
บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

กรณีเกิดเหตุ “ประปาขัดข้อง” ภายในพ้ืนที่มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา 
(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วยงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมาย

ให้ดูแลระบบท่อเมนน ้าประปาของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นท่อ HDPE (High Density 
Polyethylene) ขนาด 315 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณ 7,000 เมตร มีมาตรวัดน ้าขนาดต่างๆ 
ซึ่งรับน ้าประปาจากระบบท่อเมนน ้าประปาของมหาวิทยาลัยทั งสิ น 90 ชุด ได้ให้บริการส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย สถาบัน โครงการ ศูนย์ และ
ส้านักงานอธิบการบดี ซึ่งหน่วยงานท่ีกล่าวมาแล้วให้บริการด้านการศึกษาการเรียนการสอน การ
วิจัย การประชุมสัมนาภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงของระบบท่อเมนน ้าประปามีส่วนส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง
ด้วยระบบท่อเมนน ้าประปาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศายาลา เป็นแบบแยกจ่ายด้วยอุปกรณ์ 
สามทางแยกแบบเชื่อมความร้อน แบบแคล้มรัดแยก ชนิดเหล็กหล่อ และชนิด HDPE จึงอาจท้าให้
ระบบท่อเมนน ้าประปาขัดข้อง จากเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ และเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั น  

เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ น จึงจัดท้าแผนปฏิบัติ
การตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ “ประปาขัดข้อง” ภายในพื นท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ขึ น เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของระบบท่อเมนน ้าประปาขัดข้อง จึงก้าหนดแนว
ทางการปฏิบัติไว้ ดังนี  

1.1 ก้าหนดภารกิจ หน้าท่ี และรายละเอียดการปฏิบัติการ ค้าสั่ง การควบคุมและการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพ่ือทราบภารกิจหน้าท่ี
และพร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 

1.3 ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ท่ีสามารถใช้ปฏิบัติงาน ไว้
ให้พร้อม 

1.4 รายงานและรับแจ้งสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุระบบท่อเมนน ้าประปาขัดข้องในพื นท่ี ตาม
แบบรายงานเหตุด่วนให้ ศูนย์ศาลายาทราบทางวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่  142.525 MHz. / 
Application Line (MU HOT LINE) โดยให้ระบุถึง วันท่ี เดือน ปี ท่ีเกิด สถานท่ีเกิดประมาณการ
ความเสียหาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื องต้น 



1.5 ให้ทุกฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีท่ีเกิดระบบท่อเมนน ้าประปา
ขัดข้อง  

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ป้องกัน และบรรเทาความเสียหายอันเกิด

จากระบบท่อเมนน ้าประปาขัดข้อง 
2.2 เพ่ือลดพื นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ 
2.3 เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูระบบท่อเมนน ้าประปาท่ีได้รับความเสียหาย ให้

สามารถกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
 

3. ขอบเขต 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ “ระบบท่อเมนน ้าประปา

ขัดข้อง”แรงสูงได้รับความเสียหาย ภายในพื นท่ีมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ฉบับนี ก้าหนดขอบเขต
ของพื นท่ีภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั งหมด โดยอ้างอิงขั นตอนการปฏิบัติงานตาม ISO 
14001 : 2015 วิธีปฏิบัติงานการซ่อมบ้ารุงระบบท่อเมนน ้าประปา หมายเลขเอกสาร  WI-IS-02/4   

 

4. นิยามศัพท ์
4.1 ระบบจ่ายน ้าประปา หมายถึง การควบคุมการส่ง – จ่าย น ้าประปาให้กับส่วนงาน

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
4.2 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์อันตรายท่ีเกิดขึ น ซึ่งเมื่อเกิดขึ น

แล้วจะกระทบต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง 
4.3 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) หมายถึง กองอ้านวยการร่วม ซึ่ง

เกิดจากการรวมตัวของส่วนงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน้าท่ีในการสั่งการและประสานงานเม่ือเกิด
เหตุอุทกภัย 

4.4 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งท้าหน้าท่ีในการบริหารจัดการน ้า ป้องกัน บรรเทาความเสียหาย ช่วยเหลือ และฟื้นฟู
สภาพพื นท่ีท่ีเกิดเหตุอุทกภัย รวมทั งประสานงานกับส่วนงานทั งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในพื นท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 



2 | P a g e  

 

5. โครงสร้างการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินกรณีเหตุประปาขัดข้อง 

 

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 
(หัวหน้างาน) 

หน่วยตรวจสอบระบบจ่ายน้้าประปา 
1. นางสาวฐิตารีย์   วรรณาภรณ์สกุล (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยฯ) 
2. นายสุเทพ   วงษ์ค า 
3. นายสุระเชน   มะลิงาม 
4. นายชัยวัฒน์   วิริยะกุล 
5. นางสาวกมลพรรณ   จงคงคาวุฒิ 

 
หน้าท่ี 

1. เข้าตรวจสอบประเมินความเสียหายพื้นท่ีหน้างาน 
2. ประเมินสถานการ /ซ่อมแซมเอง/จ้างซ่อมแซม 
3. ประสานงาน งานจราจรและความปลอดภัย ให้ประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสายแจ้งส่วนงานท่ีได้รับผลกระทบ 
4. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
 

