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บทนํา 

      ในปจจุบันความเสี่ยง และเหตุการณตางๆ  เชน ภัยพิบัติธรรมชาติ แผนดินไหว  การประทวง 
วินาศกรรม ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและสงผลใหการดําเนินธุรกิจ จนทําใหองคกรไดรับผลกระทบหยุดชะงัก และไม
สามารถดําเนินงานตอไปได ซึ่งมีผลตอเนื่องไปยังการใหบริการแกลูกคา และผูที่เกี่ยวของ การบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจเปนกระบวนการที่ชวยในการวางแผน และกําหนดแนวทางในการรับมือกับภาวะที่
ทําใหธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได โดยมีผลกระทบกับธุรกิจ   อันเนื่องมาจาก
เหตุการณดังกลาวนอยที่สุด  
 การประปาสวนภูมิภาค ไดดําเนินการจัดทําแผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
หรือ Business Continuity Planning (BCP) กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา เพื่อรองรับเหตุการณดังกลาว 
โดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาและการประปาสวนภูมิภาคเขตที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง       ไดจัดทําแผน
รองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจกรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา และม ี การฝกซอมแผนฯ 
ตั้งแตป 2552 เปนตนมา มีการดําเนินการอยางตอเนื่องในป 2553   โดยมีการจัดทําแผนฯ สําหรับการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมจากป 2552 มีการทบทวน / ปรับปรุง / ฝกซอม
แผนฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบตอการใหบริการหากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงรายมีโรงสูบน้ําแรงต่ําจํานวน 2 โรงอยูภายในโรงกรองน้ําวังคํา(โรง
สูบน้ําแรงต่ําเกา) และ(โรงสูบน้ําแรงต่ําใหม)ในคายทหารจังหวัดทหารบกเชียงรายหางกัน ประมาณ 500  
เมตรโดยใชน้ําดิบในการผลิตน้ําแหลงเดียวกัน คือน้ําแมกก  โรงสูบน้ําแรงต่ําเกามีกําลังการผลิต 1,000 ลบ.
ม./ชม.(ปจจุบันหยุดการใชงาน) และโรงสูบน้ําแรงต่ําใหมกําลังการผลิต 1,800 ลบ.ม./ชม. การผลิตน้ําของ 
กปภ.สาขาเชียงรายจะสงน้ําจายเพื่อทําการจําหนายใหผูใชน้ําในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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บทท่ี 1 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา1การประปาสวนภูมิภาค 

 
1. วัตถุประสงคของแผนฯ  

1. เพื่อเปนแนวทางประสานงานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไข
เหตุน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา 

2. เพื่อใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาสามารถทําการผลิตและจําหนายน้ําประปาไดจาก  โรง
ผลิตน้ําอยางตอเนื่องในระหวางที่เกิดน้ําทวมที่โรงสูบน้ําแรงต่ํา  ประมาณ  40% ของกําลัง
การผลิตภายในระยะเวลา 3 - 4 วัน หลังจากเกิดเหตุการณ  

 
2. ขอบเขตการดําเนินงานของแผนฯ 

1. เมื่อประเมินวาจะเกิดหรือ ไดเกิดน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ําที่อยูต่ํา   จนไมสามารถทําการสูบ
น้ําดิบไดตามปกต ิ

2. การประปาสวนภูมิภาคสาขาขางเคียง ที่ไดมีการประสานงานและกําหนดแผนให ความ
ชวยเหลือไวกอนแลว  ไมไดรับผลกระทบจากการเกิดน้ําทวมและยังคงมีความพรอม  
เนื่องจากมีการกําหนดโครงสรางที่ดีและมีการปองกันไดในระดับที่ดีกวา 

3. คาดวาสภาวะน้ําทวมรุนแรงดังกลาวมีระยะเวลาประมาณ  5-7  วัน  
 
3. แผนการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขตกําหนด 
โดยมีคณะทํางานสนับสนุนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจระดับหนวยงาน สวนภูมิภาค  
ปฏิบัติหนาที่แกไขเหตุน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา ที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอกระบวนการผลิตน้ําประปา
ของการประปาสวนภูมิภาค 

3.1 ผูประกาศภาวะฉุกเฉินและการแถลงขาว  
 3.1.1 ผูประกาศภาวะฉุกเฉิน คือ ผูวาการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 3.1.2 การแถลงขาว 
  - ผูแถลงขาว คือ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

- สถานที่แถลงขาว หองประชุมการประปาสวนภูมิภาคเขต หรือสถานที่ที่
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขตกําหนด 

3.2 ที่ตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
3.3 คณะทํางาน ประกอบดวย 
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  กปภ.ไดมีคําสั่งการประปาสวนภูมิภาคที ่890/2553  แตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน
การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจระดับหนวยงานสวนภูมิภาค ดังนี ้

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

                                                              และเลขานุการ 
3.4 หนาที่และตารางสรุปหนาที่หลักของคณะทํางานฯ 
 มีหนาที่ดังตอไปนี ้

3.4.1 จัดทําแผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของหนวยงานในสังกัด 
ตามแนวทางที่กําหนดไว โดยระบุกระบวนการทํางานที่สําคัญและจัดลําดับความสําคัญ
ที่ตองดําเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

3.4.2 ประเมินสถานการณความเสียหาย ประกาศสถานการณฉุกเฉิน พิจารณาความจําเปน
ในการดําเนินงานตามแผนฯ ควบคุมการดําเนินงานตามแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสามารถใหบริการลูกคาไดในกรณีที่เกิด
เหตุการณฉุกเฉิน 

