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ตามที่กรมทางหลวงไดจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ” เมื่อ       
เดือนพฤษภาคม 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาภัยพิบัติ นั้น 

 

 ปจจุบัน  กรมทางหลวงไดมีการปรับปรุง  แกไข  เปลี่ ยนแปลง  เพิ่ม เติม  ช่ือหนวยงาน                
ช่ือตําแหนง ของหนวยงานตางๆ ภายในกรมฯ คณะทํางานสํานักบริหารบํารุงทางกับยุทธศาสตรความ         
ปลอดภัย จึงไดทําการปรับปรุง แกไข คูมือดังกลาวขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและแนวทาง         
ปฏิบัติในการแกไขปญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยฉับพลันและมิอาจหลีกเลี่ยงหรือคาดการณไดตาม        
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ไดทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ  ซ่ึงในอดีตที่ผานมา กรมทางหลวงได      
เขาไปมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ แกไขสถานการณเกี่ยวกับภัยพิบัติที่สําคัญๆทั่วประเทศ ดวยมี     
ความพรอมผูเชี่ยวชาญดานบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือกลที่มีสมรรถนะ และศักยภาพในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนในหนาที่ประจําและหรือในชวงวิกฤตไดทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เชน อุทกภัย วาตภัย      
ดินโคลนถลม และอุบัติเหตุบนทางหลวง หรือภัยที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ เชน ภัยพิบัติที่เกิดจาก       
คล่ืนยักษสึนามิ  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2547 ที่ผานมา  โดยไดตั้งศูนยบัญชาการ  ศูนยอํานวยการและ               
ศูนยปฏิบัติการของกรมทางหลวงที่มีอยูทั่วประเทศ เพื่อใหแกไขปญหาภัยพิบัติ โดยมิไดคํานึงวาภัยพิบัติ        
นั้น จะอยูในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงหรือไม วัตถุประสงคหลักคือ เพื่อชวยเหลือประชาชนและ
หนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ และพรอมใหการสนับสนุนทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ คูมือ          
นี้ใช เปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติในแตละสถานการณและความรุนแรงที่แตกตางกัน        
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานไดทันทีอยางเปนระบบ ไมซํ้าซอนในลักษณะการบริหารจัดการ       
แบบบูรณาการ และไมตองรอรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาระดับสูง ซ่ึงที่ผานมาจะมีความสับสนระหวางผูปฏิบัติ
กับผูส่ังการ หรือระหวางผูปฏิบัติดวยกันเอง หากเจาหนาที่ทุกหนวย ทุกฝายรูจักหนาที่ของตนและปฏิบัติตาม
คูมือนี้แลวจะทําใหการปฏิบัติงาน การประสานงานเกิดการบูรณาการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

ทายนี้ หวังวาคูมือการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติเลมนี้ จะเปนประโยชนตอ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ประวัติและความเปนมา 
       กรมทางหลวง ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนกรม เมื่อวันที่  1  เมษายน  ร.ศ.131 ตรงกับ พ.ศ. 2455  
จนถึงปจจุบันนี้ พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 98 ป มีภารกิจตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
ดานทางหลวงใหมีโครงขายสมบูรณครอบคลุมท่ัวประเทศและเชื่อมโยงกับตางประเทศ ปจจุบันมีทางหลวง  
ท่ีอยูในความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ทางหลวง ป พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติมรวมระยะทาง66,245 
กิโลเมตรตอ 2 ชองจราจร (สถานะขอมูล 31 มีนาคม 2553) จากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงทั้งที่มนุษย
กระทําขึ้นและจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลยของระบบ
นิเวศน ทําใหสาธารณภัยมีแนวโนมเกิดข้ึนบอยครั้ง  และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนภัยที่ไมอาจหลีกเล่ียง
ได และมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการเกิดภัยพิบัติแตละป เชน อุทกภัย วาตภัย               
ดินโคลนถลม ไฟปา หรือภัยทางดานการคมนาคมขนสงและการจราจร ทําใหทรัพยสินของทางราชการ
ประชาชนไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป มีผลกระทบในการ
พฒันาประเทศเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงตองวางแนวทางปฏิบัติในการปองกันบรรเทาและใหความชวยเหลือกรณี
เกิดภัยพิบัติใหเปนระบบเดียวกันทั่วทุกหนวยงานในสังกัด ตอไป 
  

 2.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมทางหลวงปฏิบัติงานปองกันภัยพิบัติในทุกระดับทั่วประเทศมี
ข้ันตอนการดําเนินงานเปนระบบเดียวกัน 
  2.2 เพื่อจดัระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติ
ในหลายๆลักษณะของภัยพิบัติท้ังกอนเกิดภัย ขณะที่เกิดภัยและภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติ 
  2.3 เพื่อเปนการพัฒนาถึงความสามารถของหนวยงานและบุคลากรของกรมทางหลวงในการ
ปองกันบรรเทาและลดผลกระทบระงับยับยั้ง และการฟนฟูบูรณะทรัพยสิน เมื่อเกิดภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ 
  2.4  เพ่ือใหหนวยงานของกรมทางหลวง ท้ังท่ีอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีประจําจังหวัด
ตางๆเขาใจในภารกิจ หลักการ วธิีการ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2.5  เพ่ือใหองคกรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปไดทราบและมีสวนรวมในการปองกันภัยพิบัติ 
ท้ังที่เกิดภายในเขตทางหลวงและนอกเขตทางหลวง 
  2.6  เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและ
กรอบยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ.2553-2562 
 