 

หน่วยซ่อมแซมระบบจ่ายน้้าประปา 
1. นายนิภาธร   ช่ืนแสงจันทร์ 
2. นายสุเชษฐ์ร   กลิ่นค า 
3. นายอนพัทย์   จันทร์ปราง 

หน้าท่ี 
1. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ในการออกปฏิบัติงาน เช่น แคล้มรัดแยก, 

ข้อต่อชนิดสวมอัดแบบต่างๆ, ประแจขันท่อ, ประแจส าหรับเปดิ – ปิด 
ประตูน้ า ฯลฯ 

2. ร่วมประเมินความเสียหายหน้างาน /ซ่อมแซมเอง/จ้างซ่อมแซม 
3. ควบคุมการเปิด – ปิด น้ าประปา ในพ้ืนท่ีที่เกิดเหตุการณ์ 
4. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

หน่วยระบบน้ าแลเครื่องกล 
(หัวหน้าหน่วย) 



6. แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุประปาขัดขอ้งและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 6.1 แผนปฏิบตัิการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุประปาขัดข้อง 

 



 6.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินกรณีเหตุประปาขัดข้อง 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ว ิธีปฏิบ ัต ิ 
หน่วยระบบน้ าแลเครื่องกล 

งานสาธารณูปโภคและระบบ
อาคาร 

 

ได้รับแจ้งเหตุประปา
ขัดข้อง 

1. หน่วยงานภายใน บุคคลากร เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่พบ
เห็นเหตุการณ์ประชาขัดข้องแจ้งเหตุได้ที่งาน
สาธารณูปโภคและระบบอาคาร (โทร. 02 -
4414400 ต่อ 1243) 

หน่วยตรวจสอบ 
ระบบจ่ายน้ าประปา 

ตรวจสอบสาเหตุและ
แจ้งส่วนงานที่ได้รับ
ผลกระทบ 

1. เข้าประเมินความเสียหายพื นท่ีหน้างาน  
โดยแบ่งสาเหตุประปาขัดข้องเป็น 2 กรณี ได้แก่  
1.1 สาเหตุจากแหล่งจ่ายภายนอกติดต่อการ
ประปาสาขาอ้อมน้อย 
(โทร. 02-4208008-9  หรือ 1662) 
1.2 สาเหตุจากระบบจ่ายน ้าประปาภายใน เช่น 
ท่อประปารั่ว/แตก จากกรณีการเสื่อมสภาพของ
วัสดุหรือ กรณีความเสียหายจากโครงการ
ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
ต้าแหน่งความเสียหน้างานตามแผนผังระบบการ
จ่ายน ้าประปาภายใน แสดงตามเอกสารแนบ 1  
2. แจ้งส่วนงานที่ได้รับผลกระทบ โดยผ่านงาน
จราจรและความปลอดภัยเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
(โทร. 02-4414400 กด 0) และ MU hotline 
(line group) 
3. ประเมินการซ่อมแซมและปิดระบบจ่าย
น ้าประปา 
4. รายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หน่วยระบบน้ าแลเครื่องกล 
งานสาธารณูปโภค 
และระบบอาคาร 

 

ด าเนินการซ่อมแซม 1. การซ่อมแซมระบบจ่ายน ้าประปาภายใน
แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
1.1 ซ่อมแซมโดยหน่วยซ่อมแซมระบบจ่าย
น ้าประปา หน่วยระบบน้ าแลเครื่องกล งาน
สาธารณูปโภคและระบบอาคาร เมื่อประเมิน
ความเสียหายแล้วสามารถด้าเนินการได้ทันที 
1.2  ซ่อมแซมโดยผู้รับจ้าง เมื่อประเมินความ
เสียหายแล้วไม่สามารถด้าเนินการเนื่องจาก
ข้อจ้ากัดด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 



ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ว ิธีปฏิบ ัต ิ 
2.เปิดระบบจ่ายน ้าประปาเพ่ือทดสอบการ
รั่วไหลและประสิทธิภาพของระบบจ่าย
น ้าประปาในจุดที่มีการซ่อมแซม หากผลการ
ทดสอบไม่ผ่านจะต้องด้าเนินแก้ไขอีกครั ง 
3. ถ้าผลการทดสอบผ่าน ไม่มีการรั่วไหล หรือ
ประปาขัดข้อง จึงเปิดระบบจ่ายน ้าประปาเป็น
ปกติ 

หน่วยระบบน้ าแลเครื่องกล 
งานสาธารณูปโภค 
และระบบอาคาร 

สรุปเหตุการณ์และ
จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. สรุปเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุประปา
ขัดข้อง โดยจัดท้าใบแจ้งซ่อมและเอกสารขอ
อนุมัติหลักการจ้างซ่อมแซมกรณีจ้าเป็นเร่งด่วน 
2. ลงบันทึกเหตุประปาขัดข้อง ในรายงาน
ประจ้าเดือน 
3. รายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 
6.3 รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่หน่วยระบบน้้าและเครื่องกล 

