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บทที่ 1 

การใช้งานระบบ Web Application 
 

1. การใช้งานระบบ Web Application 

1.1. การเข้าสู่ระบบ 
1) ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง URL http://ems2.doh.go.th/ 

2) เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงแผนที่ 
และรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติ ตำแหน่งกล้อง CCTV ตำแหน่งจุด
บริการ ตำแหน่งการรายงานสภาพจราจร ตำแหน่งข้อมูลงานก่อสร้าง และตำแหน่งช่องทางพิเศษ  
เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 1.1-1  หน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรม 
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3) ให้ผู ้ใช้เข้าสู ่ระบบ โดยกดปุ่ม “เข้าสู ่ระบบ” ซึ ่งอยู ่บริเวณมุมบนด้านขวาของหน้าจอ ดังแสดงใน 
รูปที่ 1.1-2 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.1-3 เพื่อให้ผู้ใช้
กรอกข้อมูล User Name และ Word ในการเข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 1.1-2 ปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 1.1-3 หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ  
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4) เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอเมนูหลักดังแสดงในรูปที่ 1.1-4 
 

 
รูปที่ 1.1-4 หน้าจอเมนูหลักของระบบ 
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1.2. การจัดการข้อมูลภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1.2.1. การเพ่ิมเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1) ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกดปุ่ม  “เพ่ิมข้อมูลเหตุการณ์” บน
หน้าจอเมนูหลัก หรือ กดเลือกจากเมนู “เพิ่มข้อมูลเหตุการณ์” ทางแถบเมนูด้านซ้ายของหน้าจอ ดัง
แสดงในรูปที่ 1.2-1  
 

 
รูปที่ 1.2-1 การเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 

2) เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเพิ่มเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน จะปรากฏการนำเข้าข้อมูลซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 1.2-2 คือ  

(2.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ  

(2.2) ส่วนที่ 2 รายงานเหตุการณ์  

(2.3) ส่วนที่ 3 ข้อมูลงบประมาณคาดการณ์เบ้ืองต้น  

(2.4) ส่วนที่ 4 ข้อมูลอ่ืนๆ 

ซี่งรายละเอียด.แต่ละส่วนแสดงได้ดังน้ี  
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รูปที่ 1.2-2 หน้าจอการเพ่ิมเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

  

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 4 
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(2.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ  

รายละเอียดของข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ต้องระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-3 ประกอบด้วย 
 

 

รูปที่ 1.2-3 หน้าจอการกรอกข้อมูลการเกดิภัยพิบัติ 
 

 สำนักงานทางหลวง ซึ่งจะแสดงโดยอัติโนมัติ ตาม User Name ที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 
 แขวงทางหลวง ซึ่งจะแสดงโดยอัติโนมัติ ตาม User Name ที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 
 หมายเลขทางหลวง ซึ ่งผู ้ใช้สามารถเลือกหมายเลขทางหลวงที ่เกิดภัยพิบัติในพื ้นที่

รับผิดชอบ โดยหมายเลขทางหลวงดังกล่าวจะเช่ือมโยงกับระบบ Roadnet  
 ตอนควบคุม ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกหมายเลขตอนควบคุม ตามหมายเลขทางหลวงที่เกิดภัย

พิบัติ โดยตอนควบคุมจะเช่ือมโยงกับระบบ Roadnet 
 ช่ือตอนควบคุม ซึ่งระบบจะแสดงโดยอัติโนมัติ ตามข้อมูลในระบบ Roadnet 
 กม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุด ซึ่งระบบจะแสดงโดยอัติโนมัติ ตามข้อมูลในระบบ Roadnet 
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 กำหนดจุดที่เกิดภัยพิบัติ เป็นจุด กม.หรือช่วง กม. โดยผู้ใช้ จะต้องกรอกตำแหน่ง กม. ที่
เกิดภัยพิบัติ หรือ ช่วง กม.ที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ดังรูปที่ 1.2-4  

 
รูปที่ 1.2-4 การระบุตำแหน่ง กม.การเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
 พิกัดที่ตั้งที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งระบบจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถ

แก้ไข ตำแหน่งพิกัดได้ โดยกดปุ่ม “แก้ไขพิกัด” จากนั้น ให้กำหนดค่าพิกัดละติจูด และ 
ลองติจูด ในช่อง “ละติจูด (เริ่มต้น)” และ “ลองติจูด (เริ่มต้น)” ดังแสดงในรูปที่ 1.2-5  
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 การแก้ไขข้อมูลพิกัดของตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติ 
 

 ที่ต้ังตามขอบเขตการปกครอง (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ) 
 ประเภทของงานในการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า เป็นงานบำรุงทาง 

งาน งานก่อสร้าง งานรักษาสภาพทาง หรืออ่ืนๆ  
 ประเภทของภัยพิบัติ โดยผู้ใช้ต้องกำหนดว่าเป็น สาธารณภัย หรือ ภัยความม่ันคง 
 ประเภทภัยพิบัติย่อย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามประเภทของภัยพิบัติ กล่าวคือ หากเลือก  

สาธารณภัย จะมีประเภทประเภทของภัยพิบัติย่อยให้เลือก 14 ประเภท ในขณะที่ ภัยคว
มั่นคงจะมีประเภทของภัยพิบัติย่อยให้เลือก 5 ประเภท 
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 วัน/เวลา ที่เริ่มต้นและสิ่นสุดภัยพิบัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้ทั้ง วัน เดือน ปี และเวลา 
ของแหตุการณ์ 

 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งผู้ใช้สามรถพิมพ์ข้อความเพื่ออธิบายรายละเอียดของการเกิดภัย
พิบัติในช่องที่จัดเตรียมไว้ได้  

 ช่องน้ำที่ชำรุด ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่ง กม. ของช่องน้ำที่ชำรุด หรือ ระยะทางที่ช่อง
น้ำชำรุดได้   

 ลักษณะความเสียหาย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามท่ีระบบ
จัดเตรียมไว้ได้  

 ขอบเขตความเสียหาย ซึ ่งผู ้ใช้สามารถระบุพื ้นที่ ระยะทาง หรือ ปริมาตรของความ
เสียหาย ที่เกิดขึ้น โดยเลือกจากหน่วยของความเสียหาย ที่จัดเตรียมไว้ในช่องด้านหลังได้  

 รายละเอียดทางเลี่ยง ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความความเพ่ือแนะนำเส้นทางเลี่ยงได้  
 ยุติการรายงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สิ้นสุดแล้วหรือไม่   

นอกจากการกำหนดข้อมูลการเกิดภัยพิบัติตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถ
ระบุตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติ โดยเลือกตำแหน่งจากบนแผนที่ได้ ซึ่งวิธีการดังน้ี  

(1) กดปุ่ม                                      จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอแผนที่ดังรูปที่ 1.2-6 

 

รูปที่ 1.2-6 หน้าจอการเพ่ิมเหตุการณ์จากแผนที ่  
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(2) ให้ผู้ใช้เลื่อนหมุดไปยัง ตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติที่ต้องการนำเข้าข้อมูล จากนั้นระบบจะ
แสดง หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม และ กม.ที่ตั้ง ซึ่งใกล้เคียงกับตำแหน่งของหมุด
ดังกล่าวมาให้ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-7 

 
รูปที่ 1.2-7 การเลือกตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติบนแผนที ่

 

(3) ให้ผู้ใช้ทำการเลือกตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติที่ต้องการโดยกดปุ่ม                        ใน
หน้าจอ เพ่ิมเหตุการณ์จากแผนที่ 

(4) ระบบจะดึงข้อมูลตำแหน่งที่เลือกมาแสดงในส่วนของข้อมูลการเกิดภัยพิบัติโดยอัติโนมัติ 
ดังแสดงในรูปที่ 1.2-8  

 
รูปที่ 1.2-8 ผลการกำหนดตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติบนแผนที่  
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(2.2) ส่วนที่ 2 รายงานเหตุการณ์  

รายละเอียดของรายงานเหตุการณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-9 ประกอบด้วย 

 
รูปที่ 1.2-9 หน้าจอการกรอกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ 

 
 วัน/เวลา รายงานเหตุการณ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดวันเวลาของการรายงานสถานการณ์ภัย

พิบัติได้  
 จำนวนช่องจราจร ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุจำนวนช่องจราจรของสายทางที่เกิดภับพิบัติได้  
 ระดับน้ำขาเข้า/ขาออก ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุระดับน้ำที่ท่วมบนผิวทางในฝั่งขาเข้าและขา

