
แผนการฝกซอม 
แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) 
ประจําป 2555 

 
นับตั้งแตป 2551 กปภ.ไดทําแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ (Business 

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

ในป 2554   กปภ.ไดมีการปรับปรุงแผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องโดยตลอด ในดาน Non-IT จะดําเนินการจัดทําแผนรองรับการบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจกรณีน้ําทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา ตอเนื่องจากป 2553 โดยใหแตละ
หนวยงานทําแผนดังกลาวไปปรับใชกับหนวยงานตนเอง รวมทั้งยังไดมีการจัดทําเพิ่มเติมในกปภ.สาขา
ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณวิกฤติ โดยในหัวขอการทดสอบแผนฯ ในคร้ังนี้เนนที่แผนการสื่อสาร
และการอพยพพนักงานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนข้ึน 

 

แผนฝกซอมแผนรองรับความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เหตุการณสมมติ สมมติเหตุการณมีฝนตกบริเวณพื้นที่เหนือการประปาสวนภูมิภาคสาขา
เชียงรายอยางตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบการซอมแผน นางวราภรณ  ทาวรรณ  ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

วัตถุประสงค ซักซอมแผนรองรับความตอเนือ่งในการดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรง
ต่ํา 

ขอบเขต โรงสูบนํ้าแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย   

วันท่ี/เวลา วันที ่9 กุมภาพันธ 2555  เวลา 9.00น. 

สถานท่ี 
 การประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

ผูเขารวมฝกซอม 

- ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
- ผูชวยผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
- ผูอํานวยการกองในสังกัด กปภ.ข.9 
- ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.9 
- พนักงานในสังกัด กปภสาขาเชียงราย 



แผนฝกซอมแผนรองรับความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารท่ีใช 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ    

(Business Continuity Plan : BCP) โรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาเชียงราย ประจําป 2553 

ผูรวมสังเกตการณ  ใสชื่อผูท่ีเขารวมสังเกตการณ (ถามี) 

ทรัพยากรท่ีตองใช 

 เอกสารบทสนทนา 

 รถกระจายเสียง 

 อาหารเครื่องดื่ม 

 งบประมาณ 

ความปลอดภัยท่ีตองระวัง 
 ขณะซอมเครื่องจักรยังทํางานปรกติ ใหระวังอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนขณะเขาใกล

เคร่ืองจักร 

ขอกําหนดท่ีตองแจงกอน

การซอม 

1. ขอระวังตางๆ 
2. การสวมใสอุปกรณปองกันเหตุ (ถามี) 

ขอมูลเพ่ิมเติม  (ถามี) 

 

ข้ันตอนการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณจําลองนํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงตํ่า 

เวลา สถานการณ ผูปฏิบัติ 

นาทีที่ 0 

 

 

 

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

-  ผอ.กปภ.ข. 

-  ผจก .กปภ. สาขา 

 

นาททีี่ 30 - ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขา รายงานสภาพนํ้าใน         แหลง
น้ําดิบ แกผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค (Tel,Fax) 
บทสนทนาและเอกสาร หมายเลข 1/2 

- ผจก.กปภ.สาขา 

- ผอ.กปภ.ข. 

นาทีที่ 60 - ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
เอกสารหมายเลข  1/1  

- ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต เรียกผูเกี่ยวของประชุม

- ผอ.กปภ.ข. 