ล้าดับที่ รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

1 
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น  
(หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 

08-xxxx-xxxx 

2 
นางสาวฐิตารีย์ วรรณาภรณ์สกุล 
(รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยระบบน ้าและเครื่องกล) 

08-xxxx-xxxx 

3 นายสุเทพ  วงษ์ค้า 08-xxxx-xxxx 

4 นายสุระเชน มะลิงาม 08-xxxx-xxxx 

5 นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล 08-xxxx-xxxx 

6 นางสาวกมลพรรณ จงคงคาวุฒิ 08-xxxx-xxxx 

7 นายนิภาธร ชื่นแสงจันทร์ 08-xxxx-xxxx 

8 นายสุเชษฐ์ร กลิ่นค้า 08-xxxx-xxxx 

9 นายอนพัทย์ จันทร์ปราง 08-xxxx-xxxx 

 



 6.4 การปฏิบัตหิน้าที่ในวนัหยุดราชการ 
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคารมีเจ้าหน้าที่อยู่เวร 2 อัตรา รอบเวลา 00.30 – 8.30 น. รอบเวลา16.30 

– 00.30 น. ในวันปกติ และเวลา 00.30 – 8.30 น. รอบ 08.30 – 16.30 น. รอบเวลา 00.30 – 8.30 น. ใน
วันหยุดราชการ โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามภาระหน้าที่ดังนี  
1. เจ้าหน้าที่เวรดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง จ้านวน 1 ท่าน 

2. เจ้าหน้าที่เวรดูและระบบสถานีไฟฟ้าพิกัดแรงดัน 115,000โวลท์ และระบบจ้าหน่าย 22,000 โวลท์ 
โดยสามารถติดต่อได้ทางทางวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ 142.525 MHz. ห้องช่าง / สถานีไฟฟ้าย่อย ตลอด 24 
ชั่วโมง / เบอร์โทรศัพท์ 
 

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

ล้าดับ รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ล้าดับ รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร เซีย่งเห็น 08-xxxx-xxxx 21 นายสุระเชน มะลิงาม 08-xxxx-xxxx 

2 นายสุรยิัน จันทร์เงิน 08-xxxx-xxxx 22 นายสุเทพ  วงษ์ค้า 08-xxxx-xxxx 

3 นางสาวฐิตารยี์ วรรณาภรณส์กุล 08-xxxx-xxxx 23 นางสาวกมลพรรณ จงคงคาวุฒิ 08-xxxx-xxxx 

4 นายมนตรี แสงทว ี 08-xxxx-xxxx 24 นายนิภาธร ช่ืนแสงจันทร ์ 08-xxxx-xxxx 

5 นายเมธาวี ชาบัญ 08-xxxx-xxxx 25 นายสุเชษฐ์ร กลิ่นค้า 08-xxxx-xxxx 

6 นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล 08-xxxx-xxxx 26 นายอนพัทย์ จันทร์ปราง 08-xxxx-xxxx 

7 นายสุพัฒน ์ ศรีเอี่ยมจันทร ์ 08-xxxx-xxxx 27 นายวีระศักดิ์  บัวพันธ ์ 08-xxxx-xxxx 

8 นายสุรินทร์  วงษ์ตา 08-xxxx-xxxx 28 นางสาววราลักษณ์ นามเสถียร 08-xxxx-xxxx 

10 นายพิชยนันท์ พิมพ์ช่ืน 08-xxxx-xxxx 29 นายพนอ  เปียทอง 08-xxxx-xxxx 

11 นายทศพร ศรไีกรรส 08-xxxx-xxxx 30 นายนราธิป เขียวค้ารพ 08-xxxx-xxxx 

12 ว่าท่ีร้อยตรีชนะโชติ เกษาภรณ ์ 08-xxxx-xxxx 31 นายฤทธิพร เพียรจันทร ์ 08-xxxx-xxxx 

13 นายสัญชัย สถิตยส์ารธรรม 08-xxxx-xxxx 32 นายกรุณา เมตกลู 08-xxxx-xxxx 

14 นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 08-xxxx-xxxx 33 นายทวี ทัดเทียม 08-xxxx-xxxx 

15 นายกบินทร ์จงขะวะด ี 08-xxxx-xxxx 34 นายพนม ปุ่นเจรญิสุข 08-xxxx-xxxx 

16 นายประวิทย์ ไชยชุมภ ู 08-xxxx-xxxx 35 นายสมยศ ลบล ้าเลิศ 08-xxxx-xxxx 

17 นายณัฐวัฒน ์จันทร์แปลง 08-xxxx-xxxx 36 นายศิวัช เศรษฐบุตร 08-xxxx-xxxx 

18 นายสุพัตร  แก้วบุญเพิ่ม 08-xxxx-xxxx 37 นายประพันธ ์ช่ืนชมเชาวน ์ 08-xxxx-xxxx 

19 นายเจรญิ  บัวภิบาล 08-xxxx-xxxx 38 นายนวพล ยอดภักด ี 08-xxxx-xxxx 

20 นายวรรษชล แก้วมณ ี 08-xxxx-xxxx 39 นายสรวุฒ ิเหล่าสิม 08-xxxx-xxxx 

 