ออก ในหน่วยเซนติเมตร  
 สภาพการจราจรขาเข้า/ขาออก ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ส่งผลให้

สภาพการจราจรขาเข้า/ขาออก ผ่านได้ ผ่านได้แต่ไม่สะดวก หรือ ผ่านไม่ได้ (ซึ่งตามปกติ 
ระบบจะเลือกให้อัติโนมัติตามข้อมูลระดับน้ำที่ผู้ใช้กรอกเข้าสู่ระบบ) 

 สภาพการจราจรคู่ขนานขาเข้า/ขาออก ซึ่งผู ้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าภัยพิบัติที ่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้สภาพการจราจรของทางคู่ขนานขาเข้า/ขาออก ผ่านได้ ผ่านได้แต่ไม่สะดวก หรือ 
ผ่านไม่ได้ 
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 รูปภาพของเหตุการณ์ (ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องกรอก) โดยผู้ใช้จะต้องเลือกไฟล์รูปภาพของ
เหตุการณ์ โดยกดปุ่ม                                           จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ
การค้นหาไฟล์รูปภาพเพ่ือให้ผู ้ใช้เลือกเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-10 ทั้งนี้ผู ้ใช้
จะต้องเลือกไฟล์รูปภาพจำนวน 3 รูป ในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยสามารถกดปุ่ม 
         ในการเพ่ิมการค้นหาไฟล์รูปภาพแต่ละรูปได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-11  

 

 
รูปที่ 1.2-10 หน้าจอการค้นหาไฟล์ข้อมูลรปูภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

 

 
รูปที่ 1.2-11 การเพ่ิมจำนวนไฟล์รูปภาพที่นำเข้าสู่ระบบ 
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 วิดีโอของเหตุการณ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มไฟล์วิดีโอของเหตุการณ์ภัยพิบัติในการนำเข้า
ข้อมูลได้ ซึ ่งว ิธ ีสามารถดำเนินการได้เช ่นเดียวกับ การนำเข้าข้อมูลไฟล์ร ูปภาพ  
อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า ไฟล์วิดีโอที่นำเข้า ควรนำเข้าแค่เพียงไฟล์เดียว และมีขนาด
ไม่เกิน 50 MB 

 ไฟล์ PDF ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มไฟล์ PDF ซึ่งอาจแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหตุการณ์ใน
การนำเข้าข้อมูลได้ ได้ ซึ่งวิธีสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ การนำเข้าข้อมูลไฟล์
รูปภาพและไฟล์วิดีโอ อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า ไฟล์ PDF ที่นำเข้า ควรนำเข้าแค่เพียง
ไฟล์เดียว และมีขนาดไม่เกิน 50 MB 

(2.3) ส่วนที่ 3 ข้อมูลงบประมาณคาดการณ์เบ้ืองต้น  

รายละเอียดของรายงานเหตุการณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-12 ประกอบด้วย 

 

รูปที่ 1.2-12 หน้าจอการกรอกข้อมูลงบประมาณคาดการณ์เบ้ืองต้น 
 

 งบประมาณฉุกเฉิน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดงบประมาณในแผนงานฉุกเฉินที่คาดว่าจะใช้ใน
การแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้  

 จำงบประมาณฉุกเฉิน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดงบประมาณในแผนงานฟ้ืนฟูที่คาดว่าจะใช้ใน
การแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้  

(2.4) ส่วนที่ 4 ข้อมูลอ่ืนๆ 

รายละเอียดของข้อมูลอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-13 ประกอบด้วย 

 

รูปที่ 1.2-12 หน้าจอการกรอกข้อมูลงบประมาณคาดการณ์เบ้ืองต้น 
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 ชื่อ-ตำแหน่ง ซึ่งผู ้ใช้สามารถกรอกข้อมูล ชื่อ นามกลุม และตำแหน่ง ของผู้รายงาน
สถานการณ์ภัยพิบัติได้  

 หมายเลขโทรศัพท์ ซึ ่งผู ้ใช้สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของผู ้รายงาน
สถานการณ์ภัยพิบัติได้  

 หมายเหตุ ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุรายละเอียด หรือหมายเหตุอื่นๆ ของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นได้  

3) เมื่อทำการกรอกข้อมูลรายละเอียด ของเหตุการณ์ภัยพิบัติตามที่กล่าวไว้ในข้อที่ 2) แล้วเสร็จ ให้ผู้ใช้กด
ปุ่ม                       เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติเข้าสู่ระบบ 

4) ให้ทำการทดสอบการนำข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติเข้าสู่ระบบ โดยไปที่เมนูสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ ดังแสดง
ในรูปที่ 1.2-13 ซึ่งหากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ได้กรอกข้อมูลและบรรทุกไว้สำเร็จ จะปรากกฏรายการของ
เหตุการดังกล่าว ในหน้าจอของการสืบค้นฯ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-14   

 
รูปที่ 1.2-13 เมนูสืบค้นข้อมลูเหตุการณ์ 
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รูปที่ 1.2-14 รายการของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่บันทึกเข้าสูร่ะบบสำเร็จ 
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1.2.2. การจัดการข้อมูลภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การจัดการข้อมูลภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการจัดการข้อมูลเหตการณ์ภัยพิบัติที่ได้มีการบันทึกเข้า
สู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลดังกล่าวได้ ผ่านทางเมนู สืบค้นข้อมูล
เหตุการณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-15 ซึ่งวิธีการจัดการข้อมูลฯ อธิบายได้ดังน้ี  

 

 
รูปที่ 1.2-15 เมนูสืบค้นข้อมลูเหตุการณ์ 
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1) เมื่อเข้าสู่เมนูสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ จะปรากฏรายการของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ได้มีการนำข้อมูลเข้าสู่
ระบบไว้ ซึ่งหากรายการดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยุติแล้ว จะมีสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายวงกลมสี
เขียว แสดงอยู่ด้านท้าย แต่หากเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ยุติ จะปรากฏสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายวงกลมสี
เหลืองแสดง ดังรูปที่ 1.2-16 
 

 

รูปที่ 1.2-16 การแจ้งสถานะ (ยุติ/ไม่ยุติ) ของรายการเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

  

เหตุการณ์ที่ยุติแล้ว 

เหตุการณ์ที่ยังไม่ยุติ
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2) ในกรณีที่เหตุการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติ ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเหตุการณ์ หรือ เพิ่มการรายงาน
สถานการณ์ได้ โดยกดปุ่ม        จากนั ้นระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดเหตุการณ์ดังแสดงใน 
รูปที่ 1.2-17 ซึ่งในหน้าจอดังกล่าว ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของเหตุการณ์ภัยพิบัติ ไฟล์ข้มูลต่างๆ ที่
เคยบันทึกไว้ รวมทั้งสามารถกำหนดเส้นทางเลี่ยง ตลอดจนสามารถรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมได้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี  
 

 

รูปที่ 1.2-17 การแจ้งสถานะ (ยุติ/ไม่ยุติ) ของรายการเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
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(2.1) การดูไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่เคยบันทึกไว้ ให้กดเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการดูใน ในส่วนของ
รายงานสถานการณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-18 นอกจากนี้หากกด “ออกรายงาน”           ระบบจะ
ทำการสร้างรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในรูปของแบบฟอร์มที่ 1 มาให้ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-19  

 

 

รูปที่ 1.2-18 การเลือกดูไฟล์ข้อมูลของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เคยบันทึกไว้ 

 

 
รูปที่ 1.2-19 แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ (แบบฟอร์ม 1) 
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(2.2) การกำหนดเส้นทางเลี่ยง สามารถดำเนินการทั้งในกรณีที่ให้ระบบคำนวณให้ หรือให้ผู้ใช้เป็นผู้
กำหนดเอง ซึ่งมีวิธีการดังน้ี  

 การคำนวณเส้นทางเลี่ยง 
a. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “คำนวณเส้นทางเลี่ยง” จะปรากฏหน้าจอ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-20   
b. ให้ผู้ใช้ Click ขวา บนแผนที่ จะปรากฏหมุดแสดงบนแผนที่ จากนั้นให้เลื่อนตำแหน่ง

หมุดไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นทางเลี่ยง แล้วกด “ระบุตำแหน่งต้นทาง :A”  
c. ให้ผู้ใช้ Click ขวา บนแผนที่ จะปรากฏหมุดแสดงบนแผนที่ จากนั้นให้เลื่อนตำแหน่ง

หมุดไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของเส้นทางเลี่ยง แล้วกด “ระบุตำแหน่งปลายทาง :B” 
d. ระบบจะทำการคำนวณเส้นทางเลี่ยงให้ดังแสดงในรูปที่ 1.2-21 โดยจะแสดงเส้นทาง

ซึ่งจะหลบตำแหน่งการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ตำแหน่งรูปก้อนเมฆ) บนแผนที่ 
e. หากระบบทำการคำนวณแล้วพบว่าไม่มีเส้นทางเลี่ยง หรือ แผนที่เส้นทางเลี่ยงไม่

สอดคล้องกับความต้องการ ผู้ใช้งานระบบสามารถปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนเส้นทาง
เลี่ยงบนแผนที่ได้ทันที โดยการเลือกจุดที่ต้องการปรับเปลี่ยนและลากไปยังเส้นทางที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-22 จากนั้นให้ทำการกดปุ่มบันทึก 
ระบบจะแสดงผลการคำนวณเส้นทางเลี่ยงในหน้าจอรายละเอียดเหตุการณ์ดังแสดงใน
รูปที่ 1.2-23  

 
รูปที่ 1.2-20 หน้าจอการคำนวณเส้นทางเลี่ยง  
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รูปที่ 1.2-21 ผลการคำนวณเส้นทางเลี่ยง  

 

 
รูปที่ 1.2-22 การปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางเลี่ยงจากผลการคำนวณโดยผู้ใช้งานระบบ 
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รูปที่ 1.2-23 การแสดงผลการคำนวณเส้นทางเลี่ยงในหน้าจอรายละเอียดเหตุการณ์ 

 

 การคำนวณเส้นทางเลี่ยงแบบกำหนดเอง  
a. ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนด ได้ออกแบบให้รองรับข้อมูลในรูปแบบ

ของไฟล์รูปภาพ (.jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องทำการจัดเตรียมไว้ 
จากนั้นให้ทำการเลือกไฟล์ข้อมูลรูปภาพดังกล่าว เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ดังแสดงใน 
รูปที่ 1.2-24 ซึ่งเมื่อบันทึกไฟล์ข้อมูลรูปภาพของเส้นทางเลี่ยงที่กำหนดเองแล้ว (ดัง
แสดงในรูปที่ 1.2-25) ระบบจะแสดงรูปภาพของเส้นทางเลี่ยงกำหนดเอง ดังแสดงใน
รูปที่ 1.2-26 
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รูปที่ 1.2-24 การเข้าสู่หน้าจอรายการการกำหนดเส้นทางเล่ียง โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนด 

 

 

รูปที่ 1.2-25 การนำเข้าข้อมูลไฟล์รูปภาพเส้นทางเลี่ยงที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดเข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 1.2-26 การแสดงข้อมลูเส้นทางเลี่ยงกำหนดเองในหน้าจอรายละเอียดเหตุการณ์ 

 

(2.3) การเพ่ิมสถานการณ์ สามารถดำเนินการได้ดังน้ี  

a. กดปุ่ม                     จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมการรายงานสถานการณ์ดังแสดง
ในรูปที่ 1.2-27   

b. ในหน้าจอการเพิ่มสถานการณ์ผู ้ใช้สามารถเพิ่ม หรือปรับปรุงข้อมูลการรายงานระดับน้ำ  
สภาพการจราจร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ตลอดจนไฟล์ pdf ต่างๆ ได้เช่นเดียว กับการกรณีการ
เพ่ิมเหตุการณ์ภัยพิบัติ และเพ่ือเพ่ิมข้อมูลต่างๆ แล้วเสร็จให้กด  

c. รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่เพ่ิมเข้ามา ในส่วนของ “รายงานสถานการณ์” โดยจะแสดงไว้ใน
แถวบนสุด ดังสดงในรูปที่ 1.2-28  
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รูปที่ 1.2-27 หน้าจอการเพ่ิมการรายงานสถานการณ ์

 

 
 

 

รูปที่ 1.2-28 ผลการรายงานการเพ่ิมสถานการณ์ 
  

รายงานสถานการณ์ท่ีมีการเพ่ิมเติม 
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3) การแก้ไขข้อมูลเหตุการณ์ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม        สำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ต้องการแก้ไขได้ ซึ่งเมื่อ
กดปุ่ม ดังกล่าวแล้ว จะปรากกหน้าจอ แก้ไขข้อมูลเหตุการณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-29 ซึ่งในหน้าจอ
ดังกล่าวผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ งบประมาณคาดการณ์เบื้องต้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ได้ 
นอกจากนั้น การยุติการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ ก็จะต้องดำเนินการโยผ่านทางหน้าจอนี้ ซึ่งผู้ใช้
จะต้องระบุ “ยุติการรายงาน” โดยเลือก “ใช่” พร้อมทั้งกำหนดวันที/เวลา ที่ยุติการรายงาน จากน้ัน
เมื่อกลับไหน้าเมนูสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ จะพบว่า สถานะของเหตุการณ์ดังกล่าว จะเปลี่ยนเป็นสัญ
ลักษณะสีเขียว ซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์น้ันได้ยุติแล้ว (ตามท่ี แสดงไว้ในรูปที่ 1.2-16) 
 

 
รูปที่ 1.2-29 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลข้อมลูเหตุการณ์  
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1.2.3. การเสนอและอนุมัติแผนงานฉุกเฉิน 

1.2.3.1. การเสนอแผนงานฉุกเฉิน 

1) การเสนอแผนงานฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการ โดย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง(ฝ่ายวิศวกรรม) โดย
เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ ให้ไปที่เมนูสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ จากน้ันให้เลือกรายการของเหตุการณ์
ภัยพิบัติที่ยุติแล้ว และต้องการเสนอของบประมาณฉุกเฉิน โดยกดปุ่ม        จากนั้น ระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 1.2-30 จากน้ันให้กด tab “งบประมาณฉุกเฉิน”  
 

 
 
รูปที่ 1.2-30 เหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่เตรียมจะเสนอของบประมาณ 

  

กดเลือกเพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเสนอของบประมาณ 
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2) เมื่อเลือก tab “งบประมาณฉุกเฉิน”จะปรากฏหน้าจอ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-31 ให้ผู้ใช้ระบุ  
 ปีงบประมาณที่เสนอ  
 งบประมาณ 
 สภาพปัจจุบัน 
 รายการก่อสร้างโดยสังเขปและวิธีการแก้ไข 
 ไฟล์ภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 รูป) 
 ไฟล์รายละเอียดงบประมาณในรูปแบบ pdf  
จากนั้นให้กด “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ “เสนองบประมาณแล้ว งบประมาณอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณา” ดังแสดงในรูปที่ 1.2-32 
 

 
รูปที่ 1.2-31หน้าจอการเสนอของบประมาณฉุกเฉิน 
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รูปที่ 1.2-32 หน้าจอแสดงสถานการณ์เสนอของบประมาณ ภายหลังจากเสนอของบประมาณผ่านระบบ 

 

1.2.3.2. การอนุมัติแผนงานฉุกเฉิน 

1) การอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน จะดำเนินงานเป็นลำดับชั้น โดยเริ่มจาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานทางหลวง (ตรวจสอบแผนงาน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง 
และ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน  

2) การพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ตามตำแหน่งที่กล่าวข้างต้น เมื่อเข้า
สู่ระบบ ให้เลือกที่ เมนู “พิจารณาฉุกเฉินดังแสดงในรูปที่ 1.2-33  
 

 
รูปที่ 1.2-33 การเลือกเมนูพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 

  

การเข้าสู่หน้าจอการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 
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3) เมื ่อเข้าสู ่หน้าจอการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน ดังแสดงในรูปที่ 1.2-34 ให้ผู ้ใช้เลือกรายของ
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่ต้องการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน โดยกดปุ่ม      .  ในช่องพิจารณา จากน้ัน
ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการพิจารณางบประมาณฉุกเฉินของเหตุการภัยพิบัติดังกล่าว  
 

 
รูปที่ 1.2-34 หน้าจอรายงานแผนงานฉุกเฉินที่จะพิจารณา 

 
4) ในหน้าจอการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 1.2-35 ให้ผู้ใช้เลือก ผลการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย  

 รอพิจารณา 
 เห็นชอบ (เบ้ืองต้น) 
 ตรวจสอบ (แก้ไข) 
 ไม่เห็นชอบยกเลิก  

พร้อมทั้งจะต้องระบุ คำอธิบาย หรือเหตุผลต่างๆ ตามผลพิจารณา 
5) การพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน จะดำเนินการตามลำดับของขั ้นตอนการพิจารณา (ลำดับตาม

ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ผู้อำนสยการแขวงทางหลวง จนถึง ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์บริหารงานภัย
พิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน) ซึ่งก็จะมีวิธีการดำเนินงานตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 2) ถึง 4)  

  

กดเลือกเพ่ือเข้าสู่หน้าจอการพิจารณา 
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รูปที่ 1.2-35 หน้าจอการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน  

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน 
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1.3. การจัดการข้อมูลสภาพจราจร 

1) เข้าสู่เมนูข้อมูลสภาพการจราจร ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1  
 

 
รูปที่ 1.3-1 หน้าจอแสดงเมนูสภาพการจราจร 
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2) การเพ่ิมข้อมูลสภาพจราจร จะแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเหตุการณ์จราจร เก็บข้อมูลวันที่ เวลา วิธี
แก้ปัญหา สาเหตุที ่เกิดปัญหาการจราจร และข้อมูลสายทางและสถานะการจราจรเก็บข้อมูลเช่น 
ตำแหน่งพิกัด กม.ที่เกิดเหตุ สภาพการจราจร รูปภาพการจราจร เป็นต้น ดังรูปที่ 1.3-2 
 

 

รูปที่ 1.3-2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสภาพจราจร 
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3) การสืบค้นข้อมูลสภาพการจราจรจราจร ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลเหตุการจราจรที่
ได้ทำการบันทึกลงบนฐานข้อมูลแล้วได้ตามเงื ่อนไข เช่น วัน เวลา หมายเลขทางหลวง เป็นต้น ดัง 
รูปที่ 1.3-3 
 

 

รูปที่ 1.3-3  หน้าจอสืบค้นข้อมูลสภาพจราจร 
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1.4. การจัดการข้อมูลกล้อง CCTV 

1) เข้าสู่เมนูข้อมูลกล้อง CCTV ดังแสดงในรูปที่ 1.4-1  
 

 

รูปที่ 1.4-1 หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลกล้อง CCTV 
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2) การเพิ ่มข้อมูล CCTV ผู ้ใช ้งานสามารถทำการคีย ์ข ้อมูลกล้อง CCTV ในหน้าจอนี ้ได้ เช่น URL, 
รายละเอียด, หมายเลข Monitor, ตำแหน่งที่ต้ังของกล้อง, จุดที่ต้ังกล้องได้ ดังรูปที่ 1.4-2 
 

 

รูปที่ 1.4-2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูล CCTV 
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3) การ สืบค้นข้อมูลกล้อง CCTV ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลกล้อง CCTV ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้าง โดยการ
กำหนดเงื ่อนไขในการค้นหาข้อมูลได้ เช่น สำนักทางหลวง แขวงทางหลวง ตอนควบคุม เป็นต้น ดัง 
รูปที่ 1.4-3 
 

 

รูปที่ 1.4-3  หน้าจอสืบค้นข้อมูล CCTV 
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1.5. การจัดการข้อมูลจุดฝ้าระวัง 

1) เข้าสู่เมนูข้อมูลจุดเฝ้าระวัง ดังแสดงในรูปที่ 1.5-1  
 

 

รูปที่ 1.5-1 หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลจุดเฝ้าระวัง 
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2) การเพิ่ม ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง จัดเก็บข้อมูลจุดเฝ้าระวังและข้อมูลที่ตั้งจุดเฝ้าระวัง ผู้ใช้งานสามารถบันทึก
ข้อมูลช่ือจุดเฝ้าระวัง ที่ต้ัง พิกัด กม.ที่ต้ังจุดเฝ้าระวัง ดังรูปที่ 1.5-2 
 

 

รูปที่ 1.5-2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลจุดเฝ้าระวัง 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-39 

 

3) การสืบค้นข้อมูลจุดเฝ้าระวัง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื ่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลจุดเฝ้าระวังได้ เช่น 
สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เป็นต้น ดังรูปที่ 1.5-3 
 

 

รูปที่ 1.5-3  หน้าจอสืบค้นข้อมูลจุดเฝ้าระวัง 
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1.6. การจัดการข้อมูลช่องทางพิเศษ 

1) เข้าสู่เมนูข้อมูลช่องทางพิเศษ ดังแสดงในรูปที่ 1.6-1  
 

 

รูปที่ 1.6-1 หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลช่องทางพิเศษ 
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2) การเพิ่มข้อมูลช่องทางพิเศษ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลช่องทางพิเศษ เช่น วันที่ เวลา ที่ใช้ช่องทาง  
ขาเข้า ขาออก การยุติการใช้งาน ตำแหน่งพิกัด ที่ต้ังช่วง กม.เริ่มต้น กม.สิ้นสุด เป็นต้น ดังรูปที่ 1.6-2 
 

 

รูปที่ 1.6-2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลช่องทางพิเศษ 
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3) การสืบค้นข้อมูลช่องทางพิเศษ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างทางได้ เช่น 
สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เป็นต้น ดังรูปที่ 1.6-3 
 

 

รูปที่ 1.6-3  หน้าจอสืบค้นข้อมูลช่องทางพิเศษ 
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1.7. การจัดการข้อมูลงานก่อสร้างทาง 

1) เข้าสู่เมนูข้อมูลงานก่อสร้างทาง ดังแสดงในรูปที่ 1.7-1  
 

 

รูปที่ 1.7-1 หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
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2) การเพิ่มข้อมูลงานก่อสร้างทาง ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลงานก่อสร้างทาง เช่น ไฟล์รูปภาพการ
ก่อสร้าง รายละเอียด การยุต ิการใช้งาน ตำแหน่งพิก ัด กม.ที ่ทำการก่อสร้างทาง เป็นต้น ดัง 
รูปที่ 1.7-2 
 

 

รูปที่ 1.7-2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
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3) การสืบค้นข้อมูลงานก่อสร้างทาง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเง่ือนไขเพ่ือค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างทางได้ เช่น 
สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เป็นต้น ดังรูปที่ 1.7-3 
 

 

รูปที่ 1.7-3  หน้าจอสืบค้นข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
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1.8. การจัดการข้อมูลจุดบริการ 

1) เข้าสู่เมนูข้อมูลจุดบริการ ดังแสดงในรูปที่ 1.6-1  
 

 

รูปที่ 1.8-1 หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลจุดบรกิาร 
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2) การเพิ่มข้อมูลจุดบริการทั่วไทย ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลจุดให้บริการ เช่น ชื่อจุดบริการ ชื่อหัวหน้า
จุด วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด หมายเลขโทรศัพท์ การยุติการใช้งาน ตำแหน่งพิกัด กม.ที่ตั้งจุดให้บริการ เป็นต้น 
ดังรูปที่ 1.8-2 
 

 

รูปที่ 1.8-2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลจุดบริการ 
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3) การสืบค้นข้อมูลจุดให้บริการ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขเพ่ือค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างทางได้ เช่น 
สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เป็นต้น ดังรูปที่ 1.8-3 
 

 

รูปที่ 1.8-3  หน้าจอสืบค้นข้อมูลจุดบริการ 
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1.9. การใช้งานแผนท่ี  

1) เมื่อเข้าสู่หน้าจอแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 1.9-1 ให้กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”จากน้ันจะปรากฏหน้าจอการ
สืบค้นข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 1.9-2  

 

 

รูปที่ 1.9-1 การเข้าสู่หน้าจอแผนที ่จากระบบ 
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รูปที่ 1.9-2 หน้าจอการสืบค้นตำแหน่งบนแผนที ่

 

2) ผู้ใช้สามารถทำการสืบค้น ตำแหน่งการเกิดภัยพิบัติในปัจจุบัน และย้อนหลังโดยแยกตามประเภทของสา
ธารณภัยและภัยด้านความมั่นคงต่าง ๆ ตลอดจนสืบค้น ข้อมูลสำหรับการบริหารการจราจรในช่วง
เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ซึ่งสามารถแยกตามประเภทของข้อมูล ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสภาพการจราจร  
จุดเบ่ียงการจราจรหรือช่องทางพิเศษ ตำแหน่งจุดบริการทั่วไทย และตำแหน่งโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้ง
สามรถให้ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลาของที่ต้องการให้นำมาแสดงบนแผนที่ในเมนูการค้นหาได้ ดังแสดงใน 
รูปที่ 1.9-3  
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3) สำหรับการสืบค้นตามตำแหน่งหมายเลขทางหลวง ให้ผู้ใช้กรอกหมายเลขทางหลวงในระบบ 4 หลัก เช่น 
ช่อง “ทางหลวง/ตอนควบคุม” เช่น ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลบนทางหลวงหมายเลข 1 ให้พิมพ์ “0001” 
ในช่องดังกล่าว ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.9-4  

