
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการฝึกซอ้ม 
แผนรองรบัการบริหารความต่อเน่ืองใน

การด าเนินธุรกิจ กรณีน ้าท่วมระบบ      

สบูน ้าแรงต ่า 

(Business Continuity Plan : BCP) 
 

การประปาส่วนภมิูภาค 
การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่ริม 

ปีงบประมาณ 2554 

เอกสารลบั : ส าหรบัใชใ้นงาน กปภ.เท่านัน้ 

 

 



แผนการฝึกซ้อม 
แผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) 
ประจ าปี 5225 

 
นบัตัง้แตปี่ 2551 กปภ.ดัด้ท าแผนบริหารความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจ (Business 

Continuity Plan : BCP) กรณีน า้ท่วมระบบสบูน า้แรงต ่า ในกระบวนการในการจดัท าแผน BCP 
จ าเป็นต้องมีการดแูลและตรวจสอบแผนการบริหารความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ (Exercise and plan 
maintenance) เพ่ือให้แผนรองรับการด าเนินธรุกิจอย่างตอ่เน่ืองสามารถใช้ได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ในปี 2554   กปภ.ได้มีการปรับปรุงแผนรองรับการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด ในด้าน  Non-IT จะด าเนินการจัดท าแผนรองรับการบริหาร       
ความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจกรณีน า้ท่วมระบบสบูน า้แรงต ่า ต่อเน่ืองจากปี 2553 โดยให้แต่
ละหน่วยงานท าแผนดังกล่าวไปปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง รวมทัง้ยังได้มีการจัดท าเพ่ิมเติมใน
กปภ.สาขาท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์วิกฤติ โดยในหวัข้อการทดสอบแผนฯ ในครัง้นีเ้น้นท่ี
แผนการสื่อสารและการอพยพพนกังานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาด
ฝันขึน้ 

 

แผนฝีกซ้อมแผนรองรับความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสบูน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม 

เหตกุารณ์สมมติ สมมติเหตกุารณ์มีฝนตกบริเวณพืน้ท่ีเหนือการประปาสว่นภมิูภาคสาขาหาด
แม่ริมอย่างตอ่เน่ือง 

ผู้ รับผิดชอบการซ้อมแผน นายถาวร พิทกัษากร ผู้จดัการการประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม 

วตัถปุระสงค์ ซกัซ้อมแผนรองรับความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจ กรณีน า้ท่วมระบบ    
สบูน า้แรงต ่า 

ขอบเขต โรงสบูน า้แรงต ่าแมริ่ม1 การประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่ม   

วนัท่ี/เวลา วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2555  เวลา 9.00น. 



แผนฝีกซ้อมแผนรองรับความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจ 

กรณีน า้ท่วมระบบสบูน า้แรงต ่าแม่ริม1 การประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม 

สถานท่ี 
 การประปาสว่นภมิูภาคเขต 9 
 การประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม 

ผู้ เข้าร่วมฝึกซ้อม 

- ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต 9 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต 9 
- ผู้อ านวยการกองในสงักดั กปภ.ข.9 
- ผู้จดัการการประปาสว่นภมิูภาคสาขาในสงักดั กปภ.ข.9 
- พนกังานในสงักดั กปภสาขาแม่ริม 

เอกสารท่ีใช้ 

แผนรองรับการบริหารความตอ่เน่ืองในการด าเนินธรุกิจ    

(Business Continuity Plan : BCP) โรงสบูน า้แรงต ่าแม่ริม1การประปา  

สว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม ประจ าปี 3552 

ผู้ ร่วมสงัเกตการณ์  ใส่ช่ือผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) 

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ 

 เอกสารบทสนทนา 

 รถกระจายเสียง 

 อาหารเคร่ืองด่ืม 

 งบประมาณ 

ความปลอดภยัท่ีต้องระวงั 
 ขณะซ้อมเคร่ืองจกัรยงัท างานปรกติ ให้ระวงัอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ขณะเข้า

ใกล้เคร่ืองจกัร 

ข้อก าหนดท่ีต้องแจ้งก่อน

การซ้อม 

1. ข้อระวงัตา่งๆ 
2. การสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัเหต ุ(ถ้ามี) 

