
แนวทางการดําเนินงาน

งานอุบัติภัยและสถานการณฉุกเฉิน

โดย
ศูนยบริหารงานอุบัติภัย
สํานักบริหารบํารุงทาง



2
การของบประมาณกิจกรรมแกไขปญหาการสัญจร

เรงดวน

1 การรายงาน เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

3
การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ

ฟนฟู



การรายงาน เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ

แขวงฯ

เกิดเหตุภัยพิบัติ

ศูนยอุบัติภัย ผูบริหาร ทล.

ประชาชน

รายงานจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ

รายงานในระบบ LINE ใหรายงานในกลุม “ศูนยฯอุบัติภัย สร 1”

REAL TIME

รวบรวมขอมูล

รายงาน

รายงาน

ระบบ “EMS”

กลุม “ศูนยฯอุบัติภัย สร 1 ”

รายงาน
แจงทันที

ลงพื้นท่ี

ผูบริหาร

กระทรวงฯ

REAL TIME

รายงาน



การรายงาน เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ

ตัวอยางการรายงานฯทางไลน หองศูนยฯ

หมายเหตุ

กรณีเกิดเหตุการณ ใหรายงานขอมูล

ภัยพิบัติ 5 รอบเวลา จนกวาเหตุการณ

จะยุติ

กรณีถามีเหตุการณรุนแรง เชน ทาง

ขาด/สะพานขาด ใหรายงานจนกวา

จราจรผานได 

ขอใหหนวยงานสวนภูมิภาค

รายงานขอมูลภัยพิบัติ ตาม

ชวงเวลา ดังน้ี

1.กอน 9.00 น.

2.กอน 12.00 น.

3.กอน 14.30 น.

4.กอน 17.30 น.

5.กอน 20.30 น.

ตัวอยาง ศูนยฯ สรุปรายงาน ตอผูบริหาร



การรายงานอุบัติเหตุ



การรายงานอุบัติเหตุ



การรายงานอุบัติเหตุ (กรณี รายงานขามวัน)

แบบฟอรมรายงานสามารถดาวนโหลดที่ เว็ปไซต สร.



การรายงานอุบัติเหตุ

แบบฟอรมรายงานสามารถดาวนโหลดที่ เว็ปไซต สร.
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แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรมแกไขปญหาการสัญจรเรงดวน

วันเกิดเหตุ

ขท./สทล.

บัญชี สร.

(ขอเงินงวด)

กง.

(โอนเงินงวด)

ยกเลิก ไมเหมาะสม

ระบบ EMS เห็นชอบ

ของบฯ (7 วัน)

แบบฟอรม1-2

เสนอขอฯ

( 15 วัน )

ศูนยฯอุบัติภัย

เห็นชอบแบบฟอรม 1-2 ผาน วรร.

วดร./วผร

(เพื่อทราบ)

1. ของบประมาณงานฉุกเฉนิฯ ในระบบ 

EMS

-งานฉุกเฉินฯ ภายใน 7 วัน นับจาก

สถานการณยุติและยืนยันงานฟนฟูภายใน 

45 วัน นับจากสถานการณยุติ

*หากเกินกําหนดเวลาแขวงฯ จะลงขอมูล

ในระบบไมได

2. จัดสงแบบฟอรม1-2 ถึง สร. 

ภายใน 15 วันนับจากสถานการณ

3. สร. ดําเนินการ หลังจากไดรับ

แบบฟอรอม1-2

สงเรื่องขอเงินงวดถึง กง.

4. กง. โอนเงินงวดไป สทล./ศท./สส./ขท.