3.4.3 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กําหนดไวในแผนฯ 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดทําแผนฯ การจัดเตรียมทรัพยากร การฝกอบรม    การ
ซอม การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

3.4.4 จัดใหมีการฝกอบรม การซอมการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อใหมั่นใจวาผูเกี่ยวของทุก
คนสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

3.4.5 เห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานยอย เพื่อชวยใหการดําเนินงานในเร่ืองนี้ไดตามความ
เหมาะสม 

3.4.6 แจงเร่ืองการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจใหผูเกี่ยวของรวมทั้งพนักงานใน
สังกัดทราบ 

 
ตารางสรุปหนาท่ีหลักของคณะทํางานฯ กรณีนํ้าทวมระบบสูบนํ้าแรงต่ํา 

คณะทํางานฯ หนาท่ีหลัก 
1. ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1. สรุปสถานการณที่ไดรับแจง แลวนําเสนอผูวาการ

ตามลําดับช้ัน เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินในเขต
ทองที ่

2. เปนผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินในเขตทองที ่
3. แถลงขาวตอสื่อมวลชน 
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4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ    ศูนย
ปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด, เทศบาล 

5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูวาการสั่งการ 
2. ผูอํานวยการกองบริหารทั่วไป 1. จัดเตรียมสถานที ่บุคลากร อุปกรณ เพื่อสนับสนุน

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
2. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ

ฉุกเฉินสั่งการ 
3. ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ 1. ประเมินสถานการณ / ใหคําแนะนํา ดานวิชาการ 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

4. ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา 1. จัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาที่เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. สนับสนุนในการแกไขระบบการผลิตและสูบจาย ที่
เกิดความเสียหาย 

3. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะทํางาน 
4. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ

ฉุกเฉินสั่งการ 
5. ผูอํานวยการกองระบบจําหนาย 1. ปรับระบบจําหนายน้ํา 

2. ทําการประชาสัมพันธ และแจกน้ําผูใชน้ํา / 
ผูประสบภัย 

3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

6. ผูอํานวยการกองบัญชีและการเงิน 1. ใหคําแนะนําและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการแกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

7. ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนเพื่อ
สนับสนุนการแกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ประสานงานขอมูลผานทางระบบสารสนเทศ
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

3. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

8. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด  1. ประสานงาน / สั่งการหนวยงานที่อยูในความ
รับผิดชอบเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน 
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2. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

 
3.5 ผูสั่งการในที่เกิดเหต ุ

คณะทํางานฯ หนาท่ีหลัก 
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 1. เปนผูสั่งการในที่เกิดเหตุ ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําที่เปน

เขตภาวะฉุกเฉิน 
2. ติดตอประสานงานกับคณะทํางานฯ 
3. ตดิตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก กปภ.

เพื่อขอสนับสนุนการชวยเหลือการแกไขภาวะ
ฉุกเฉิน 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอประธานคณะทํางานฯ 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่อํานวยการแกไขในภาวะ

ฉุกเฉินสั่งการ 
6. จัดทํารายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้น 
 

4. ระบบเตือนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 
4.1 ระบบเตือนภัย กปภ.มีระบบเตือนภัยกรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ําดังนี ้

4.1.1 ติดตามประสานงานกับศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / จังหวัด / เทศบาล 
4.1.2 ประสานงานกับ กปภ.สาขาแมสาย, กปภ.สาขาจุน, กปภ.สาขาพะเยา 

4.2 การสื่อสารเตือนภัย 
 - ใชระบบโทรศัพทพื้นฐาน / โทรสาร / โทรศัพทเคลื่อนที่ / Internet ในการสื่อสารเตือนภัย 
4.3 การสื่อสารเตือนภัยหนวยงานภายนอก 
 4.3.1 ใชรถประชาสัมพันธในพื้นทีท่ีจ่ะไดรับผลกระทบ 

4.3.2 ผานหนวยงานประชาสัมพันธในทองที่ เชน สถานีโทรทัศน, สถานีวิทยุทองถิ่น, 
เทศบาล เปนตน 

4.3.3 ผาน Smart Board ตามจุดตาง ๆ  
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5.ผังขั้นตอนปฏิบัติการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชวยเหลือ 

สั่งการ 

ชวยเหลือ / สนับสนุน 

 
รองขอ / ประสานงาน 

 

รายงาน 

ผจก.กปภ.สาขา ประสานงานศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอ / จังหวัด / เทศบาล 
สํานักชลประทาน เฝาระวังระดับน้ําในแมน้ํากก 

รายงาน 

รายงานผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงผูวาการ กปภ. 

รายงาน 

ผวก.หรือผูที่ไดรับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉิน 

คณะทํางานฯ 

หนวยงานภายนอก 

 ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / 
จังหวัด / เทศบาล 

 สํานักชลประทานที่ 1 

 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงราย 

 ประชาสัมพันธจังหวัด 

 สถานีวิทยุ / โทรทัศน / Cable
ทองถ่ิน 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 สถานศึกษาในทองถิ่น 

 หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 

หนวยงานภายใน กปภ. 

 ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติ 

- กอนเกิดเหตุ 
- ขณะเกิดเหตุ 
- หลังเกิดเหตุ 

แกไขสถานการณแลวเสร็จ 

 รายงานสรุปสถานการณความเสียหาย คาใชจาย 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 ประชาสัมพันธแกผูใชน้ํา/ผูประสบภัยทราบ 

จบภารกิจ 
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6. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผูรับผิดชอบ กอนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  
การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

1. ติดตาม / เฝาระวัง สถานการณน้ําอยางใกลชิดจาก  ศูนย
ปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / จังหวัด / เทศบาล / สํานัก
ชลประทาน จังหวัดเชียงราย 

ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย / หัวหนางาน
ผลิต 

2. สํารวจ ปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา ระบบทอจายน้ํา 
เพื่อใหจายน้ําไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน(เชน ยกเครื่องสูบน้ํา, 
ถอดเคร่ืองสูบน้ํา, เตรียมการยายเครื่องสูบน้ําไปแหลงน้ํา
สํารอง ฯ) 

ผจก.กปภ.สาขา / หัวหนางานผลิต,    
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา 

3. เตรียมการ/ประสานงาน จัดหาเคร่ืองสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา 
ประตูน้ํา อุปกรณประสานทอ ทอน้ําดิบสํารอง  เชนการยืม
จากโครงการกอสรางการประปาสวนภูมิภาคเขตใกลเคียง การ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาใกลเคียง   กรมชลประทานฯ โดย
ตรวจสอบ ชนิดขนาด คุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใชเปน
เครื่องสูบน้ํา ช่ัวคราว/สํารอง 

ผอ.กปภ.ข.,ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กอง
ระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา, ผอ.
กองบริหารทั่วไป 

5. จัดเตรียมรถบรรทุกแจกจายน้ําสําหรับพื้นที่ ที่ไดรับผลกระทบ

มาก      

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 

6. จัดใหมีเจาหนาที่ / พนักงานในการปฏิบัติงานตลอด  24 

ช่ัวโมง 

ผจก.กปภ.สาขา, ผจก.กปภ.สาขา
ใกลเคียง, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 

7. เตรียมดําเนินการวางแผนจัดทําแผนประชาสัมพันธ        แจง

ผูใชน้ําใหทราบทางสถานีวิทยุทองถ่ินหรือเสียงตามสาย 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 

8. เตรียมการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ผอ.กองบัญชีและการเงิน 

9. เตรียมการใหการสนับสนุนดานรถบรรทุกน้ํา เคร่ืองจักร    น้ํา

ดื่มเพื่อแจกผูใชน้ํา/ผูประสบภัย  อุปกรณตาง ๆ ในการแกไข

ภาวะฉุกเฉิน 

ผอ.กองระบบจําหนาย,ผอ.กองบริหาร
ทั่วไป,ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.,  

 
7. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผูรับผิดชอบ ขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  

การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
1. สนับสนุนดานงบประมาณ 

ตามขอบงัคับ กปภ.วาดวยพัสดุกําหนดการดําเนิน
จัดซื้อหรือจัดจางหรือจัดเชาโดยวิธีกรณีฉุกเฉิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ขอ 7       

ผอ.กองบัญชีและการเงิน 
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- ผอ.กปภ.ข.มีอํานาจไดไมเกิน 2,000,000 บาท 
- ผจก.กปภ.สาขา (ช้ัน 1) ไมเกิน 500,000 บาท 
2. สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา เคร่ืองจักร อุปกรณตาง ๆ 

และบุคลากร ในการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
ผอ.กองระบบจําหนาย,ผอ.กองบริหารทั่วไป
,ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข., 

3. ประชาสัมพันธใหผูใชน้ํา/ผูประสบภัยทราบ
สถานการณ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 

4. แจกน้ําดื่ม และ นํารถบรรทุกน้ําแจกน้ําอุปโภค / 
บริโภค ใหผูใชน้ํา/ผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 
 

 
8. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและผูรับผิดชอบ หลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน  

การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

1. สํารวจ/ประเมินความเสียหายในภาพรวม กปภ.สาขา, ผอ.กองในสังกัด กปภ.ข. 

2. ดําเนินการซอม / ยายเครือ่งสูบน้ํา และ มอเตอร
ไฟฟากลับสูที่เดิม ฯลฯ 

ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ํา 

3. ประชาสัมพันธตามแผนประชาสัมพันธ ผจก.กปภ.สาขา, ผอ.กองระบบจําหนาย 
4. ทบทวน / ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องใน

การดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

คณะทํางานฯ  

5. จัดทําขอเสนอ / ปญหา / อุปสรรค รายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

คณะทํางานฯ  

 
9. รายชื่อผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิตติ  วิภาสวงส   ผูอํานวยการการประปา           

สวนภูมิภาคเขต 9 
0-5335-2011 053-352-012-

17 ตอ 1205  
08-9435-1975 

นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผูชวยผูอํานวยการการประปา   
สวนภูมิภาคเขต 9 

0-5335-2012 
ตอ1202 

053-352-012-
17 ตอ 1205  

08-1615-9263 

นายมงคล วัลยะเสวี 
 

ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ1309 

053-352-012-
17 ตอ 1205  

08-4616-8371 

นายธงชัย เหล่ียมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ํา กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ตอ2206 

053-352-012-
17 ตอ 1205  

08-6911-0441 

นายจรัส แสนจิตต ผอ.กองระบบจําหนาย กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ2205 

053-352-012-
17 ตอ 2201  

08-4611-5827 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
นางอารี ล้ิมเจริญ ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.9 0-5335-2012 