ข้อมลูเพิม่เติม  (ถ้ามี) 

 

 

 



ขัน้ตอนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัตกิารฉุกเฉินสถานการณ์จ าลองน า้ท่วมโรงสูบน า้แรงต ่า 

เวลา สถานการณ์ ผู้ปฏิบัต ิ

นาทีท่ี 0 

 

 

 

- ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมูิภาคเขต สัง่การตรวจสอบระดบัน า้ใน
แหลง่น า้ดบิ โดยสามารถตรวจสอบได้ท่ี  
1. Web Site 
2. ศนูย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น า้ กรมชลประทาน 
3. ศนูย์ปฏิบตักิารท่ีท้องถ่ินตัง้ขึน้  

-   ผอ.กปภ.ข. 

-  ผจก .กปภ. สาขา 

 

นาทีท่ี 30 - ผู้ จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา รายงานสภาพน า้ ใน         
แหลง่น า้ดบิ แก่ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมูิภาค (Tel,Fax) 
บทสนทนาและเอกสาร หมายเลข ½ 

- ผจก.กปภ.สาขา 

- ผอ.กปภ.ข. 

นาทีท่ี 60 - ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมูิภาคเขต ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน 
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- ผู้ อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต เรียกผู้ เก่ียวข้องประชุม
เก่ียวกบัสภาพน า้ และ แนวทางในการแก้ไขตามแผนฯ ท่ีได้จดัท าไว้  
ณ การประปาสว่นภมูิภาคเขต  

- ผอ.กปภ.ข. 

นาทีท่ี 180 - ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ออกบนัทึกสั่งการในการ
แก้ไขปัญหา เอกสารหมายเลข 2 

- ผอ.กปภ.ข. 

นาทีท่ี 210 - ผอ .กปภ.ข.รายงาน รปก.) Tel, Fax) - ผอ.กปภ.ข. 
- รปก. 

 - เตรียมแผนประชาสมัพนัธ์ ผ่านทางสถานีวิทยุ  ,โทรทศัน์  ,หน่วยงาน
ประชาสมัพนัธ์ท้องถ่ิน  เอกสารหมายเลข 3 

 

 - เตรียมแผนส าหรับการจา่ยน า้ทดแทน  - ผจก.กปภ.สาขา 

 - ตดิตามสภาพน า้ในล าน า้แมส่า (ตลอด 24 ชม.) - ผจก.กปภ.สาขา 

 

  



(นายกิตติ วิภาสวงค์) 
ผู้อ านวยการการประปาส่วนภมูิภาคเขต 9 

 

                              

บนัทกึข้อความ
    

หน่วยงาน  การประปาสว่นภมูิภาคเขต 9  โทร. 053-297253           
ที่  มท             /                                      วันท่ี                    
เร่ือง    ประกาศภาวะฉกุเฉินในเขตพืน้ท่ีจา่ยน า้ของการประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่ม  

เรียน   ผช.กปภ.ข.,ผอ.กผว.,ผอ.กรค.,ผอ.กรจ.,ผอ.กบง.,ผอ.กทส.,ผอ.กบร.,ผจก.กปภ.สาขาในสงักดั 

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้วา่การการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็นผู้ประกาศภาวะฉกุเฉินกรณี
น า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่า และมติท่ีประชุมเร่ืองการด าเนินการแก้ปัญหาน า้ท่วมโรงสบูน า้แรงต ่าแม่ริม1       
การประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่ม  ขอประกาศให้พืน้ท่ีจา่ยน า้ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมเป็น
ภาวะฉุกเฉิน และ ให้น าแผนบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ กรณีน า้ท่วมระบบสูบน า้แรงต ่า     
แมริ่ม1 การประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่มมาปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ และ ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ส่ังการให้ ผจก .กปภ.สาขา ตรวจสอบระดับน า้  