4) ภายหลังจากกำหนดเงื่อนไขในการสืบค้นข้อมูลบนแผนที่ ให้กดปุ่ม               จากนั้นระบบจะแสดง
ข้อมูลต่างๆ บนแผนที่ ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click เข้าไปดูรายละเอียดได้ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.9-5   

 

 

รูปที่ 1.9-3 การกำหนดเง่ือนไขในการสืบค้นข้อมูล 
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รูปที่ 1.9-4 การกำหนดเง่ือนไขการสืบค้นตามหมายเลขทางหลวง  
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รูปที่ 1.9-5 ตัวอย่างผลการสืบค้นตำแหน่งข้อมูลบนแผนที่  
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บทที่ 2 

การใช้งานระบบหน้าจอการแสดงผล 
 

2. การใช้งานระบบหน้าจอการแสดงผล 

2.1. ขั้นตอนการใช้งานระบบหน้าจอการแสดงผล 

ขั้นตอนการใช้งานระบบหน้าจอการแสดงผล ประกอบด้วยหน้าจอของการดำเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่สามารถอธิบายได้ดังน้ี   

1) ผู ้ ใช ้งานเป็นเจ ้าหน้าท ี ่กรมทางหลวง ผู ้ ใช ้สามารถเข ้าส ู ่ระบบผ่าน Browser ทาง URL 
http://ems2.doh.go.th/emsConsole2  ดัง รูปที่ 2.1-1 
 

 

รูปที่ 2.1-1  ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบบ  
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2) ระบบจะมีส่วนการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ นำเข้าข้อมูลและหน้าจอแสดงผล อยู่ทางเมนูด้านซ้ายดัง
รูปที่ 2.1-2 
 

 

รูปที่ 2.1-2  เมนูการทำงานของระบบ 
 

3) การนำเข้าข้อมูล 
ผู้ใช้งานทำการ Click ที่เมนู “นำเข้าข้อมูล” ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของการนำเข้าข้อมูล ดัง 
รูปที่ 2.1-3 
 

 

รูปที่ 2.1-3  หน้าจอหลักของการนำเข้าข้อมูล 
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หน้าจอการนำเข้าข้อมูล จะเป็นการนำเข้าข้อมูลจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทีส่ามารถนำเข้าสู่ระบบ ดังน้ี 

 ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 ข้อมูลกล้อง CCTV 
 ข้อมูลสภาพจราจร 
 ข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
 ข้อมูลช่องทางพิเศษ 
 ข้อมูลจุดให้บรกิาร 

3.1) การนำเข้าข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ”  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังรูปที่ 2.1-4 
 

 

รูปที่ 2.1-4  หน้าจอรายการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติสามารถกดปุ่ม “Import Data” 
เพ่ือทำการนำเข้าข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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3.2) การนำเข้าข้อมูลข้อมูลกล้อง CCTV 
ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลกล้อง CCTV”  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลกล้อง CCTV ดังรูปที่ 2.1-5 
 

 

รูปที่ 2.1-5  หน้าจอรายการข้อมูลกล้อง CCTV 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลกล้อง CCTV สามารถกดปุ่ม “Import Data” เพื่อทำ
การนำเข้าข้อมูลกล้อง CCTV จากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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3.3) การนำเข้าข้อมูลข้อมูลสภาพจราจร 
ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลสภาพจราจร”  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลสภาพจราจร ดังรูปที่ 2.1-6 
 

 

รูปที่ 2.1-6  หน้าจอรายการข้อมูลข้อมลูสภาพจราจร 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลสภาพจราจรสามารถกดปุ่ม “Import Data” เพื่อทำ
การนำเข้าข้อมูลสภาพจราจรจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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3.4) การนำเข้าข้อมูลข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลงานก่อสร้างทาง”  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลงานก่อสร้างทาง ดังรูปที่ 2.1-7 
 

 

รูปที่ 2.1-7  หน้าจอรายการข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลงานก่อสร้างทางสามารถกดปุ่ม “Import Data” เพ่ือทำ
การนำเข้าข้อมูลงานก่อสร้างทางจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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3.5) การนำเข้าข้อมูลข้อมูลช่องทางพิเศษ 
ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลช่องทางพิเศษ”  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลช่องทางพิเศษ ดังรูปที่ 2.1-8 
 

 

รูปที่ 2.1-8  หน้าจอรายการข้อมูลช่องทางพิเศษ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลช่องทางพิเศษสามารถกดปุ่ม “Import Data” เพื่อทำ
การนำเข้าข้อมูลช่องทางพิเศษจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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3.6) การนำเข้าข้อมูลข้อมูลจุดให้บริการ 
ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลจุดให้บริการ”  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลจุดให้บริการ ดังรูปที่ 2.1-9 
 

 

รูปที่ 2.1-9  หน้าจอรายการข้อมูลจุดให้บรกิาร 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลจุดให้บริการสามารถกดปุ่ม “Import Data” เพ่ือทำการ
นำเข้าข้อมูลจุดให้บริการจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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4) การเพ่ิมข้อมูลหน้าจอแสดงผล 
ผู้ใช้งานทำการ Click ที่เมนู “หน้าจอแสดงผล” ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของหน้าจอแสดงผล 
ดังรูปที่ 2.1-10 
 

 

รูปที่ 2.1-10  หน้าจอหลักของหน้าจอแสดงผล 

 

หน้าจอแสดงผล จะเป็นการจดัการข้อมูลจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ไป
บันทึกเข้าสู่หน้าจอการแสดงผลแต่ละหน้าจอในพ้ืนที่นำร่อง 5 พ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ ดังน้ี 

 พ้ืนที่ Site 1 
 พ้ืนที่ Site 2 
 พ้ืนที่ Site 3 
 พ้ืนที่ Site 4 
 พ้ืนที่ Site 5 
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ในแต่ละหน้าจอของพ้ืนที่ จะประกอบด้วยส่วนการทำงาน 3 ส่วน ดังรูปที ่2.1-11 ประกอบด้วย 
 การจัดการข้อมูล (Manage Information) 
 การแสดงผลข้อมูล (View) 
 การเข้าสู่ระบบจัดการหน้าจอ (Login) 

 

 
รูปที่ 2.1-11 หน้าจอส่วนการทำงานของแต่ละ Site 
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ในกรณีที ่ผ ู ้ใช้งานต้องการจัดการข้อมูลของหน้าจอพื ้นที ่ Site 1 ให้ผู ้ใช้งาน Click ที ่ Link 
“Manage Information Site 1” ระบบจะแสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลของหน้าจอพ้ืนที่ Site 1 ดังรูปที่ 2.1-12 

 

 

รูปที่ 2.1-12  หน้าจอการจัดการข้อมูลของหน้าจอพ้ืนที่ Site 1 
 

หน้าจอการจัดการข้อมูลของหน้าจอ จะเป็นการนำเข้าข้อมูลจากระบบรายงานภัยพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในแต่ละหน้าจอ ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูที่สามารถนำเข้าสู่ระบบ ดังน้ี 

 ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 ข้อมูลกล้อง CCTV 
 ข้อมูลสภาพจราจร 
 ข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
 ข้อมูลช่องทางพิเศษ 
 ข้อมูลจุดให้บรกิาร 

 
 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.2. การนำเข้าข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติเข้าสู่การจัดการข้อมูลของหน้าจอ  

ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลเหตุการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังรูปที่ 2.2-1 

 

 

รูปที่ 2.2-1  หน้าจอรายการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

กรณีที่ผู ้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติเข้าสู่หน้าจอ ให้ทำการเลือกรายการที่
ต้องการ แล้ว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “Select Data” เพ่ือทำการนำเข้า
ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าจอ ระบบ
จะแสดงรายการที่นำข้อมูลเข้าสู่หน้าจอไว้ด้านล่างของระบบดังรูปที่ 2.2-2 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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รูปที่ 2.2-2  หน้าจอรายการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เข้าสู่หน้าจอของพ้ืนที่ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของหน้าจอ ให้ทำการ Click ที่ปุ่ม “Delete 
Data” เพ่ือทำการลบข้อมูลออกจากหน้าจอ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.3. การนำเข้าข้อมูลกล้อง CCTV เข้าสู่การจัดการข้อมูลของหน้าจอ  

ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลกล้อง CCTV” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการกล้อง CCTV ดังรูปที่ 2.3-1 
 

 

รูปที่ 2.3-11  หน้าจอรายการกล้อง CCTV 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลกล้อง CCTV เข้าสู่หน้าจอ ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ แล้ว Click 
ทำเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “Select Data” เพื่อทำการนำเข้าข้อมูลกล้อง CCTV 
จากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่นำข้อมูลเข้าสู่
หน้าจอไว้ด้านล่างของระบบดังรูปที่ 2.3-2 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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รูปที่ 2.3-2  หน้าจอรายการข้อมูลกล้อง CCTV ที่เข้าสู่หน้าจอของพ้ืนที่ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลกล้อง CCTV ของหน้าจอ ให้ทำการ Click ที่ปุ่ม “Delete Data” เพ่ือทำการ
ลบข้อมูลออกจากหน้าจอ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.4. การนำเข้าข้อมูลสภาพจราจรเข้าสู่การจัดการข้อมูลของหน้าจอ  

ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลสภาพจราจร” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลสภาพจราจร ดังรูปที่ 2.4-1 
 

 

รูปที่ 2.4-1  หน้าจอรายการข้อมูลสภาพจราจร 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลสภาพจราจรเข้าสู่หน้าจอ ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ แล้ว Click ทำ
เครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “Select Data” เพื่อทำการนำเข้าข้อมูลสภาพจราจร
จากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่นำข้อมูลเข้าสู่
หน้าจอไว้ด้านล่างของระบบดังรูปที่ 2.4-2 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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รูปที่ 2.4-2  หน้าจอรายการข้อมูลสภาพจราจรที่เข้าสู่หน้าจอของพ้ืนที่ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลสภาพจราจรของหน้าจอ ให้ทำการ Click ที่ปุ่ม “Delete Data” เพื่อทำการ
ลบข้อมูลออกจากหน้าจอ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.5. การนำเข้าข้อมูลงานก่อสร้างทางเข้าสู่การจัดการข้อมูลของหน้าจอ  

ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลงานก่อสร้างทาง” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลงานก่อสร้างทาง ดัง 
รูปที่ 2.5-1 

 

 

รูปที่ 2.5-1  หน้าจอรายการข้อมูลงานก่อสร้างทาง 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลงานก่อสร้างทางเข้าสู่หน้าจอ ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ แล้ว Click 
ทำเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “Select Data” เพื่อทำการนำเข้าข้อมูลงานก่อสร้าง
ทางจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่นำข้อมูลเขา้สู่
หน้าจอไว้ด้านล่างของระบบดังรูปที่ 2.5-2 

 
 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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รูปที่ 2.5-2  หน้าจอรายการข้อมูลงานก่อสร้างทางที่เข้าสู่หน้าจอของพ้ืนที่ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลงานก่อสร้างทางของหน้าจอ ให้ทำการ Click ที่ปุ่ม “Delete Data” เพื่อทำ
การลบข้อมูลออกจากหน้าจอ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.6. การนำเข้าข้อมูลช่องทางพิเศษเข้าสู่การจัดการข้อมูลของหน้าจอ  

ผู ้ใช้งาน Click ที่ Link “ข้อมูลช่องทางพิเศษ” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลช่องทางพิเศษ ดัง 
รูปที่ 2.6-1 

 

 

รูปที่ 2.6-1  หน้าจอรายการข้อมูลช่องทางพิเศษ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลช่องทางพิเศษเข้าสู่หน้าจอ ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ แล้ว Click 
ทำเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “Select Data” เพื่อทำการนำเข้าข้อมูลช่องทางพิเศษ
จากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่นำข้อมูลเข้าสู่
หน้าจอไว้ด้านล่างของระบบดังรูปที่ 2.6-2 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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รูปที่ 2.6-2  หน้าจอรายการข้อมูลช่องทางพิเศษที่เข้าสู่หน้าจอของพ้ืนที่ 

 
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลช่องทางพิเศษของหน้าจอ ให้ทำการ Click ที่ปุ่ม “Delete Data” เพื่อทำ

การลบข้อมูลออกจากหน้าจอ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.7. การนำเข้าข้อมูลจุดให้บริการเข้าสู่การจัดการข้อมูลของหน้าจอ  

ผู ้ใช้งาน Click ที ่ Link “ข้อมูลจุดให้บริการ” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลจุดให้บริการ ดัง 
รูปที่ 2.7-1 

 

 

รูปที่ 2.7-1  หน้าจอรายการข้อมูลจุดให้บรกิาร 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าข้อมูลจุดให้บริการเข้าสู่หน้าจอ ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการ แล้ว Click ทำ
เครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “Select Data” เพื่อทำการนำเข้าข้อมูลจุดให้บริการจาก
ระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่นำข้อมูลเข้าสู่หน้าจอ
ไว้ด้านล่างของระบบดังรูปที่ 2.7-2 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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รูปที่ 2.7-2  หน้าจอรายการข้อมูลจุดให้บริการที่เข้าสู่หน้าจอของพ้ืนที่ 
 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลจุดให้บริการของหน้าจอ ให้ทำการ Click ที่ปุ่ม “Delete Data” เพื่อทำการ
ลบข้อมูลออกจากหน้าจอ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.8. การแสดงผลข้อมูล (View) 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูลของหน้าจอพ้ืนที่ Site 1 ให้ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “View”  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลของพ้ืนที่ Site 1 ดังรูปที่ 2.8-1 
 

 

รูปที่ 2.8-2  หน้าจอแสดงข้อมูลของพ้ืนที่ Site 1 
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2.9. การเข้าสู่ระบบจัดการหน้าจอ (Login) 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการการจัดการหน้าจอของหน้าจอพ้ืนที่ Site 1 ให้ผู้ใช้งาน Click ที่ Link “Login”   
 

ระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบจัดการหน้าจอของพ้ืนที่ Site 1 ดังรูปที่ 2.9-1 
 

 

รูปที่ 2.9-1  หน้าจอการเข้าสู่ระบบจัดการหน้าจอของพ้ืนที่ Site 1 
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ผู้ใช้งานทำการ Login เข้าสู ่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของหน้าจอการจัดการข้อมูลหน้าจอ ดัง 
รูปที่ 2.9-2 

 

 
รูปที่ 2.9-2  หน้าจอหลักของหน้าจอการจัดการข้อมูลหน้าจอ 

 

ผู้ใช้งานทำการ Click ที่เมนู Pages ระบบจะแสดงรายการรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ ดังรูปที่ 2.9-3 
 

 

รูปที่ 2.9-3  หน้าจอรายการรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ 
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ผู้ใช้งานทำการ Click ที่รายการ “My front page Type 2 New — Front Page, SiteOrigin Page Builder” 
ดังรูปที่ 2.9-4 

 

 

รูปที่ 2.9-4  หน้าจอรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ 
 

ผู้ใช้งานทำการ แก้ไขข้อมูลในแต่ละจุดของการแสดงผล ได้โดย Click ไปที่ Link “Edit” เมื่อเอา Mouse 
เลื่อนไปบน ส่วนการแสดงผลแต่ละจุด ดังรูปที่ 2.9-5 

 

 

รูปที่ 2.9-5  Link สำหรับแก้ไขข้อมูล 
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ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลของส่วนการแสดงผล ดังรูปที่ 2.9-6 
 

 
รูปที่ 2.9-6  หน้าจอการแก้ไขข้อมูลของสว่นการแสดงผล 

 
หลังจากผู้ใช้งานทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “Done” เพื่อบันทึกข้อมูลจากนั้นกดปุ่ม “Update” 

เพ่ือบันทึกข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการแสดงผล ดังรูปที่ 2.9-7 
 

 

รูปที่ 2.9-7  การปรับปรุงข้อมูลของส่วนการแสดงผล 
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บทที่ 3 

การใช้งานระบบ Mobile Application 
 

3. การใช้งานระบบ Mobile Application 

3.1. ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Mobile Application 

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Mobile Application แบ่งออกเป็น 2 ระบบปฏิบัติการสำหรับการติดตั้งระบบ
สามารถอธิบายได้ดังน้ี   

1) การติดต้ังระบบ Mobile Application บนระบบ iOS  
(1) ผู้ใช้งานเข้าสู่ App Store ดังรูปที่ 3.1-1 

 

 