ตอ1101 

053-352-012-
17 ตอ 1109 

08-4116-6380 

นางขจีวรรณ พัฒนภิรมย ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ตอ1210 

053-352-012-
17 ตอ 1205  

80-1716-5650 

นายประพันธ อรัญยนาค ผอ.กองบริหารท่ัวไป กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ1209 

053-352-012-
17 ตอ 1205  

08-6968-9817 

นางวราภรณ  ทาวรรณ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาเชียงราย 

0-5371-1655 0-5371-1655 08-1783-1868 

นายบุญเลิศ  กาญจนโกศล ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาแมสาย 

  08-1998-3323 

นายชนกกุล  ศรีสวัสด์ิ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาจุน 

  08-6920-3839 

นายประดิษฐ  วรรณสอน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาพะเยา 

  08-1630-4216 

นายภิญโญ  ทิพยเนตร หัวหนางานผลิต กปภ.สาขา
เชียงราย 

0-5371-1655 0-5371-165 08-1021-0300 

นายพิตรพิบูลฐ  คําศรีสุขต หัวหนางานบริการฯ กปภ.สาขา
เชียงราย 

0-5371-1655 0-5371-165 08-1871-9332 

นายอาทิตย  มาลัยวรรณ หนง.ผลิต กปภ.สาขาแมสาย   08-1885-5142 
นายวีระสิทธ์ิ  สิงหสวัสด์ิ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแมสาย   08-9854-1424 
นายนิวัติ  บุญเรือง หนง.ผลิต กปภ.สาขาจุน   08-6071-9380 
นายสาธิต  ปล้ืมใจ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาจุน   08-1385-1149 
นายอานุภาพ  วัฒนสมบูรณ หนง.ผลิต กปภ.สาขาพะเยา   08-1706-4013 
นายชัยยา  ปะทะนมปย หนง.บริการฯ กปภ.สาขาพะเยา   08-1027-9785 
นายธานินทร  สุภาแสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 0-5315-0150 0-5374-5010  
นายสมพงษ  กุลวงศ นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

เชียงราย 
0-5371-1333 0-5371-1333 08-3565-0033 

นางรัตนา  จงสุทธนามณี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-7505 0-5371-7505 08-9851-6868 

นายภวัต  เสิศมุกดา นายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 0-5371-1288 0-5375-2177 08-1867-1035 
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1 

2 

4 

5 

3 

5 

ผังการเกิดเหตุ และ ผูเกี่ยวของ กรณีเกิด
นํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงตํ่า 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

1 2 

จุดเกิดเหตุฯ 
3 

รายงาน ผอ.กรค. 
4 

รายงาน ผอ.กปภ.ข. 
5 

รายงาน ผวก. 

รายงาน รปก.1 

นายมงคล วัลยะเสว ี
ผอ.กผว.9 

นายฤทธิรงค จัยสิน 
รปก.1 

นายประพันธ อรัญยนาค 
ผอ.กบร.9 

นางวราภรณ  ทาวรรณ 
ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย 

 

นางขจีวรรณ พัฒนภิรมย ื
ผอ.กทส.9 

นางอารี ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง.9 

นายธงชัย เหลี่ยมไฟศาล 
ผอ.กรค.9 

นายจรัส แสนจิตต 
ผอ.กจร.9 

นายประดิษฐ  วรรณสอน 

ผจก.กปภ.สาขาพะเยา 
 

นายชนกกุล  ศรีสวัสดิ ์
ผจก.กปภ.สาขาจุน 

 

นายบุญเลิศ  กาญจนโกศล 

ผจก.กปภ.สาขาแมสาย 
 

นายภิญโญ  ทพยเนตร 
หัวหนางานผลิต 

 

นายกิตติ วิภาสวงษ 
ผอ.กปภ.ข.9 

นายวิเศษ ชํานาณวงษ 
ผวก.กปภ 
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บทที ่3 
 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

3.1 ความหมาย 
แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แตบางคร้ัง
ก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

อาคารถลม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรง เรือน แพ คลังสินคา สํานักงาน ที่
ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซ่ึงเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือ
พังทลายลงมาได  
3.2 พ้ืนที่เส่ียงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 

1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศจีน 
พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี 
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย  

3.3 อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหวสามารถแบงออกไดดังน้ี 

1. ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน และ
การที่ดินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 

2. ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน 
3. ภัยที่เกิดจากคลื่นใตนํ้าที่เรียกวา “Tsunami” คลื่นน้ีเกิดขึ้นจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล   และ

มหาสมุทร ทําใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง 
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว 

3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 
3.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่
แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดขึ้น 

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและอาคารถลมรวมทั้งประสานและฝกซอม            
แผนการบรรเทาภัยกับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

2.  การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  และเชื่อฟง            
คําเตือนอยางเครงครัด 
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3.  ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเคร่ืองใชภายในอาคาร ทําการยึดอุปกรณที่อาจกอใหเกิด
อันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนที่สูง 

4.  สอนพนักงานใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวนํ้าและแกส 
5.  สํารองเสบียงอาหาร นํ้าดื่ม ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม วัสดอุุปกรณตางๆ อาท ิไฟฉาย               

เคร่ืองมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมที่จะเกิดขึ้น 
6.  ซักซอมความพรอมของพนักงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเม่ือเกิดแผนดินไหวและกําหนดจุดนัดพบที่

ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนยายไปอยูที่ปลอดภัย 
 7.  การประปาสวนภูมิภาคตองจัดเตรียมเจาหนาที่รวมทั้งฝกซอมการชวยเหลือพนักงานเม่ือเกิดแผนดินไหว

หรืออาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
8. สํารวจ พ้ืนที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมทัง้สํารวจ พื้นที่

ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
9.  ใหมีการตรวจสภาพของอาคารหากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพ่ือใหมีการเสริมความแข็งแรง 

รวมทั้งควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 
  10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยให เพื่อเตรียมรับสถานการณ 

3.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน

และบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมที่เกิดขึ้น 
1.  ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืนหรือหมอบอยูใน

สวนของอาคารที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับนํ้าหนักไดมาก หรืออยูใตโตะที่แข็งแรง เพ่ือปองกัน
อันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประต ูหนาตาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอย
แขวน 

2.  ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย 
3.  หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4.  หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) 
5.  อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสร่ัวอยู 
6.  ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมตื่นตกใจ 
7.  เตรียมความพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
8.  จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนที ่ที่เกิดภัยและเปน

ศูนยกลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
9.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารที่ถลม 

 10.  ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสินขององคกรไปไวในพ้ืนที่ปลอดภัย 
 11.  เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  

3.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิม

ในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัย 
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1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2) ใหการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัย เชนที่พักอาศัยชั่วคราว น้ําอุปโภคบริโภค  เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอน 
1.3)  ทําความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง  สิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ              

ของการประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 

บทที่ 4 
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 

4.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค   มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตน้ําประปา   อยาง

แพรหลาย  ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมีความรูเก่ียวกับ
อันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนน้ันเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะไดมีความรูและมีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   
4.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีน
ร่ัวไหล  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

4.3 เปาหมาย 
พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการ

ปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และสถานีผลิต
น้ํา ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 
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4.4 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละอาคาร  
นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองทํางาน 
งานผลิต 

ศูนยบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
โรงพัสด ุ
(สารสม) 

จายน้ํา ประชาชน 

โรงจายสารเคมี 
(แกสคลอรีน)  

โรงสูบน้ําแรงสูง 

 
 

โรงกรองน้ํา 1,000 
500 (ใหม) 
500 (เกา)         
ม3/ช่ัวโมง 

ถังน้ําใส  
3,600 ม

3
 

 
3,000 ม3 

 
3,000 ม

3
 

 
4.000 ม

3
 

 

จุดรวมพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ถ
น
น 

ถนน 

พื้นท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย (โรงกรองนํ้าวังคํา) 
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4.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) และ (ปอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

4.6 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี ้

1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศใหทราบเปน

ลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ ประชาชนก็

ตองเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตฉุุกเฉินทันท ี

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนร่ัว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแตละ  
อาคาร 
 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร เพราะ

เมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 
 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไปยังจุด

รวมพล 
 4.3  ทําการตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวของเขา

มาในอาคารสํานักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาทีต่ามที่กําหนดในสัญญาจาง 

4.7 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว 
4.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 
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1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสงพนักงานที่

ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
5   ควรทําปายหมายเลขที่ถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจายแกส

คลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอมจะใช

งาน ไดทันท ี
7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

10.  ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะ
ทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 

11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับแกสคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด จริงจัง 
และตอเน่ือง 

12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน 

13.  จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก
ปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของที่จะตอง
ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
6.7.2  ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เม่ือมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
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4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวที่ใด 
5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ
9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน จึง

นําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมาจากจุดที่

เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันวางแผนที่

จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูใน

บริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 
 

การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 
1. กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ทีป่ลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายน้ัน 
 ไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
 ดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันท ี
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร น้ํา และสิ่งที่จําเปนอื่น ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 

ไปยังที่พัก 
9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือ

เพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหต ุ
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทกุชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่เพ่ือรอ

ใชในคร้ังตอไป 
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เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกล่ินคลอรีน 
หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกลิ่น

คลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ไดกล่ิน

คลอรีน 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยร่ัว 

ร่ัวที่ถัง 

รั่วที่วาลว 
ใชเซฟตี ้

ไซลินเดอร 

ใชเชฟต้ีแค็ป 

ใชแอมโมเนีย 

ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู 
แกไขหยุดรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 

แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เม่ือเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 
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4.7.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็วที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ การประปา

สวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 

 

ภาคผนวก 

1. รายช่ือผูรับผดิชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของโรงกรองนํ้าวังคํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 
 

1. อาคารกรองน้ําและตกตะกอนขนาด1,000 ลบ.ม./   
ชั่วโมง 

1. นายเจษฎา  ลักษณด ี
2. นายสุทธพิงศ  ศรีชมชื่น 

2. อาคารกรองน้ําและตกตะกอนขนาด 500ลบ.ม./   
ชั่วโมง (ใหม) และ 500ลบ.ม./   ชั่วโมง (เกา) 

1. นายสน  ไชยวิทยาการ 
2. นายสมเกียรติ  สมรมิตร 

3. อาคารเก็บสารเคมี และจายสารเคมี 1. นายสถาพร  มโนวรรณา 
2. นายนิกรพันธ  ของดีงาม 

4. อาคารโรงสูบน้ําแรงต่ํา 1. นายจีรเดช  จิตปรีชาญ 
2. นายชัยณรงค  วงศจักร…………. 
 

2. หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญที่ตองทราบ 
 

1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดโรงพยาบาลคายเม็งรายมหาราช 
2. สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงราย 
3. บริษัทผูขายสารเคมไีทยอาซาฮีเคมีภัณฑ 
4. ผูบังคับบัญชา นางวราภรณ  ทาวรรณ 
5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินการประปาสวนภูมิภาคเขต9 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห  

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดานการเงิน ในการผลิตจําหนายน้ําประปา ไมมีนัยสําคัญมากนักเนื่องจากในการ

หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจําหนาย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางดานการเงินไมมากนักในแตละประปา แต
ผลกระทบในดานภาพลักษณ ช่ือเสียง การใหบริการจะสงผลกระทบตอองคกรมากกวา 

การวิเคราะห 
1. คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ(ขอมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2554) 

อัตราการใชน้ํา (ลบ.ม./ราย/วัน)     0.800 
จํานวนผูใชน้ําท่ีไดรับผลกระทบ (ราย)    14,287 
ปริมาณน้ําจําหนายตอวันท่ีไดรับผลกระทบ (ลบ.ม)   10,800 
รายไดคาน้ําตอหนวย (บาท : ลบ.ม)     15.17 
คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 1 วัน (บาท) 168,836 

2. คาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน ตอวัน 
2.1 คาน้ําด่ืม  5,000 ขวด ๆ ละ 20 บาทเริ่มจาย วันท่ี 3 เปนตนไป    100,000 
2.2 คายานพาหนะสําหรับบรรเทาความเดือดรอน จากหนวยราชการ ปปข.      45,000 
      เอกชน จํานวน 10 คัน เฉล่ียคันละ 4,500 บาท เร่ิมจายวันท่ี 3 เปนตนไป 
2.3 คาเบ้ียเล้ียง/ที่พัก 20 คน เฉล่ียคนละ 800 บาทตอวัน จายต้ังแตวันแรก     40,000 
2.4 คาใชจายอ่ืนๆ วันละ 5,000 บาท จายต้ังแตวันแรก        50,000 
รวมคาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน (บาท)     235,000 

3. คาลงทุน (บาท) 
 

   1 วัน กอสรางโรงสูบติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 100 % 17,307,000 

   2 วัน กอสรางโรงสูบติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 50 % 8,653,500 
   3 วัน ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด และ          

คาซอมแซมอื่น ๆ        350,000  
  4 วัน ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 2 ชุด และ       

แบบเคล่ือนที่ 1 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 270,000 
 5 วัน ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ       

แบบเคล่ือนที่ 2 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 170,000 
 6 วัน ยาย / ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด และ          

ยืม 2 ชุด และคาซอมแซมอื่น ๆ 70,000 

 7 วัน ยืมเคร่ืองสูบน้ํา 3 ชุด และคาซอมแซมอ่ืน ๆ        1,710,000  
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4. คํานวนคา RTO 

จํานวนวัน Financial Impact Recovery Cost 

   1 วัน 
                                                                                                                             

1,062,127  
          
17,307,000  

   2 วัน 
                                                                                                                             

2,124,253  
             
8,653,500  

   3 วนั 
                                                                                                                             

4,466,380  
          

6,410,000 

   4 วัน 
                                                         

6,808,507  
             
4,710,000  

   5 วัน 
                                                                                                                 

9,150,634  
             
3,710,000  

   6 วัน 
                                                                                                                             

11,492,760  
             
3,210,000  

   7 วัน 
                                                                                                                             

13,834,887  
             
2,710,000  

 - คา  RTO ที่เหมาะสมตามการวิเคราะห  BIA  เทากับ 3-4 วัน   
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องใน 
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 มีการสํารองขอมูล

ระบบ (Backup) 
2. Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไมสามารถใชงานไดตองดําเนินการ กู
ระบบที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. Recovery Time Frame 
เปนชวงเวลาที่ใชในการกูระบบที่เกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ  

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

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

 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง 
กระบวนการบริหารงานแบบองครวม ในการระบุถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร 
และผลกระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจจากภัยอันตรายนั้นๆ รวมถึงการจัดเตรียมกรอบสําหรับ
การสรางความยืดหยุนในขีดความสามารถขององคกร ใหสามารถตอบสนองตอเหตุการณตาง 
ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อเปนการปกปองดูแลใหกับผูมีสวนไดเสีย ชื่อเสียงองคกร ตรา
สินคา และการดําเนินงานในการสรางคุณคาขององคกร 

 เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงานการประปาสาขาที่ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายกําหนดใหเปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

 
Business Continuity Management (BCM) เปนกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม 

(Holistic Management Process) ที่เปนระบบทําใหองคกรสามารถกําหนดปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนไดจากปจจัยเสี่ยงดังกลาววามีผลเสียหายตอองคกรมากนอยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกวา 
“การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ หรือ Business Impact 
Analysis (BIA) และ ดําเนินการกําหนดยุทธศาสตรในการทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในภาวะ
ฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลัก
วิชาการ การทํา BIAเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ Business Continuity 
Planning (BCP) 