ผอ.กปภ.ข.9            :  ขอสาย ผจก  ....ครับ  
ผจก.กปภ.สาขา            :  ครับ ก าลงัพดูสาย ครับ 
ผอ.กปภ.ข.9            : ผมได้ขา่ววา่ มีฝนตกชกุ และ ระดบัน า้ใน  .........กรมอตุนุิยมวิทยาเตือนวา่  
                                       อาจจะมีน า้ทว่ม ขอให้ ผจก .ติดตามสถานการณ์และรายงานให้ผมทราบดว่น  
ผจก.กปภ.สาขา         : ครับ ผมจะรีบสอบถามไปท่ีกรมอตุนุิยมวิทยา ศนูย์ประมวลวิเคราะห์  
                                       สถานการณ์น า้  และ รายงานให้ ผอ .ทราบ โดยทนัทีครับ  

 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ รายงานสภาพน า้ในล าน า้แม่สา                            
ต่อผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

 

ผจก .กปภ.สาขา      :  สวสัดีครับ ขอเรียนสาย ผอ.กิตต ิครับ ผมผู้จดัการ กปภ. 
        สาขาแมริ่มครับ 

ผอ.กปภ.ข.9            :  ครับ ก าลงัพดูสายครับ 
ผจก .กปภ.สาขา       :  ผมขอรายงานสถานการณ์น า้ในล าน า้แมส่าครับ ขณะนีมี้ฝนตกอยา่งตอ่เน่ือง 

        บริเวณจงัหวดัเชียงใหม ่ สถานการณ์ของระดบัน า้ในล าน า้แมส่า บริเวณสถานีสบู
น า้ดิบแมริ่ม1 อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ ขณะนีมี้ระดบัน า้ต ่ากวา่ตลิ่ง 1.14 
เมตร ซึง่สรุปสถานการณ์โดยรวมในเขตเทศบาลแมริ่ม ได้วา่อยูใ่นสภาวะเฝ้าระวงั 
(ธงเหลือง)เทศบาลแมริ่มขอให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณบ้านทุง่ห้าใน 
บริเวณชมุชนห้วยโจ้ และบริเวณหมูบ้่านริมใต้สายธาร เตรียมขนย้ายสิ่งของขึน้สูท่ี่
สงู และเฝ้าระวงัตดิตามขา่วสารสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ขณะนีเ้ทศบาลแมริ่มได้
ด าเนินการป้องกนัไมใ่ห้น า้ไหลเข้าสูบ้่านเรือน ประชาชน โดยการวางกัน้แนว
กระสอบทราย พร้อมตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้เพ่ือเร่งระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีท่ีมีความ
เส่ียง และรองรับสภาวะฝนท่ีอาจตกได้ในชว่งคืนนี ้ รวมทัง้จดัก าลงัเจ้าหน้าท่ี
ประจ าพืน้ท่ีตา่ง ๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ความชว่ยเหลือแก่ประชาชนโดยเฉพาะใน
จดุท่ีต้องท าการเฝ้าระวงัการเกิด น า้ทว่ม ตลอด24ชัว่โมง ซึง่ประชาชนในกลุม่พืน้ท่ี
เส่ียงสามารถติดตอ่ขอรับกระสอบทรายได้ท่ีโรงเรียนแมริ่มวิทยาคมและประตู
ด้านหลงัสนามกีฬา เทศบาลแมริ่ม 

ผอ.กปภ.ข.9           : ครับ รับทราบครับ ผมขอพิจารณาสถานการณ์ก่อน ขอให้เตรียมข้อมลูส าหรับ   
                                การร่วมประชมุ หากมีข้อมลูเพิ่มเติมขอให้รายงานเพิ่มเตมิด้วย 
ผจก .กปภ.สาขา      : ครับ  
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การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค  

 

จาก        การประปาส่วนภมูิภาคสาขาแม่ริม 
วันที่       …………………………. 
เรียน      ผู้อ านวยการการประปาส่วนภมูิภาคเขต 9 
เร่ือง       รายงานสถานการณ์น า้ในล าน า้แม่สา 
โทรสารผู้รับ 053-297776 
จ านวนแผ่นที่ส่ง  5  แผ่น  (รวมใบปะหน้า) 
ช่ือผู้ส่ง   นายถาวร พทิักษากร 
ต าแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภมูิภาคสาขาแม่ริม   
ผู้ประสานงาน  โทร 0-5329-7253 มือถือ 08-6729-7000 
เอกสารที่ส่ง  
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บันทกึข้อความ
 