เก่ียวกับสภาพน้ํา และ แนวทางในการแกไขตามแผนฯ ที่ไดจัดทําไว  ณ 
การประปาสวนภูมิภาคเขต  

นาทีที่ 180 - ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ออกบันทึกสั่งการในการแกไข
ปญหา 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 

 

 - เตรียมแผนสําหรับการจายนํ้าทดแทน  - ผจก.กปภ.สาขา 

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

 



(นายกิตติ วิภาสวงค) 
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 

 

 

                              

บันทึกขอความ
    

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 9  โทร. 053-297253           
ที ่ มท             /                                      วันที่                    
เร่ือง    ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จายน้ําของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย  

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

ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาการการประปาสวนภูมิภาคใหเปนผูประกาศภาวะฉุกเฉินกรณีน้ํา
ทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา และมติที่ประชุมเร่ืองการดําเนินการแกปญหาน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา  การประปา
สวนภูมิภาคสาขาเชียงราย  ขอประกาศใหพ้ืนที่จายนํ้าของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงรายเปนภาวะ
ฉุกเฉิน และ ใหนําแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ กรณีน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา   การประปา
สวนภูมิภาคสาขาเชียงรายมาปฏิบัติอยางเครงครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต สั่งการให ผจก .กปภ.สาขา ตรวจสอบระดับนํ้า  

ผอ.กปภ.ข.9            : ขอสาย ผจก.  ....ครับ  
ผจก.กปภ.สาขา         : คะ กําลังพูดสายคะ 
ผอ.กปภ.ข.9            : ผมไดขาววา มีฝนตกชุก และ ระดับนํ้าใน  .........กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวา  
                                อาจจะมีนํ้าทวม ขอให ผจก .ติดตามสถานการณและรายงานใหผมทราบดวน  
ผจก.กปภ.สาขา         : คะ จะรีบสอบถามไปที่กรมอุตนิุยมวิทยา ศูนยประมวลวิเคราะห สถานการณนํ้า            

และจะรายงานให ผอ.ทราบทันที คะ 
 
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย รายงานสภาพนํ้าในแมนํ้ากก ตอผูอํานวยการการประปา

สวนภูมิภาคเขต 9 
 

ผจก .กปภ.สาขา      : สวัสดีคะ ขอเรียนสาย ผอ.กิตติ คะ ดิฉันผูจัดการ กปภ. 
      สาขาเชียงราย คะ 

ผอ.กปภ.ข.9            :ครับ กําลังพูดสายครับ 
ผจก .กปภ.สาขา       : ดิฉันขอรายงานสถานการณน้ําในแมนํ้ากก ขณะน้ีมีฝนตกอยางตอเน่ือง 

      บริเวณจังหวัดเชียงราย สถานการณของระดับนํ้าในแมน้ํากก บริเวณโรงสูบนํ้าแรงต่ํา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขณะน้ีมีระดับนํ้าต่ํากวาตลิ่ง 1.14 เมตร ซ่ึงสรุป
สถานการณโดยรวมในเขตเทศบาลนครเชียงราย ไดวาอยูในสภาวะเฝาระวัง (ธง
เหลือง)เทศบาลนครเชียงรายขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณบานนํ้าลัดใน  
และบริเวณหมูบานริมกก เตรียมขนยายสิ่งของขึ้นสูที่สูง และเฝาระวังติดตามขาวสาร
สถานการณอยางใกลชิด ขณะน้ีเทศบาลนครเชียงรายไดดําเนินการปองกันไมใหน้ํา
ไหลเขาสูบานเรือน ประชาชน โดยการวางก้ันแนวกระสอบทราย พรอมติดตั้งเคร่ือง
สูบนํ้าเพื่อเรงระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และรองรับสภาวะฝนที่อาจตกได
ในชวงคืนนี ้ รวมทั้งจัดกําลังเจาหนาที่ประจําพื้นที่ตาง ๆ อยางใกลชิด เพ่ือใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนโดยเฉพาะในจุดที่ตองทําการเฝาระวังการเกิดนํ้าทวมตลอด 
24 ชั่วโมง ซ่ึงประชาชนในกลุมพื้นที่เสี่ยงสามารถติดตอขอรับกระสอบทรายไดที่
เทศบาลนครเชียงราย 

