในการ
จัดเตรียมข้อมูลที่แสดงถึงล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร รวมถึงความ
เร่งด่วนของกิจกรรมหลักๆ ทั้งนี ้ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการนี้ จะประกอบด้วย การก าหนด
วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย  กิจกรรม และทรัพย์สิน 
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ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุดของกิจกรรม
ต่างๆ การประเมินภัยอันตรายที่มีต่อกิจกรรมหลักๆ และการเชื่อมโยงและการพึ่งพากันระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

3. การก าหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง : Determine business continuity strategy  

เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้ เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยแนวทางที่จะใช้
ในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะต้องมั่นใจได้ถึงความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส าคัญในการ
ก าหนดกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ยอมรับได้เมื่อเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมหลักๆ 
ต้นทุนของการด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

4. การพัฒนา และการด าเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement 

a BCM response เป็นการก าหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไม่
ต่อเนื่อง (Incident management) ความต่อเนื่องธุรกิจ (Business continuity) และแผนการ
ฟื้นฟูธุรกิจ (Business recovery plan) ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการ   ทั้งใน
ระหว่างและภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ต่อเนื่องข้ึน ทั้งนี ้ขั้นตอนในการพัฒนาและการ
ด าเนินการ จะประกอบด้วยการก าหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก 
การคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่ต่อเนื่อง  
และการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการสร้างความต่อเนื่องและการฟื้นฟูส าหรับ
กิจกรรมหลักๆ 

5. การฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and 

reviewing BCM arrangements เป็นกระบวนการในการฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษา การทบทวน
และการตรวจประเมิน เพื่อให้องค์กรสามารถแสดงให้เห็นถงึความพร้อม และความสมบูรณ์ของ
การด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมถึงการระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องด้วย 

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

culture เป็นส่วนที่ส าคัญของคุณค่าหลักขององค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ     
ผู้มีส่วนได้เสียถึงความสามารถขององค์กรในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและ       
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับองค์กร  
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น คะแนน 

 

น่าจะเกิดขึ้นได้มากท่ีสุดหรือเกิดประจ า 

(Extremely Likely) 

 

1 ปี 12 ครั้ง (1 เดือน    

ต่อครั้ง) หรือมากกว่า 
 

 

มากกว่า  80% 
 

 

5 
 

 

น่าจะเกิดขึ้นได้หรือบ่อยครั้ง 

(Likely) 

 

1 ปี ไม่เกิน 6 ครัง้ 
 

 

70% - 79% 
 

 

4 
 

 

เป็นไปได้หรือเกิดขึ้นบ้าง 

(Possible) 

 

1 ปี ต่อครั้ง 
 

 

60% - 69% 
 

 

3 
 

 

ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้น้อย 

(Unlikely) 

 

2 - 3 ปี ต่อครั้ง 
 

 

50% - 59% 
 

 

2 
 

 

ยากท่ีจะเกิดขึ้น 

(Rare) 

 

5 ปี ต่อครั้ง 
 

 

น้อยกว่า 50% 
 

 

1 
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การจัด 

ระดับของ 

ความรุนแรง 

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 

ความ

เสี่ยง 

 

คะแนน 

BIA 
 

ด้านการเงิน 

(มูลค่าความเสียหาย) 

ด้านภาพลักษณ์ 

(ช่ือเสียงองค์กร) 

ด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (IT) 
ด้านการ 

ด าเนินธุรกิจ 

ด้านการ 

ด าเนินงานตามแผน 

สูงมาก 

 
 >2% ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์  

วิทยุ โทรทัศน์   

เชิงลบมากกว่า 3 วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญท้ังหมด  
และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัย 
ของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญ 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกิจ และกระบวนการ 

มากกว่า 2 วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได้น้อยกว่า 50% 

 
5 

 
1 

สูง 
>1.5% และไม่เกิน 2%                                

ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์   

เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญบางส่วน 
และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัย         

ของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญบางส่วน 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกิจ และกระบวนการ 

2 วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได้ 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไม่เกิน 1.5%        

ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์   

เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญบางส่วน 
และเกิดความเสียหายมากต่อความปลอดภัยของ 

ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญไม่มากนัก 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกิจ และกระบวนการ 

1 วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได้ 70-79% 
3 3 

น้อย 
>0.5% และไม่เกิน 1%  

ของรายได้ค่าน้ าสุทธิ 

มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

วิทย ุโทรทัศน์   

เชิงลบ 1 วัน 

เกิดความเสียหายต่อระบบ IT ที่ส าคัญบางส่วน 
และเกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของ 

ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจเล็กน้อย 

การหยุดด าเนินการของ 

ธุรกิจ และกระบวนการ 

เป็นบางเวลา 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได้ 80-89% 
2 4 

น้อยมาก 
<0.5% ของรายได้ 

ค่าน้ าสุทธิ 

แก้ไขได้ใน 1 วัน ไม่มีการ     

เผยแพร่ข่าวในเชิงลบ 

เกิดปัญหาและความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญ 
บางส่วน แต่ไม่เกิดความเสียหายต่อความ 

ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจ 

ไม่มีการหยุดด าเนินการ             

ของธุรกิจ และกระบวนการ 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผน 

ได้มากกว่า 90% ขึ้นไป 
1 5 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑ์ประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
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เกณฑ์ประเมินระดับ  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 
 

จ านวนวัน คะแนน 

เกิน  7  วัน 5 

5 - 7  วัน 
4 
 

3 - 4  วัน 

 

3 
 

2  วัน 
 

2 
 

1  วัน 
 

1 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 

วันที่  10  กันยายน  2555                    หน้า 32   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณีเกิดแก๊สคลอรีนร่ัวระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน                                                                                                       
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
การประเมินความเสี่ยง 
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ตารางจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
 

เกิดขึ้นยาก  (1) เกิดขึ้นน้อย  (2) เกิดขึ้นบ้าง  (3) 
เกิดขึ้นบ่อย  

(4) 
เกิดขึ้นเป็นประจ า  

(5) 

สูงมาก (5) 

 แผ่นดินไหวโรงกรองน้ า, 
แก๊สคลอลีนรั่ว, ลอบวาง
ระเบิด, พนง.ประท้วง,           
การก่อการร้าย, ไฟไหม้
สนง.ใหญ่, น้ าท่วมระบบ
สูบน้ าแรงต่ า, คนเอาเชื้อ
โรคใส่ถังน้ าใส,อาคาร
เสียหายจากไฟไหม้ 
ระเบิด ,      

ดินถล่ม, น้ าท่วมภัยแล้ง, 
โรงงานปล่อย    น้ าเสีย, 
ก่อการร้าย, น้ าท่วมโรง
กรอง 

น้ าป่าไหลหลากท่วม

แรงต่ า, ผู้ใช้น ้า
ประท้วง, สารเคมี

รั่วไหล 

ไวรัสเข้าระบบ 

SAP,  บ.ส่ง
น้ าประปาไม้ได้

ตามก าหนด 

 

สูง (4) ไฟไหม้ตึก IT, ตึกสนง.
ใหญ่ถล่ม 

ไวรัสเข้าระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      น้ า
ท่วมโรงสูบน้ า 

พายุ,  ระบบเครือข่าย
ล่ม,วางระเบิดทาง
ภาคใต้, มลพิษ 

  

ปานกลาง 

(3) 

การกระท าผิดทางอาญา

ของพนง.,      พายุ, น้ า
ท่วมใหญ่, ไฟไหม้ สนง.   

