
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนการฝกซอม 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองใน

การดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมระบบ      
สูบนํ้าแรงตํ่า 

(Business Continuity Plan : BCP) 

การประปาสวนภูมิภาค 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 

ปงบประมาณ 2554 
เอกสารลับ : สําหรับใชในงาน กปภ.เทานั้น 

 
 



แผนการฝกซอม 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) 
ประจําป 2554 

 
นับตั้งแตป 2551 กปภ.ดั้ดทําแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ (Business 

Continuity Plan : BCP) กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา ในกระบวนการในการจดัทําแผน BCP 
จําเปนตองมีการดูแลและตรวจสอบแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Exercise and plan 
maintenance) เพื่อใหแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสามารถใชไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ในป 2554   กปภ.ไดมีการปรับปรุงแผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องโดยตลอด ในดาน Non-IT จะดําเนินการจัดทําแผนรองรับการบริหาร       
ความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจกรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา ตอเนื่องจากป 2553 โดยใหแต
ละหนวยงานทําแผนดังกลาวไปปรับใชกับหนวยงานตนเอง รวมทั้งยังไดมีการจัดทําเพิ่มเติมใน
กปภ.สาขาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณวิกฤติ โดยในหัวขอการทดสอบแผนฯ ในคร้ังนี้เนนที่
แผนการสื่อสารและการอพยพพนักงานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมหากเกิดเหตุการณที่ไมคาด
ฝนขึ้น 

 
แผนฝกซอมแผนรองรับความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ําฟาแสง การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 

เหตุการณสมมต ิ สมมติเหตุการณมีฝนตกบริเวณพื้นที่เหนือการประปาสวนภูมิภาคสาขา
หาดใหญอยางตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบการซอมแผน นายธีรพล คงปญญา ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 

วัตถุประสงค ซักซอมแผนรองรับความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมระบบ    
สูบน้ําแรงต่ํา 

ขอบเขต โรงสูบน้ําแรงต่ําฟาแสง การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ   

วันที่/เวลา วันที่ 11 สิงหาคม 2553 



แผนฝกซอมแผนรองรับความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ําฟาแสง การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 

สถานท่ี 
 การประปาสวนภูมิภาคเขต 5 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 

ผูเขารวมฝกซอม 

- ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 
- ผูชวยผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 
- ผูอํานวยการกองในสังกัด กปภ.ข.5 
- ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5 
- พนักงานในสังกัด กปภ .สาขาหาดใหญ  

เอกสารท่ีใช 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ    

(Business Continuity Plan : BCP) โรงสูบน้ําแรงต่ําฟาแสง การประปา  

สวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ ประจําป 2553 

ผูรวมสังเกตการณ  ใสชื่อผูท่ีเขารวมสังเกตการณ (ถามี) 

ทรัพยากรท่ีตองใช 

 เอกสารบทสนทนา 

 รถกระจายเสียง 

 อาหารเคร่ืองดื่ม 

 งบประมาณ 

ความปลอดภัยท่ีตองระวัง 
 ขณะซอมเครื่องจักรยังทํางานปรกติ ใหระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเขา

ใกลเครื่องจักร 

ขอกําหนดที่ตองแจงกอน

การซอม 

1. ขอระวังตางๆ 
2. การสวมใสอุปกรณปองกันเหตุ (ถามี) 

ขอมูลเพิ่มเติม  (ถามี) 

 

 

 



ข้ันตอนการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณจําลองนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา 

เวลา สถานการณ ผูปฏิบัต ิ

นาทีที่ 0 

 

 

 

- ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต สั่งการตรวจสอบระดับน้ําใน
แหลงน้ําดิบ โดยสามารถตรวจสอบไดที่  
1. Web Site 
2. ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน 
3. ศูนยปฏิบัติการที่ทองถิ่นต้ังขึ้น  

-  ผอ.กปภ.ข. 

-  ผจก .กปภ. สาขา 

 

นาทีที่ 30 - ผูจัดการการประปาสวนภู มิภาคสาขา รายงานสภาพน้ําใน         
แหลงน้ําดิบ แกผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค (Tel,Fax) 
บทสนทนาและเอกสาร หมายเลข ½ 

- ผจก.กปภ.สาขา 

- ผอ.กปภ.ข. 

นาทีที่ 60 - ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
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- ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต เรียกผูเกี่ยวของประชุม
เก่ียวกับสภาพน้ํา และ แนวทางในการแกไขตามแผนฯ ที่ไดจัดทําไว  
ณ การประปาสวนภูมิภาคเขต  

- ผอ.กปภ.ข. 