ผอ.กปภ.ข.9           :ครับ รับทราบครับ ผมขอพิจารณาสถานการณกอน ขอใหเตรียมขอมูลสําหรับ   
                          การรวมประชุม หากมีขอมูลเพ่ิมเติมขอใหรายงานเพ่ิมเติมดวย 
ผจก .กปภ.สาขา      : คะ  
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การประปาสวนภูมิภาคการประปาสวนภูมิภาค  

 

จาก        การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 
วันท่ี       …………………………. 
เรียน      ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
เรื่อง       รายงานสถานการณน้ําในแมน้ํากก 
โทรสารผูรับ 053-297776 
จํานวนแผนท่ีสง  2  แผน  (รวมใบปะหนา) 
ช่ือผูสง   นางวราภรณ  ทาวรรณ 
ตําแหนง ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย   
ผูประสานงาน  โทร 0-5371-1655 มือถือ 08-1783-1868 
เอกสารท่ีสง  
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บันทึกขอความ
 

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย โทร.0-5371-1655  
ที่  มท       /                                                 วันที่                    

เร่ือง    รายงานสภาพน้ําในแมน้ํากก  

เรียน   ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
   จากการติดตามสถานการณน้ําในแมน้ํากก รายงานสถานการณน้ําแมน้ํากก
ขณะนี้มีฝนตกอยางตอเนื่องบริเวณจังหวัดเชียงราย สถานการณของระดับนํ้าในแมนํ้ากก บริเวณโรงสูบน้ํา
แรงต่ํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขณะน้ีมีระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 1.14เมตร ซ่ึงสรุปสถานการณโดยรวมใน
เขตเทศบาลนครเชียงรายไดวาอยูในสภาวะเฝาระวัง(ธงเหลือง)เทศบาลนครเชียงรายขอใหประชาชนที่อาศัย
อยูในพ้ืนที่บริเวณบานนํ้าลัด และบริเวณหมูบานริมกก เตรียมขนยายสิง่ของขึ้นสูที่สูง และเฝาระวังติดตาม
ขาวสารสถานการณอยางใกลชิด ขณะน้ีเทศบาลนครเชียงรายไดดําเนินการปองกันไมใหนํ้าไหลเขาสู
บานเรือน ประชาชน โดยการวางกั้นแนวกระสอบทราย พรอมติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือเรงระบายนํ้าออกจาก
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และรองรับสภาวะฝนที่อาจตกไดในชวงคืนน้ีรวมทั้งจัดกําลังเจาหนาที่ประจําพ้ืนที่ตาง ๆ 
อยางใกลชิด เพ่ือใหความชวยเหลือแกประชาชนโดยเฉพาะในจุดที่ตองทําการเฝาระวังการเกิดนํ้าทวมตลอด 
24 ชั่วโมง ซึ่งประชาชนในกลุมพ้ืนที่เสี่ยงสามารถติดตอขอรับกระสอบทรายไดทีเ่ทศบาลนครเชียงราย 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการตอไป 

 
  

(นางวราภรณ  ทาวรรณ) 
                                                                      ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค 

                                                                              สาขาเชียงราย 
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(นายกิตติ วิภาสวงค) 
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 

 

                                                              

                    

   บันทึกขอความ
    

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 9  โทร. 053-297253         
ที่  มท 55110-1 /                                         วันที่                    

เร่ือง  การแกไขปญหาน้ําทวมโรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย  
เรียน   ผช.กปภ.ข.,ผอ.กผว.,ผอ.กรค.,ผอ.กรจ.,ผอ.กบง.,ผอ.กบส.,ผอ.กบร.,ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย
,ผจก.กปภ.สาขาแมสาย,ผจก.กปภ.สาขาพะเยา,ผจก.กปภ.สาขาจุน 

  ตามมติ ทีป่ระชุมเร่ืองการดําเนินการแกปญหานํ้าทวมโรงสูบนํ้าแรงต่ํา การประปาสวน
ภูมิภาคสาขาเชียงราย สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 ขอสั่งการผูที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