 
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 ซึ่งนั่นก็คือเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในยามที่เกิดเหตุไมคาดฝนข้ึน   อันอาจ
กอใหเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดําเนินการไดอยางตอเนื่องในการทํา BCM นั้น 
ไมไดหมายถึงการที่สามารถทําทุกอยาง หรือมีทุกอยางไดเหมือนกับในสถานการณปกต ิ(business as usual) 
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แตตองเพียงพอใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สามารถทําใหมีธุรกิจตอไปได และเกิดความเสียหายนอยที่สุด 
process หรือ business function อะไรที่ไมจําเปนในชวงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤต ก็อาจจะละเวนไวกอนได 
ในขณะที่พยายามรักษาและกูกลับ งานที่มีความสําคัญในการใหบริการหรือรักษาโครงสรางสําคัญ ๆ เอาไวให
ได    ถาเปรียบเทียบกับสถานการณที่บานไฟไหม  ในชวงเวลานั้น สิ่งที่สําคัญที่เปนที่ตองการอยางยิ่งยวด
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได  
 
องคประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปดวย  

1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ : BCM program management  เปน
กระบวนการในการสราง และดูแลรักษาขีดความสามารถดานความตอเนื่องธุรกิจ (Business 
continuity capability) ใหเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร โดยจะประกอบดวย 
การกําหนดและมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ การดําเนินการใน    การรักษาความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ ไดแก การสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียขององคกร การจัดใหมีการฝกอบรม และ
การดําเนินการฝกซอมความตอเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงการจัดใหมี การ
บริหารงานอยางตอเนื่อง โดยการดูแลรักษาแผนการดําเนินงานใหทันสมัยอยูเสมอ และ การ
ควบคุมระบบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องธุรกิจ 

2. การทําความเขาใจในองคกร : Understand the organization  เปนกระบวนการในการ
จัดเตรียมขอมูลที่แสดงถึงลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร รวมถึงความ
เรงดวนของกิจกรรมหลักๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการนี้ จะประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงค ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสีย กิจกรรม และทรัพยสิน 
ทรัพยากร นอกจากนั้น ยังรวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของการหยุดของกิจกรรมตางๆ 
การประเมินภัยอันตรายที่มีตอกิจกรรมหลักๆ และการเชื่อมโยงและการพึ่งพากันระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

3. การกําหนดกลยุทธการบริหารความตอเน่ือง : Determine business continuity strategy  
เปนการคัดเลือกกลยุทธที่องคกรจะใช เพื่อใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยแนวทางที่จะใชใน
แตละผลิตภัณฑหรือบริการ จะตองมั่นใจไดถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการได
อยางตอเนื่อง ในระดับและกรอบเวลาที่เปนที่ยอมรบั ทั้งนี้ ปจจัยที่สําคัญในการกําหนดกลยุทธจะ
ข้ึนอยูกับชวงเวลาที่ยอมรับไดเมื่อเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมหลักๆ ตนทุนของการดําเนินการ
ในแตละกลยุทธ 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
ระหวางและภายหลังจากเกิดเหตุการณความไมตอเนื่องข้ึน ทั้งนี้ ขั้นตอนในการพัฒนาและการ
ดําเนินการ จะประกอบดวยการกําหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีนํ้าทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 

วันที่  25  สิงหาคม  2554             หนา 28   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา    การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                                            
 

การคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณความไมตอเนื่อง และ
การคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสรางความตอเนื่องและการฟนฟูสําหรับกิจกรรมหลักๆ 

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

6. การสราง BCM ใหเปนวัฒนธรรมองคกร : Embedding BCM in the organization’s 
culture เปนสวนที่สําคัญของคุณคาหลักขององคกร รวมถึงเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับ     ผู
มีสวนไดเสียถึงความสามารถขององคกรในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ 
ไดเปนอยางด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 

เกณฑการประเมินระดับโอกาสและ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับองคกร  
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเซ็นตโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น คะแนน 

 

นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุดหรือเกิดประจํา 
(Extremely Likely) 

 

1 ป 12 คร้ัง (1 เดือน    
ตอคร้ัง) หรือมากกวา 

 

 

มากกวา  80% 
 

 

5 
 

 

นาจะเกิดขึ้นไดหรือบอยคร้ัง 
(Likely) 

 

1 ป ไมเกิน 6 คร้ัง 
 

 

70% - 79% 
 

 

4 
 

 

เปนไปไดหรือเกิดขึ้นบาง 
(Possible) 

 

1 ป ตอคร้ัง 
 

 

60% - 69% 
 

 

3 
 

 

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดขึ้นไดนอย 
(Unlikely) 

 

2 - 3 ป ตอคร้ัง 
 

 

50% - 59% 
 

 

2 
 

 

ยากท่ีจะเกิดขึ้น 
(Rare) 

 

5 ป ตอคร้ัง 
 

 

นอยกวา 50% 
 

 

1 
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การจัด 
ระดับของ 

ความรุนแรง

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

 

คะแนน 
BIA 

 ดานการเงิน 
(มูลคาความเสียหาย) 

ดานภาพลักษณ 
(ช่ือเสียงองคกร) 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ดานการ 
ดําเนินธุรกิจ 

ดานการ 
ดําเนินงานตามแผน 

สูงมาก 
 
 >2% ของรายไดคาน้ําสุทธิ
 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบมากกวา 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญท้ังหมด 
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความปลอดภัย
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกวา 2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ไดนอยกวา 50% 

 

5 

 

1 

สูง 
>1.5% และไมเกิน 2%                                
ของรายไดคาน้ําสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญบางสวน
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความปลอดภัย        
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญบางสวน

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ได 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไมเกิน 1.5%       
ของรายไดคาน้ําสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญบางสวน
และเกิดความเสียหายมากตอความปลอดภัยของ
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญไมมากนัก 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
1 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ได 70-79% 