นาทีที่ 180 - ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ออกบันทึกสั่งการในการ
แกไขปญหา เอกสารหมายเลข 2 

- ผอ.กปภ.ข. 

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

 - เตรียมแผนประชาสัมพันธ ผานทางสถานีวิทยุ  ,โทรทัศน  ,หนวยงาน
ประชาสัมพันธทองถิ่น  เอกสารหมายเลข 3 

 

 - เตรียมแผนสําหรับการจายน้ําทดแทน  - ผจก.กปภ.สาขา 

 - ติดตามสภาพน้ําในคลองอูตะเภา (ตลอด 24 ชม.) - ผจก.กปภ.สาขา 

 



(นายธีระ  ประสพศักด์ิ) 
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 

)ตัวอยาง(  

                              
บันทึกขอความ

    
หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 5  โทร. 0 7431 2665           
ท่ี  มท             /                                      วันท่ี                    
เร่ือง    ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จายน้ําของการประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ  

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

ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาการการประปาสวนภูมิภาคใหเปนผูประกาศภาวะฉุกเฉินกรณี
น้ําทวมระบบสูบน้ําแรงตํ่า และมติที่ประชุมเรื่องการดําเนินการแกปญหาน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงตํ่าฟาแสง       
การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ  ขอประกาศใหพ้ืนที่จายน้ําของการประปาสวนภูมิภาคสาขา
หาดใหญเปนภาวะฉุกเฉิน และ ใหนําแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมระบบสูบ
น้ําแรงต่ํา     ฟาแสง การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญมาปฏิบัติอยางเครงครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต สั่งการให ผจก .กปภ.สาขา ตรวจสอบระดับนํ้า  

ผอ.กปภ.ข.5            :  ขอสาย ผจก  ....ครับ  
ผจก.กปภ.สาขา            :  ครับ กําลังพูดสาย ครับ 
ผอ.กปภ.ข.5            : ผมไดขาววา มีฝนตกชุก และ ระดับน้ําใน  ........กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวา  
                                       อาจจะมีน้ําทวม ขอให ผจก .ติดตามสถานการณและรายงานใหผมทราบดวน  
ผจก.กปภ.สาขา         : ครับ ผมจะรีบสอบถามไปที่กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยประมวลวิเคราะห  
                                       สถานการณน้ํา  และ รายงานให ผอ .ทราบ โดยทันทีครับ  

 

ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ รายงานสภาพนํ้าในคลองอูตะเภา                            
ตอผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 

 

ผจก .กปภ.สาขา      :  สวัสดีครับ ขอเรียนสาย ผอ .ธีระ ครับ ผมผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขา  
        หาดใหญครับ 

ผอ .กปภ.ข.5       :  ครับ กําลังพูดสายครับ 
ผจก .กปภ.สาขา       :  ผมขอรายงานสถานการณน้ําในคลองอูตะเภาครับ ขณะนี้มีฝนตกอยางตอเนื่อง 

        บริเวณจังหวัดสงขลา สถานการณของระดับน้ําในคลองอูตะเภา บริเวณสถานี
หาดใหญใน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ขณะนี้มีระดับน้ําตํ่ากวาตลิ่ง 1.14 
เมตร ซึ่งสรุปสถานการณโดยรวมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ไดวาอยูในสภาวะ
เฝาระวัง (ธงเหลือง (เทศบาลนครหาดใหญขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่
บริเวณหลังวัดหาดใหญใน บริเวณชุมชนเทศาพัฒนา และบริเวณหมูบานสิน
ไพบูลย เตรียมขนยายสิ่งของขึ้นสูที่สูง และเฝาระวังติดตามขาวสารสถานการณ
อยางใกลชิด ขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญไดดําเนินการปองกันไมใหน้ําไหลเขาสู
บานเรือน ประชาชน โดยการวางก้ันแนวกระสอบทราย พรอมติดต้ังเครื่องสูบน้ํา
เพ่ือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และรองรับสภาวะฝนที่อาจตกได
ในชวงคืนนี ้รวมทั้งจัดกําลังเจาหนาที่ประจําพ้ืนที่ตาง ๆ อยางใกลชิด เพ่ือใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนโดยเฉพาะในจุดที่ตองทําการเฝาระวังการเกิด น้ําทวม 
ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งประชาชนในกลุมพ้ืนที่เสี่ยงสามารถติดตอขอรับกระสอบทราย
ไดที่เรือน เพาะชํา สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ และประตูดานหลังสนาม
กีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ 