  1. ผอ.กรค. จัดเตรียมรถบรรทุกนํ้าจํานวน 4 คัน ใหพรอมสนับสนุนทันท ี

  2. ผอ.กรจ./ผอ.กบง. เตรียมน้ําดืม่บรรจุชวดเพ่ือแจกใหผูใชนํ้าที่ไดรับความเดือดรอน
จํานวน 55,000 ขวด ใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน    
  3. ผอ.กบง. ประสานกับผูจัดการประปาที่ไดรับความเดือดรอนในดานงบประมาณที่ตองใช 
  4. นักประชาสัมพันธ เตรียมขอมูล/ประสานสื่อ เพ่ือแจงประชาสัมพันธใหผูใชน้ําทราบ 
  5. ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย ประสานงานหนวยงานทองถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุน
กระสอบทรายและรถบรรทุกนํ้า 
  6. ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย จัดเตรียมพนักงานเฝาติดตามและรายงานสถานการณเปน
ระยะ ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 
  7. ผจก.กปภ.สาขาแมสาย/ผจก.กปภ.สาขาพะเยา/ผจก.กปภ.สาขาจุน เตรียมการผลิตนํ้า
เพ่ิมเติมเพื่อสนับสนุน กปภ.สาขาเชียงราย   
  8. ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย,ผจก.กปภ.สาขาแมสาย,ผจก.กปภ.สาขาพะเยา,ผจก.กปภ.
สาขาจุน ประสานการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 เพ่ือจัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธเพ่ือแจงผานทางสื่อฯ               
  9. ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย,ผจก.กปภ.สาขาแมสาย,ผจก.กปภ.สาขาแมสาย,ผจก.กปภ.
สาขาพะเยา,ผจก.กปภ.สาขาจุน เฝาติดตามสถานการณอยางใกลชิด และรายงานผูอํานวยการการประปา
สวนภูมิภาคเขต 9 ทราบ ทุกๆ 4 ชั่วโมง 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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รางบทความประชาสัมพันธ 

 

เรียนผูใชนํ้า 
 
  เน่ืองดวยไดเกิดเหตุอุทกภัยที่โรงสูบนํ้าแรงต่ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงรายมีความ

จําเปนตองหยุดสูบน้ําดิบจากโรงสูบนํ้าแรงต่ํา เปนการชั่วคราวเน่ืองจากนํ้าปาไหลมาเปนจํานวนมากลนตลิ่ง

เขาทวมโรงสูบนํ้าดิบแรงต่ํา 

 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย ตระหนักเปนอยางยิ่งถึงความเดือดรอนของผูใชน้ําจึงไดจัด

รถบรรทุกนํ้าและขอรับนํ้าไดที่                                          โดยนําภาชนะใสนํ้ามาดวย 

การประปาสวนภูมิภาคจะดําเนินการผลิต และจายน้ําประปาใหทันทีที่ปริมาณนํ้ากลับเขาสูภาวะปกต ิ
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

 

 

 

 

ผูจัดการประปา 

หัวหนางานผลิต 

หัวหนางานอํานวยการ 

หัวหนางานบริการฯ 

หนง. .งานจัดเก็บรายได  

 

 

 

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.สาขาแมสาย 

กปภ.สาขาพะเยา 

กปภ.สาขาจุน 

 

ผอ .ปปข.

เรียกผูท่ี

เกี่ยวของ

รวม

ประชุม

แกไข

สถาน- 

การณ 

ตรวจสอบสถานการณฝนตก 

2 

3 
สอบถาม -ตอบกลับ  

4 รายงานสถานการณ  

5

ผอ.สั่งการ ตามเอกสารหมายเลข 2 
6

ประสานงานเตรียม

รับสถานการณและ

ขอความชวยเหลือ 

7

1
ส่ังการตรวจสอบสถานการณน้ํา 

คณะทํางาน 

เตรียมเอกสารขอมูล

เพื่อประชาสัมพันธให

8