รูปที่ 3.1-1 การเข้าสู่ระบบ App Store 
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(2) ผู้ใช้งานทำการค้นหา Application ที่ช่ือว่า emsdoh2019 ดังรูปที่ 3.1-2 
 

 

รูปที่ 1.1-2 คน้หา Application ที่ช่ือว่า emsdoh2019 
 

(3) หน้าจอบน App Store จะแสดงรายการของ Application “emsdoh2019” ดังรูปที่ 3.1-3 
 

 

รูปที่ 3.1-3 รายการของ Application “emsdoh2019”  
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(4) กดปุ่มติดต้ัง 
(5) หลังจากติดตั ้งเสร็จเรียบร้อย หน้าจอบนโทรศัพท์มือถือจะแสดง Icon ของ Application 

“emsdoh2019” ดังรูปที่ 3.1-4 
 

 

รูปที่ 3.1-4 Application “emsdoh2019” ที่ติดต้ังแล้วเสร็จ 
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2) การติดต้ังระบบ Mobile Application บนระบบ Android 
(1) ผู้ใช้งานเข้าสู่ Google Play ดังรูปที่ 3.1-5 

 

 

รูปที่ 3.1-5 การเข้าสู่ระบบ Google Play 
 

(2) ผู้ใช้งานทำการค้นหา Application ที่ช่ือว่า emsdoh2019 ดังรูปที่ 3.1-6 
 

 

รูปที่ 3.1-6 คน้หา Application ที่ช่ือว่า emsdoh2019 
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(3) หน้าจอบน Google Play จะแสดงรายการของ Application “emsdoh2019” ดังรูปที่ 3.1-7 
 

 

รูปที่ 3.1-7 รายการของ Application “emsdoh2019” 
 

(4) กดปุ่มติดต้ัง 
(5) หลังจากติดตั ้งเสร็จเรียบร้อย หน้าจอบนโทรศัพท์มือถือจะแสดง Icon ของ Application 

“emsdoh2019” ดังรูปที่ 3.1-8 
 

 

รูปที่ 3.1-8 Application “emsdoh2019”ทีติดต้ังแล้วเสร็จ  
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3.2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Mobile Application 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Mobile Application ประกอบด้วยหน้าจอของการดำเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอน
การดำเนินงานที่สามารถอธิบายได้ดังน้ี   

3.2.1. กรณีเป็นประชาชนทั่วไป 

1) เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 
 

 

รูปที่ 3.2-1  หน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรม 
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2) ผู้ใช้สามารถทำการกำหนดเง่ือนไขในการแสดงผลข้อมูล ดังรูปที่ 3.2-2  
 

  

รูปที่ 3.2-2  หน้าจอกำหนดเง่ือนไขในการแสดงผลข้อมูล 
 

3) ระบบแสดงหน้าจอการกำหนดเง่ือนไขในการแสดงผลข้อมูล ดังรูปที่ 3.2-3 
 

 

รูปที่ 3.2-3  หน้าจอกำหนดเง่ือนไขในการแสดงผลข้อมูล 
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ในหน้าจอจะแสดงข้อมูลโดยประกอบด้วยข้อมูลเหตุการณ์ ดังน้ี (รูปที่ 3.2-3) 
ก) ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์

ฉุกเฉิน 
ข) ข้อมูลสภาพจราจร เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ค) ข้อมูลกล้อง CCTV เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ง) ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จ) ข้อมูลช่องทางพิเศษ เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ฉ) ข้อมูลงานก่อสร้าง เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ช) ข้อมูลจุดให้บริการ เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
4) ผู้ใช้งานเลือกกดที่สัญลักษณ์ที่กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 3.2-4 

 

 

รูปที่ 3.2-4  หน้าจอแสดงผลข้อมูล 
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5) ผู้ใช้งานเลือกกดที่สัญลักษณ์ที่กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 3.2-5 
 

  

รูปที่ 3.2-5  หน้าจอแสดงผลข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งที่เลือก 
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3.2.2. กรณีที่ผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง 

1) กรณีที่ผู ้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ผู้ใช้สามารถกด เพื่อเข้าสู่หน้า Log in เข้าสู่ระบบ ดัง  
รูปที่ 3.2-6 

 

   

รูปที่ 3.2-6  -ขั้นตอนการเข้าสู่หน้า Log in  
 

2) หน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ จะปรากฏ ดังรูปที่ 3.2-7 
 

 

รูปที่ 3.2-7  หน้า Log in เขา้สู่ระบบ  
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3) ผู้ใช้งานทำการกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบ ดังรูปที่ 3.2-8  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 ส่วนของการแสดงผลข้อมูลบนแผนที ่
 ส่วนของการค้นหา 
 จัดการข้อมูล 
 เมนู 
 

  

รูปที่ 3.2-8  หน้าจอหลักของระบบ 
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4) การเพิ่มข้อมูลช่องทางพิเศษ ซึ่งเมื่อเลือกเมนูเพิ่มข้อมูลช่องทางพิเศษ ระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิม
ข้อมูล แบ่งเป็น 2 หน้าจอย่อย โดยมีขั ้นตอนในการเข้าสู ่หน้าจอการเพิ่มข้อมูลช่องทางพิเศษ ดัง 
รูปที่ 3.2-9  

 

   

รูปที่ 3.2-9  ขัน้ตอนในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลช่องทางพิเศษ 
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ในหน้าจอส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลรายละเอียดของช่องทางพิเศษ ดังรูปที่ 3.2-10 
 

 

รูปที่ 3.2-10  ข้อมูลรายละเอียดของช่องทางพิเศษส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลรายละเอียดของช่องทางพิเศษส่วนที่ 1 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 ช่ือข้อมูลช่องทางพิเศษ 
 วันที่ที่เพ่ิมช่องทางพิเศษ 
 เวลาเริ่มต้นที่เพ่ิมช่องทางพิเศษ 
 ขาเข้า  

o กำหนดข้อมูลการเพ่ิมหรือการลดหรือไม่เปลี่ยนแปลง 
o กำหนดจำนวนช่องรวม 
o กำหนดจำนวนช่องจราจร  

 ขาออก  
o กำหนดข้อมูลการเพ่ิมหรือการลดหรือไม่เปลี่ยนแปลง 
o กำหนดจำนวนช่องรวม 
o กำหนดจำนวนช่องจราจร  

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-14 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลรายละเอียดของช่องทางพิเศษ ดังรูปที่ 3.2-11 
 

 

รูปที่ 3.2-11  ข้อมูลรายละเอียดของช่องทางพิเศษส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลรายละเอียดของช่องทางพิเศษส่วนที่ 2 เป็นการระบุข้อมูลที่ตั้งทางพิเศษโดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “+ 
เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลดังรูปที่ 3.2-12 

 

 

รูปที่ 3.2-12  ข้อมูลที่ต้ังทางพิเศษ  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-15 

 

ข้อมูลที่ต้ังทางพิเศษที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 สำนักงานทางหลวง 
 แขวง 
 ทางหลวง 
 ตอนควบคุม 
 ช่ือตอน 
 กม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุด 
 กำหนดจุดที่เปิดช่องทางพิเศษ เป็นจุด กม.หรือช่วง กม. 
 กม. ที่ต้ังของทางพิเศษ 
 พิกัดที่ต้ังของทางพิเศษ (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ) 

5) การเพ่ิมข้อมูลจราจร 

เมื่อเลือกเมนูเพ่ิมข้อมูลจราจร ระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล แบ่งเป็น 3 หน้าจอย่อย โดยมี
ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลจราจร ดังรูปที่ 3.2-13  

 

  

รูปที่ 3.2-13  ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลจราจร  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-16 

 

  

รูปที่ 3.2-13 (ต่อ)  ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลจราจร 
 

ในหน้าจอส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจร ดังรูปที่ 3.2-14 
 

 

รูปที่ 3.2-14  ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจรส่วนที่ 1 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-17 

 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจรส่วนที่ 1 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 วันที่และเวลาที่รายงานเหตุการณ์ 
 แก้ไขปัญหาโดยใช้ทางเลี่ยงหรือไม่  
 สาเหตุ 
 สภาพจราจรขาเข้า 

o เคลื่อนตัวได้ (มากกว่า 60 กม./ชม.) 
o เคลื่อนตัวได้ช้า (30- 60 กม./ชม.) 
o เคลื่อนที่ได้สลับหยุดน่ิง/จราจรติดขัด (น้อยกว่า 30 กม./ชม.) 