หน่วยงาน  การประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม โทร.053-297253  
ที่  มท       /                                                 วันที่                    
เร่ือง    รายงานสภาพน า้ในล าน า้แมส่า  

เรียน   ผู้อ านวยการการประปาสว่นภมิูภาคเขต 9 
   จากการติดตามสถานการณ์น า้ในล าน า้แม่สา รายงานสถานการณ์น า้ในล า 
น า้แมส่าครับ ขณะนีมี้ฝนตกอยา่งตอ่เน่ืองบริเวณจงัหวดัเชียงใหม ่สถานการณ์ของระดบัน า้ในล าน า้ 
แมส่า บริเวณสถานีสบู  น า้ดิบแมริ่ม1 อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ขณะนีมี้ระดบัน า้ต ่ากว่าตลิ่ง  
1.14เมตร ซึง่สรุปสถานการณ์โดยรวมในเขตเทศบาลแม่ริม ได้วา่อยูใ่นสภาวะเฝ้าระวงั (ธงเหลือง) 
เทศบาลแมริ่มขอให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณบ้านทุง่ห้าใน บริเวณชมุชนห้วยโจ้ และบริเวณ 
หมูบ้่านริมใต้สายธาร เตรียมขนย้ายสิ่งของขึน้สูท่ี่สงู และเฝ้าระวงัตดิตามข่าวสารสถานการณ์อยา่ง 
ใกล้ชิด ขณะนีเ้ทศบาลแมริ่มได้ด าเนินการป้องกนัไมใ่ห้น า้ไหลเข้าสูบ้่านเรือน ประชาชน โดยการวางกัน้ 
แนวกระสอบทราย พร้อมติดตัง้เคร่ืองสบูน า้เพ่ือเร่งระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง และรองรับ 
สภาวะฝนท่ีอาจตกได้ในชว่งคืนนี ้รวมทัง้จดัก าลงัเจ้าหน้าท่ีประจ าพืน้ท่ีตา่ง ๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ความ 
ชว่ยเหลือแก่ประชาชนโดยเฉพาะในจดุท่ีต้องท าการเฝ้าระวงัการเกิด น า้ทว่มตลอด24ชัว่โมง ซึง่ 
ประชาชนในกลุม่พืน้ท่ีเส่ียงสามารถติดตอ่ขอรับกระสอบทรายได้ท่ีโรงเรียนแมริ่มวิทยาคมและประต ู
ด้านหลงัสนามกีฬา เทศบาลแมริ่ม 

 

              จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาสัง่การตอ่ไป 
 
  

(นายถาวร พิทกัษากร) 
                                                                 ผู้จดัการการประปาสว่นภมิูภาคสาขาแม่ริม 
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(นายกิตติ วิภาสวงค์) 
ผู้อ านวยการการประปาส่วนภมูิภาคเขต 9 

 

                                                              

                    

   บันทกึข้อความ
    

หน่วยงาน  การประปาสว่นภูมิภาคเขต 9  โทร. 053-297253         
ที่  มท 55110-1 /                                         วนัที่                    
เร่ือง  การแกไ้ขปญัหาน้้าทว่มโรงสูบน้้าแรงต่้าแมร่ิม1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแมร่ิม  
เรียน   ผช.กปภ.ข.,ผอ.กผว.,ผอ.กรค.,ผอ.กรจ.,ผอ.กบง.,ผอ.กบส.,ผอ.กบร.,ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม
,ผจก.กปภ.สาขาเชียงใหม่,ผจก.กปภ.สาขาสันก้าแพง,ผจก.กปภ.สาขาแม่แตง 

  ตามมติ ที่ประชุมเรื่องการด้าเนินการแก้ปัญหาน้้าท่วมโรงสูบน้้าแรงต่้าแม่ริม 1 การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ขอสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  1. ผอ.กรค. จัดเตรียมรถบรรทุกน้้าจ้านวน 4 คัน ให้พร้อมสนับสนุนทันที 