ผอ .กปภ.ข.5            : ครับ รับทราบครับ ผมขอพิจารณาสถานการณกอน ขอใหเตรียมขอมูลสําหรับ   
                                การรวมประชุม หากมีขอมูลเพ่ิมเติมขอใหรายงานเพิ่มเติมดวย 
ผจก .กปภ.สาขา      : ครับ  
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)ตัวอยาง(  

 

การประปาสวนภูมิภาคการประปาสวนภูมิภาค  

 

จาก        การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 
วันที่       …………………………. 
เรียน      ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 
เรื่อง       รายงานสถานการณนํ้าในคลองอูตะเภา 
โทรสารผูรับ 074-440440 
จํานวนแผนที่สง  2  แผน  (รวมใบปะหนา) 
ช่ือผูสง   นายธีรพล  คงปญญา 
ตําแหนง ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ   
ผูประสานงาน  โทร 0-7459-8098 มือถือ 081-599-7273 
เอกสารที่สง  
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(ตัวอยาง) 

                                  

บันทึกขอความ
 

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ โทร.0 7459 8098  
ท่ี  มท       /                                                 วันท่ี                    
เรื่อง    รายงานสภาพน้ําในคลองอูตะเภา  

เรียน   ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 

   จากการติดตามสถานการณน้ําในคลองอูตะเภา ขอรายงานสถานการณน้ํา
ในคลองอูตะเภาขณะนี้มีฝนตกบริเวณจังหวัดสงขลา สถานการณของระดับน้ําในคลองอูตะเภา 
บริเวณสถานีหาดใหญใน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ขณะนี้มีระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 1.14 เมตร 
ซึ่งสรุปสถานการณโดยรวมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ไดวาอยูในสภาวะเฝาระวัง (ธงเหลือง (โดย
เทศบาลนครหาดใหญขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณหลังวัดหาดใหญใน บริเวณชุมชน
เทศาพัฒนา และบริเวณหมูบานสินไพบูลย เตรียมขนยายสิ่งของขึ้นสูที่สูง และเฝาระวังติดตาม
ขาวสารสถานการณอยางใกลชิด ขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญไดดําเนินการปองกันไมใหน้ําไหลเขา
สูบานเรือน ประชาชน โดยการวางกั้นแนวกระสอบทราย พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเรงระบายน้ํา
ออกจากพืน้ที่ที่มีความเสี่ยง และรองรับสภาวะฝนที่อาจตกได รวมทั้งจัดกําลังเจาหนาที่ประจําพื้นที่
ตาง ๆ อยางใกลชิด เพื่อใหความชวยเหลือแกประชาชนโดยเฉพาะในจุดที่ตองทําการเฝาระวังการ
เกิดน้ําทวมตลอด 24 ชั่วโมง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการตอไป 
 
  

)นายธีรพล คงปญญา(  
                                             ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 
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(นายธีระ  ประสพศักดิ์) 
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 

                                                                 )ตัวอยาง(  

                    

   บันทึกขอความ
    

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 5  โทร. 0 7431 2665         
ท่ี  มท       /                                         วันที ่                   
เรื่อง  การแกไขปญหาน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ําฟาแสง  การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ  
เรียน   ผช.กปภ.ข.,ผอ.กผว.,ผอ.กรค.,ผอ.กรจ.,ผอ.กบง.,ผอ.กทส.,ผอ.กบร.,ผจก.กปภ.สาขาหาดใหญ,     
ผจก.กปภ.สาขาสะเดา,ผจก.กปภ.สาขาสงขลา,ผจก.กปภ.สาขานาทว ี

ตามมติที่ประชุมเรื่องการดําเนินการแกปญหานํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ําฟาแสง การประปา  สวน
ภูมิภาคสาขาหาดใหญ  สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 ขอสั่งการผูท่ีเกี่ยวของดังตอไปน้ี  

1. ผอ .กรค.จัดเตรียมรถบรรทุกนํ้าจํานวน 4 คัน ใหพรอมสนับสนุนทันที 
2. ผอ .กรจ/.ผอ.กบง .เตรียมน้ําดื่มบรรจุขวดเพ่ือแจกผูใชน้ําที่ไดรับความเดือดรอนจํานวน 55 ,000 

ขวด ใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน 
3. ผอ .กบง.ประสานกับผูจัดการประปาท่ีไดรับความเดือดรอนในดานงบประมาณที่ตองใช  
4. นักประชาสัมพันธเตรียมขอมูล /ประสานสื่อ เพ่ือแจงประชาสัมพันธใหผูใชน้ําทราบ  
5. ผจก .กปภ.สาขาหาดใหญ ประสานงานหนวยงานทองถิ่นเพ่ือขอรับการสนับสนุนกระสอบทราย