แหล่งน้ าดิบเน่าเสีย,  
ภัยแล้ง,        หม้อ
แปลงช้ารุดที่ประปา  

พายุ,  แก๊สคลอลีน
รั่ว 

  

น้อย (2) ดินถล่ม, ก๊าซระเบิด 
  

  
น้ าท่วมพื้นที่จ่าย

น้ า 
ไฟฟ้าดับ 

น้อยมาก 

(1)     
การกระท าผิดทางวินัย

ของพนักงาน 
ฟ้าฝ่าหม้อแปลง

หลัก 

ไฟฟ้าดับ,  พนง.ท าผิด
ทางวินัย,         ระบบ 
IT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 
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ภาคผนวก 6 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานสนับสนุน             

การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 
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การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 

วันที่  10  กันยายน  2555                    หน้า 36   

 

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

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ กรณีเกิดแก๊สคลอรีนร่ัวระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน                                                                                                       
 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 
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ภาคผนวก 7 
พื้นที่การจ าหน่ายน้ าของ  กปภ.สาขาล าพูน 

 
 
 
 
 
 

(ขอปลิ้นท์จากงานบริการฯ) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 
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ภาคผนวก 8 
ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดการ
ด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือจัดเช่า โดย

วิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 
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การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 
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การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
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ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าติดตั้งเครื่องสูบน้ าแรงต่ า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าตดิตั้งเครื่องสูบน้ าแรงต่ า 100 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงกรองน้ าริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
(หมายเหตุ : ใช้ราคาต้ังงบประมาณ ปี 2555) 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

      

ล าดับ รายการ หนว่ย จ านวน 
ราคาต่อ
หนว่ย  รวมเป็นเงนิ  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบน้ าแรงต่ า(แบบบ่อแห้ง) ขนาด 7X20 เมตร  หลัง  1 3,458,000 3,458,000 

    - โครงสร้างรับท่อทางดูด  เมตร      -        - - 

2 งานท่อ         

    - ท่อทางดูด SP dia 300 มม.  ม. - - - 

    - ท่อส่งน้ าดิบ SP dia 300 มม.  ม. - - -  

    - ประสานท่อ  รวม - - - 

3 งานเครื่องกล         

    - เครื่องสูบน้ า 500  ลบ.ม./ชม.  17 ม. 45 แรงม้า  ชุด 2 923,000 1,846,000  

4 งานระบบไฟฟ้า         

    - ตู้ควบคุม,สายไฟ และหม้อแปลง  ชุด 2 1,000,000 2,000,000  

5 รวมข้อที่ 1 - 4        7,304000 

6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%       511,280 

7 รวมวงเงินก่อสร้างท้ังหมดประมาณ       7,815,280 

(เงินเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีเกิดแก๊สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ าแรงสูงริมปิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน 

เอกสารลับ : ส าหรับใช้ภายใน กปภ.เท่าน้ัน 

เวอร์ชั่น : 3.0 
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บัญชีแสดงราคาตั้งงบประมาณ 

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าตดิตั้งเครื่องสูบน้ าแรงต่ า 50 % ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริเวณโรงกรองน้ าริมปิง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย  

      

ล าดับ รายการ หนว่ย จ านวน 
ราคาต่อ
หนว่ย  รวมเป็นเงนิ  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบน้ าแรงต่ า(แบบบ่อแห้ง) ขนาด 7X20 ม.   หลัง  1 1,729,000 1,729,000  

2 งานท่อ         

    - ท่อทางดูด SP dia 300 มม.  ม. - - -  

    - ท่อส่งน้ าดิบ SP dia 300 มม.  ม. -        - -  

    - ประสานท่อ  รวม - - -  

3 งานเครื่องกล         

    - เครื่องสูบน้ า 500  ลบ.ม./ชม.17 ม.  45  กิโลวัตต์  ชุด 1 923,000     923,000 

4 งานระบบไฟฟ้า         

    - ตู้ควบคุมพร้อมสายไฟ  ชุด 1 1,000,000    1,000,000 

5 รวมข้อที่ 1 - 4       3,652,000 

6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%       255,640 

7 รวมวงเงินก่อสร้างท้ังหมดประมาณ       3,907,640 

(เงินสามล้านเก้าแสนเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้าน) 
 