  2. ผอ.กรจ./ผอ.กบง. เตรียมน้้าดื่มบรรจุชวดเพ่ือแจกให้ผู้ใช้น้้าที่ได้รับความเดือดร้อน
จ้านวน55,000 ขวด ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน    
  3. ผอ.กบง. ประสานกับผู้จัดการประปาที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านงบประมาณท่ีต้องใช้ 
  4. นักประชาสัมพันธ์ เตรียมข้อมูล/ประสานสื่อ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้้าทราบ 
  5. ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนกระสอบ
ทรายและรถบรรทุกน้้า 
  6. ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม จัดเตรียมพนักงานเฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์เป็นระยะ 
ๆตลอด 24ชั่วโมง 
  7. ผจก.กปภ.สาขาสันก้าแพง/ผจก.กปภ.สาขาแม่แตง เตรียมการผลิตน้้าเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนกปภ.สาขาแม่ริม   
  8. ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม,ผจก.กปภ.สาขาเชียงใหม่,ผจก.กปภ.สาขาสันก้าแพง,ผจก.กปภ.
สาขาแม่แตงประสานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งผ่านทางสื่อฯ               
  9. ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม,ผจก.กปภ.สาขาเชียงใหม่,ผจก.กปภ.สาขาสันก้าแพง,ผจก.กปภ.
สาขาแม่แตง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผู้อ้านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
ทุกๆ4 ชั่วโมง 
  จึงเรียนมเพ่ือโปรดทราบ  และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ร่างบทความประชาสัมพันธ์ 

 

เรียนผู้ใช้น า้ 
 เน่ืองด้วยขณะนีก้ารประปาส่วนภมูิภาค โดยการประปาสว่นภมูิภาคสาขาหาดใหญ่ มีความน า้

มีด้จากคลองอู่ตะเภาเป็นการชัว่คราวเน่ืองจาก ปริมาณน า้ในคลองอู่ตะเภา ไจ าเป็นต้องหยดุการสบู
ปริมาณล้นตลิ่ง และเข้าทว่มโรงสบูน า้  

 การประปาสว่นภมูิภาคตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้น า้จงึได้จดัรถบรรทกุน า้
และขอรับน า้ได้ท่ี ........................ โดยน าภาชนะใสน่ า้มาด้วย 
การประปาสว่นภมูิภาคจะด าเนินการผลิต และ จา่ยน า้ประปาให้เป็นปรกตทินัทีท่ีปริมาณน า้กลบัเข้าสู่
ภาวะปรกติ 
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      เน่ืองด้วย ได้เกิดเหตอุทุกภยัท่ีโรงสบูน า้แรงต ่า การประปาสว่นภมูิภาคสาขาแมริ่มมีความจ าเป็น 

ต้องหยดุสบูน า้ดบิจากโรงสบูน า้แรงต ่าแมริ่ม1เป็นการชัว่คราวเน่ืองจากน า้ป่าไหลมาเป็นปริมาณมาก 



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 

 

 

 

 

ผู้จดัการประปา 

หวัหน้างานผลติ 

หวัหน้างานอ านวยการ 

หวัหน้างานบริการ 

หนง .งานจดัเกกบรายได้  

 

 

 

กรม

อุตุนิยมวทิยา 

กรม

ชลประทาน 

ผู้ว่าราชการ

จงัหวัด 

เทศบาล 

สื่อ 

 

ผอ .กปภ.ข.2  

ผอ .กผว.  

ผอ .กรค.  

ผอ .กรจ.  

ผอ .กบง.  

ผอ .กทส.  

ผอ .กบร.  

 

กปภ.สาขาเชียงใหม่ 

กปภ.สาขาสันก าแพง 

กปภ.สาขาแม่แตง 

กปภ .สาขาในสังกัด  

ผอ .ปปข.

เรียกผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

ร่วม

ประชุม

แก้ไข

สถาน- 

การณ์ 

ตรวจสอบสถานการณ์ฝนตก 

2 

3 
สอบถาม -ตอบกลับ  

4

3 

รายงานสถานการณ์  

5

3 

ผอ .กปภ.สาขาส่ังการ ตามเอกสารหมายเลข 5 
6

3 

ประสานงานเตรียม

รับสถานการณ์และ

ขอความช่วยเหลือ 

(ถ้ามี)  

7

3 

1

3 

สั่งการตรวจสอบสถานการณ์น ้า 

คณะท างาน 

เตรียมเอกสารข้อมูล

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ใช้น า้ทราบ 

8

3 