3 3 

นอย 
>0.5% และไมเกิน 1%  
ของรายไดคาน้ําสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 1 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญบางสวน
และเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจเล็กนอย 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
เปนบางเวลา 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ได 80-89% 

2 4 

นอยมาก 
<0.5% ของรายได 
คาน้ําสุทธิ 

แกไขไดใน 1 วัน ไมมีการ     
เผยแพรขาวในเชิงลบ 

เกิดปญหาและความสูญเสียตอระบบ IT ท่ีสําคัญ
บางสวน แตไมเกิดความเสียหายตอความ 
ปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกจิ 

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 

เกนิ  7  วัน 5 

5 - 7  วัน 
4 
 

3 - 4  วัน 
 

3 
 

2  วัน 
 

2 
 

1  วัน 
 

1 
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แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
การประเมินความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

ตารางจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
 

เกิดข้ึนยาก  (1) เกิดข้ึนนอย  (2) 
เกิดข้ึนบาง  

(3) 
เกิดข้ึนบอย  

(4) 
เกิดข้ึนเปน
ประจํา  (5) 

สูงมาก 
(5) 

 แผนดินไหวโรงกรอง
นํ้า, แกสคลอรีนรั่ว, 
ลอบวางระเบิด, พนง.
ประทวง,  การกอการ
ราย, ไฟไหมสนง.ใหญ, 
นํ้าทวมระบบสูบนํ้าแรง
ตํ่า, คนเอาเช้ือโรคใส
ถังนํ้าใส,อาคาร
เสียหายจากไฟไหม 
ระเบิด ,      

ดินถลม, นํ้าทวมภัย
แลง, โรงงานปลอย    
นํ้าเสีย, กอการราย, น้ํา
ทวมโรงกรอง 

น้ําปาไหลหลากทวม
แรงตํ่า, ผูใชน้ํา

ประทวง, สารเคมี
รั่วไหล 

ไวรัสเขาระบบ 
SAP,  บ.สง

น้ําประปาไมได
ตามกําหนด 

 

สูง (4) 
ไฟไหมตึก IT, ตึกสนง.
ใหญถลม 

ไวรัสเขาระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      น้ํา
ทวมโรงสูบน้ํา 

พายุ,  ระบบ
เครือขายลม,วาง
ระเบิดทางภาคใต, 
มลพิษ 

  

ปานกลาง 
(3) 

การกระทําผิดทาง
อาญาของพนง.,      
พาย,ุ นํ้าทวมใหญ, ไฟ
ไหม สนง.   

แหลงนํ้าดิบเนาเสีย,  
ภัยแลง,        หมอ
แปลงชํารุดท่ีประปา  

พายุ,  แกส
คลอลีนรั่ว 

  

นอย (2) ดินถลม, กาซระเบิด 

  
  

น้ําทวมพื้นท่ีจาย
น้ํา 

ไฟฟาดับ 

นอยมาก 
(1)     

การกระทําผิดทาง
วินัยของพนักงาน 

ฟาฝาหมอแปลง
หลัก 

ไฟฟาดับ,  พนง.ทําผิด
ทางวินัย,  ระบบ IT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน 

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
พื้นที่การจําหนายน้ําของ 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ
ดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจาง หรือจัดเชา  

โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาต้ังงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดต้ังเครื่องสูบนํ้าแรงตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

บัญชีแสดงราคาต้ังงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าแรงตํ่า 100 % ตามแผนบริหารความเส่ียง 

บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา จังหวัดเชียงราย 
(หมายเหตุ : ใชราคาตั้งงบประมาณ ป 2554) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย  รวมเปนเงิน  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบนํ้าแรงต่ํา(แบบตั้งในนํ้า) ขนาด 10*22.5 ม.   หลัง  1 8,075,000 8,075,000 

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

2 งานทอ        

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

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

    - ประสานทอ  รวม 1 1,000,000 1,000,000  

3 งานเครื่องกล        

    - เคร่ืองสูบนํ้า 500 ลบ.ม./ชม.  40 ม.  75 แรงมา  ชุด 3 1,500,000 4,500,000  

4 งานระบบไฟฟา        

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

5 รวมขอที่ 1 - 4       22,527,600 

6 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       1,576,932 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ       24,104,532 

ย่ีสิบส่ีลานหน่ึงแสนส่ีพันหารอยสามสิบสองบาทถวน 

 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธรุกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา   การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                               
 

บัญชีแสดงราคาต้ังงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าแรงตํ่า 50 % ตามแผนบริหารความเส่ียง 

บริเวณโรงสูบนํ้าแรงต่ํา จังหวัดเชียงเชียงราย 

 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย  รวมเปนเงิน  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบนํ้าแรงต่ํา(แบบตั้งในนํ้า) ขนาด 7*20 ม.   หลัง  1 3,514,000 3,514,000  

2 งานทอ         

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

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

    - ประสานทอ  รวม 1 800,000 800,000  

3 งานเครื่องกล         

    - เคร่ืองสูบนํ้า 500ลบ.ม./ชม. 40 ม.  75แรงมา  ชุด 2 1,500,000 3,000,000  

4 งานระบบไฟฟา         

    - ตูควบคุมพรอมสายไฟ  ชุด 1 80,000 80,000  

5 รวมขอที่ 1 - 4       11,865,300 

6 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       830,571 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ       12,695,871 

สิบสองลานหกแสนเกาหม่ืนหาพันแปดรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน 

 
 