1

2

3

( 3 วัน )

4

ขท./สทล.
ระบบ

PLANTNET

รายงาน10

8

9
งานแลว

เสร็จ

7

65



เม่ือเกิด สถานการณภัยพิบัติ (อุทกภัย วาตภัย ดินสไลด ดินโคลนถลม)

ผูกผันกอน

ไมเกิน 300,000 บาท

แบบฟอรม 1 และ 2

เดิม ตามมติ  ครม.2539

1.หมวดวัสดุ

2.หมวดคาตอบแทน/ลวงเวลา

3.หมวดคาเชาเครื่องจักร

4.หมวด คาเช้ือเพลิง

พรบ.จัดซ้ือจัดจาง/ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560

1.หมวดวัสดุ

2.หมวดคาตอบแทน/ลวงเวลา

3.หมวดคาเชาเครื่องจักร

4.หมวด คาเช้ือเพลิง

การบริหารจัดการภัยพิบัติ  (งบฉุกเฉิน)

เกิน 300,000 บาท

เลมแผนรายประมาณการ

เพ่ืออนุมัติงบประมาณ

กอนดําเนินการ

การขอรับงบประมาณแกไขปญหาการสัญจรเรงดวน

***ไมเกิน 300,000 บาท

-แบบฟอรม 1,2

สร. ดําเนินการอนุมัติให

เร็วที่สุด***

ต้ังแต 300,000 บาทข้ึนไป

-เลมแผนรายประมาณการ

เพ่ืออนุมัติงบประมาณ 

กอนดําเนินการ



ตวัอยา่ง การตรวจสอบ 
ประมาณราคา ไมเ่กนิ 300,000 บาท

กรณีงานจา้งเหมา

พร้อมแนบรายการคาํนวณตามแบบการคดิราคากลางกรมบัญชีกลาง



ตวัอยา่ง การตรวจสอบ 
ประมาณราคา ไมเ่กนิ 300,000 บาท

กรณีงานดําเนนิการเอง (หนา้สรุป)



ตวัอยา่ง การตรวจสอบ 
ประมาณราคา ไมเ่กนิ 300,000 บาท

กรณีงานดาํเนนิการเอง (หนา้รายละเอยีด)



แนบรูปถายความเสียหาย อยางนอย 3 รูป



แนบรูปถายความเสียหาย อยางนอย 3 รูป
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สรุปประเภทความเสียหายของทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ลําดับ ประเภทความเสียหาย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต รวมทั้งหมด

ที่ แผน งปม. แผน งปม. แผน งปม. แผน งปม. แผน งปม.

1 สะพานขาด / สะพานชํารุด

(รวมถึงคอสะพานชํารุด / ตอมอทรุด)

1 15,000,000         - - - - 3 40,000,000         4 55,000,000         

2 ทางขาด - - - - - - - - - -

3 ดินสไลด / คันทางสไลด 60 639,699,000       7 135,500,000       10 91,000,000         48 862,800,000       125 1,728,999,000     

4 อาคารระบายน้ําชํารุดเสียหาย

(ทอ, Box Culvert)

16 191,800,000       69 1,113,800,000     21 205,480,000       41 1,157,791,000     147 2,668,871,000     

5 โครงสรางทางชํารุดเสียหาย 11 86,000,000         21 306,397,000       3 65,000,000         6 100,700,000       41 558,097,000       

6 ทรัพยสินทางหลวงเสียหาย - - - - - - - - - -

x ไมระบุประเภทความเสียหาย - - - - - - - - - -

รวมทั้งหมด 88 932,499,000       97 1,555,697,000     34 361,480,000       98 2,161,291,000     317 5,010,967,000     

หมายเหตุ : ความเสียหายดังกลาวเปนเพียงการประเมินความเสียหายเบื้องตนเทานั้น

ฟนฟูทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

Presenter
Presentation Notes
พี่แจ็ค



การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณฟนฟู

1. สะพานขาด / สะพานชํารุด (รวมถึงคอสะพานชํารุด / ตอมอชํารุด)

2. ทางขาด

3. ดินสไลด / คันทางสไลด

4. อาคารระบายน้ําชํารุดเสียหาย (ทอ / Box Culvert)

5. โครงสรางทางชํารุดเสียหาย

6. ทรัพยสินทางหลวงเสียหาย
ระบุประเภทความเสียหาย (ประเภท 1-6 ของ สร.) ใหตรงกับรูปถาย



การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณฟนฟู

หมายเหตุ มีประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัต,ิ รายงาน ก.ช.ภ.จ หรือ รายงานอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวของกับภัยพิบัติเพ่ือประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ 



หากสงสัย ติดตอ 23543 23544 และ 23545
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