 สภาพจราจรขาออก 
o เคลื่อนตัวได้ (มากกว่า 60 กม./ชม.) 
o เคลื่อนตัวได้ช้า (30- 60 กม./ชม.) 
o เคลื่อนที่ได้สลับหยุดน่ิง/จราจรติดขัด (น้อยกว่า 30 กม./ชม.) 

ในหน้าจอส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุภาพประกอบรายละเอียดของข้อมูลจราจร ดังรูปที่ 3.2-15 
 

 

รูปที่ 3.2-15  ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจรส่วนที่ 2 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-18 

 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจรวนที่ 2 เป็นการระบุภาพประกอบโดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ภาพถ่าย” 
หรือ “อัลบ้ัม” เพ่ือทำการเพ่ิมภาพประกอบดังรูปที่ 3.2-16 

 

   

รูปที่ 3.2-16  การระบุภาพประกอบข้อมูลจราจร 
 

ในหน้าจอส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ให้ผูใ้ช้งานระบุตำแหน่งของข้อมูลจราจร ดังรูปที่ 3.2-17 
 

 

รูปที่ 3.2-17  ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจรส่วนที่ 3  

กรณีกดปุ่ม “ภาพถ่าย” กรณีกดปุ่ม “อัลบ้ัม” 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-19 

 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจราจรส่วนที่ 3 ในส่วนของตำแหน่งของข้อมูลจราจรที่ต้องระบุข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 สำนักงานทางหลวง 
 แขวง 
 ทางหลวง 
 ตอนควบคุม 
 ช่ือตอน 
 กม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุด 
 กำหนดจุดที่เปิดช่องจราจร เป็นจุด กม.หรือช่วง กม. 
 กม. ที่ต้ังของช่องจราจร 
 พิกัดที่ต้ังของช่องจราจร (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ) 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-20 

 

การเพ่ิมข้อมูลภัยพิบัติ 
เมื่อเลือกเมนูเพ่ิมข้อมูลภัยพิบัติ ระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล แบ่งเป็น 6 หน้าจอย่อย โดยมีขั้นตอน
ในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลภัยพิบัติ ดังรูปที่ 3.2-18 

 

   

รูปที่ 3.2-18 ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลภัยพิบัติ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-21 

 

  

  
รูปที่ 3.2-18 (ต่อ)  ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลภัยพิบัติ 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-22 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติ ดังรูปที่ 3.2-19 
 

 

รูปที่ 3.2-19 ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 1 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 สำนักงานทางหลวง 
 แขวง 
 ทางหลวง 
 ตอนควบคุม 
 ช่ือตอน 
 กม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุด 
 กำหนดจุดที่เกิดภัยพิบัติ เป็นจุด กม.หรือช่วง กม. 
 กม. ที่ต้ังที่เกิดภัยพิบัติ 
 พิกัดที่ต้ังที่เกิดภัยพิบัติ (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ) 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-23 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ ดังรูปที่ 3.2-20 
 

 

รูปที่ 3.2-20 ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 2 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 ประเภท  
 ประเภทภัยพิบัติ 
 ประเภทย่อยภัยพิบัติ 
 วัน/เวลา ที่เริ่มเกิดภัยพิบัติ 
 สาเหตุที่เกิด 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-24 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของข้อมูลความเสียหาย ดังรูปที่ 3.2-21 
 

 

รูปที่ 3.2-21 ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 3 
 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 3 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 ลักษณะความเสียหาย 
 ขอบเขตความเสียหาย  
 หน่วยนับความเสียหาย 
 รายละเอียดทางเลี่ยง 
 การยุติการรายงาน 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-25 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ให้ผู ้ใช้งานระบุรายละเอียดของข้อมูลรายละเอียดความเสียหาย ดัง 
รูปที่ 3.2-22 
 

 

รูปที่ 3.2-22 ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 4 
 

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 4 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 วัน/เวลา รายงานเหตุการณ์ 
 จำนวนช่องจราจร 
 ข้อมูลสภาพความเสียหายขาเข้า 

o ระดับน้ำขาเข้า 
o สภาพการจราจรขาเข้า 
o สภาพการจราจรคู่ขนานขาเข้า 

 ข้อมูลสภาพความเสียหายขาออก 
o ระดับน้ำขาออก 
o สภาพการจราจรขาออก 
o  สภาพการจราจรคู่ขนานขาออก 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-26 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 5 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุภาพประกอบ โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ภาพถ่าย” หรือ 
“อัลบ้ัม” เพ่ือทำการเพ่ิมภาพประกอบดังรูปที่ 3.2-23 

 

   

รูปที่ 3.2-23 ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 5 
  

กรณีกดปุ่ม “ภาพถ่าย” กรณีกดปุ่ม “อัลบ้ัม” 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-27 

 

ในหน้าจอส่วนที่ 6 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลงบประมาณคาดการณ์และข้อมูลติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ ดังรูปที่ 3.2-24 

 

 

รูปที่ 3.2-24 ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 6 

 
ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลภัยพิบัติส่วนที่ 6 ที่ต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย 
 งบประมาณ 

o จำนวนงบประมาณฉุกเฉิน 
o จำนวนงบประมาณฟ้ืนฟูทางหลวง 

 ข้อมูลติดต่อสอบถาม 
o ช่ือและหมายเลขติดต่อเจ้าหน้าที่ 
o หมายเหตุ 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-28 

 

6) การค้นหาข้อมูล 

เมื่อเลือกเมนูค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการค้นหา
ข้อมูล ดังรูปที่ 3.2-25 

 

 

รูปที่ 3.2-25 เมนูค้นหาข้อมลู 
 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอการค้นหา ดังรูปรูปที่ 3.2-26 
 

 

รูปที่ 3.2-26 หน้าจอค้นหาข้อมูล  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-29 

 

หน้าจอการค้นหาข้อมูลจะแสดงเง่ือนไขที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย 
 ประเภทข้อมูล 
 ประเภทภัยพิบัติ 
 ประเภทย่อยภัยพิบัติ 
 วันที่เกิดเหตุการณ์ 
 สำนักงานทางหลวง 
 แขวงทางหลวง 
 ทางหลวง 
 ตอนควบคุม 
 สถานการณ์รายงาน 
เมื่อกำหนดเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อย ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่ตรงกับ
เง่ือนไขที่ระบุ ดังรูปที่ 3.2-27 

 

 

รูปที่ 3.2-27 หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูล 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-30 

 

หากต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติม ให้ผู ้ใช้งานกดปุ่ม “ดูข้อมูล” จากนั้นระบบจะแสดง
รายละเอียดของข้อมูล ดังรูปที่ 3.2-28 
 

  

รูปที่ 3.2-28 หน้าจอแสดงรายละเอียดของข้อมูล 
 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” จากน้ันระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูล เพ่ือทำ
การแก้ไข ดังรูปที่ 3.2-29 
 

 

รูปที่ 3.2-29 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูล  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-31 

 

หน้าจอการแก้ไขข้อมูล แบ่งเป็น 3 หน้าจอย่อย ดังรูปที่ 3.2-30 
 

   

รูปที่ 3.2-30 ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อมูล 
 

ในหน้าจอส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ผูใ้ช้งานแก้ไขข้อมูล ดังรปูที่ 3.2-31 
 

 

รูปที่ 3.2-31 ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 1  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-32 

 

ข้อมูลที่สามารถแก้ไขในส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 
 ประเภท 
 ประเภทภัยพิบัติ 
 ประเภทย่อยภัยพิบัติ 
 ตอนควบคุม 
 วันที่เกิดเหตุ 

o วัน/เวลา ที่เริ่มเกิดภัยพิบัติ 
o วัน/เวลา ที่สิ้นสุดเกิดภัยพิบัติ 

 สาเหตุที่เกิด 

ในหน้าจอส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ให้ผูใ้ช้งานแก้ไขข้อมูล ดังรปูที่ 3.2-32 
 

 

รูปที่ 3.2-32 ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 2 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-33 

 

ข้อมูลที่สามารถแก้ไขในส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 
 ลักษณะความเสียหาย 
 ช่องน้ำชำรุดที่ กม. 
 ขอบเขตความเสียหาย 
 รายละเอียดทางเลี่ยง 

 
ในหน้าจอส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 3.2-33 

 

 

รูปที่ 3.2-33 ขั้นตอนในการเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 3 
 

ข้อมูลที่สามารถแก้ไขในส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 
 งบประมาณ 

o จำนวนงบประมาณฉุกเฉิน 
o จำนวนงบประมาณฟ้ืนฟูทางหลวง 

 ข้อมูลติดต่อสอบถาม 
o ช่ือและหมายเลขติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 หมายเหตุ  