และรถบรรทุกน้ํา 
6. ผจก .กปภ.สาขาหาดใหญ จัดเตรียมพนักงานเฝาติดตามและรายงานสถานการณเปนระยะ ๆ 

ตลอด 24 ชั่ว โมง 
7. ผจก .กปภ.สาขาสะเดา  /ผจก.กปภ.สาขานาทวี เตรียมการผลิตนํ้าเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน         

กปภ.สาขาหาดใหญ  
8. ผจก .กปภ.สาขาหาดใหญ  ,ผจก .กปภ .สาขานาทวี  ,ผจก .กปภ .สาขาสงขลา ,ผจก .กปภ .สาขา

สะเดา ประสานการประปาสวนภูมิภาคเขต 5  เพ่ือจัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธเพื่อแจงผาน
ทางสื่อฯ 

9. ผจก .กปภ.สาขาหาดใหญ  ,ผจก .กปภ .สาขาสงขลา  ,ผจก .กปภ .สาขานาทวี ,ผจก .กปภ .สาขา
สะเดา เฝาติดตามสถานการณอยางใกลชิด และ รายงานผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค

เขต 5 ทุก ๆ 4 ช่ัวโมง  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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เรียน รปก .5  

             ตามที่ ผจก.กปภ.สาขาหาดใหญ รายงานสภาพน้ําในคลองอูตะเภา  
             กปภ .ข.5  ไดดําเนินการสั่งการแกไขปญหาให กปภ .สาขา ที่อยูในแนวคลองอูตะเภา
เฝาระวัง ติดตาม และ รายงาน สภาพน้ําอยางใกลชิด และใหนําแผนบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจมาปฏิบัติ แลว 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                         )นาย ธีระ  ประสพศักดิ(์ 
                                     ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 

 



 

รางบทความประชาสัมพันธ 

 

เรียนผูใชนํ้า 
 เนื่องดวยขณะนี้การประปาสวนภูมิภาค โดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ มีความ
จําเปนตองหยุดการสูบน้ําจากคลองอูตะเภาเปนการชั่วคราวเนื่องจาก ปริมาณน้ําในคลองอูตะเภา ไดมี
ปริมาณลนตลิ่ง และเขาทวมโรงสูบน้ํา  
 การประปาสวนภูมิภาคตระหนักเปนอยางยิ่งถึงความเดือดรอนของผูใชน้ํา จึงไดระดมรถบรรทุก
น้ําจํานวน ............คัน เพ่ือออกแจกจายน้ําใหประชาชนผูเดือดรอน ผูที่เดือดรอนสามารถนําภาชนะไปรับ

น้ําจายฟรีไดที่........................  
 การประปาสวนภูมิภาคจะดําเนินการผลิต และ จายน้ําประปาใหเปนปรกติทันทีที่ปริมาณน้ําใน
คลองอูตะเภากลับเขาสูภาวะปรกติ  
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ผูจัดการประปา 

หัวหนางานผลิต 

หัวหนางานอํานวยการ 

หัวหนางานบริการ 

หนง .งานจัดเก็บรายได  

 

 

 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 

กรม

อุตุนิยมวิทยา 

กรม

ชลประทาน 

ผูวาราชการ

จังหวัด 

เทศบาล 

ส่ือ 

 

ผอ .กปภ.ข.5  

ผอ .กผว.  

ผอ .กรค.  

ผอ .กรจ.  

ผอ .กบง.  

ผอ .กทส.  

ผอ .กบร.  
 

กปภ.สาขาสะเดา 

กปภ.สาขาสงขลา 

กปภ.สาขานาทว ี

กปภ .สาขาในสังกัด  

ผอ .ปปข.

เรียกผูท่ี

เกี่ยวของ

รวม

ประชุม

แกไข

สถาน- 

การณ 

ตรวจสอบสถานการณฝนตก 

2 

3 
สอบถาม -ตอบกลับ  

4 รายงานสถานการณ  

5

ผอ .กปภ.สาขาสั่งการ ตามเอกสารหมายเลข 2 
6

ประสานงานเตรียม

รับสถานการณและ

ขอความชวยเหลือ 

7

1
ส่ังการตรวจสอบสถานการณน้ํา 

คณะทํางาน 

เตรียมเอกสารขอมูล

เพื่อประชาสัมพันธให

8