 
 
  

บทนำ
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 3. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตรเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายในอันที่จะยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยตั้งแตระยะ
กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดภัย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและรัฐ อันเปนหลักการฟนฐานที่สําคัญ ท่ีจะตองพิจารณาในลักษณะพลวัตร และมี
ความเชือ่มโยงกนัตามวัฎจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย ตามแผนภมู ิประกอบดวย 
  ยทุธศาสตรท่ี 1 การปองกันและลดผลกระทบ 
  ยทุธศาสตรท่ี 2 การเตรยีมความพรอม  
  ยทุธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการในภาวะฉกุเฉิน 
  ยทุธศาสตรท่ี 4 การจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟูบูรณะ) 
 

แผนภมูิ วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster ManagementCycle) 

 

กอนเกิดภัย 
หลังเกิดภัย 

ระหวางเกิดภัย 

การปองกันและลดผลกระทบ 

(Prevention and Mitigation) 

สาธารณภัย 
(Disaster Impact) 

การฟนฟูบรูณะและกอสรางใหม 
(Rehabilitation and Reconstruction) 

การเตรียมความพรอม 

(Preparedness) 
การตอบโตและบรรเทาทุกข (การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) 

(Response and  Relief or Emergency Management) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
   
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การปองกัน(กอนเกิด) (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
กําหนดขึ้นลวงหนา ท้ังทางดานโครงสราง (Structural Approach)และที่มิใชดานโครงสราง (Non Structural 
Approach) เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
    การลดผลกระทบ (กอนเกิด) (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อ
หลีกเล่ียงและลดผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลด
โอกาสที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัย   
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  ยุทธศาสตรท่ี 2  การเตรียมความพรอม(กอนเกิด) (Preparedness) หมายถึง มาตรการและ
กิจกรรมที่ดําเนินการลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินให
สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน(ขณะเกิด) (Emergency Management) หมายถึง       
การจัดตั้งองคกรและการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรยีมความพรอมรับมือการฟนฟูบูรณะ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  การฟนฟูบูรณะ(หลังเกิด) (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพื่อทําให 
ส่ิงที่ถูกทําลายหรือไดรับความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดี
กวาเดิม รวมทั้งใหผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตคืนสูสภาพปกติไดโดยเร็ว 
 

4. นิยามศัพท 
 

4.1 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรค
ระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย ชีวิตหรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภยัทางอากาศและการกอวินาศกรรมดวย 
  “ การปองกันภัยฝายพลเรือน”หมายความวา  การดําเนินการโดยเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน
ในการปองกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการกอ
วินาศกรรม ไมวาการดําเนินการนั้นจะไดกระทํากอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหรือภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชนสวนราชการเพื่อการนั้น 
 

  “ภัยพิบัติ”หมายความวา สาธารณภัยอันไดแก  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแลง ภาวะฝนแลง 
ฝนทิ้งชวง  ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟปา  ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช
ทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ  ภยัสงคราม และภัยอันเนือ่งมาจากการกระทาํของผูกอการราย กองกําลังจาก
นอกประเทศ  หรือ จากการปราบปรามของเจาหนาท่ีของทางราชการตลอดจนภัยอื่นๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติ
หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 
 

  “ฉุกเฉิน”หมายความวา  เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวนหรือเปนที่คาดหมายวาจะเกิดข้ึนในเวลา  
อันใกล และจําเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน 
 

  “ผูประสบภัยพิบัติ”หมายความวา  บุคคลผูไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน และใหหมายความรวมถึงสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเดือดรอนหรือความ
เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่นั้นดวย 
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  4.2 หนวยงานของรัฐ  หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  4.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ี หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลเมือง
พัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวน
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  4.5  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี หมายถึง กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร/สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
  4.6  ผูอํานวยการในเขตพื้นท่ี  หมายถึง ผูอํานวยการจังหวัด รองผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการ
อําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รองผูอํานวยการ
กรุงเทพมหานคร ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
 

 5. ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 

  5.1  ปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจากภารกจิหลักของกรมทางหลวง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ.2550 
  5.2  ปฏิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
  5.3  ปฏิบัติภารกิจตามคําส่ังกรมทางหลวงและตามระเบยีบของทางราชการ  กาํหนดใหตองปฏิบัต ิ
  5.4  พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  5.5  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัตภิัยแหงชาติ พ.ศ.2538 
  5.6 ปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉนิ พ.ศ. 2546 
  5.7  หลักเกณฑและวธิีการดาํเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยพบัิติ กรณีฉุกเฉนิพ.ศ. 2546  
  5.8  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 
  5.9  นโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2548 
 6. งบประมาณเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน 
   6.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยกรณีฉุกเฉนิ 
   - สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตร ี 100 ลานบาท 
   -  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม        50  ลานบาท 
   -  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   10  ลานบาท 
   -  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ     50  ลานบาท 
 



คู่มือปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 5
     

 
   -  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย     50  ลานบาท 
   -  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ     10  ลานบาท 
   -  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      50  ลานบาท 
   -  ผูวาราชการจังหวดั จังหวดัละ       50  ลานบาท 
   6.2 งบกลาง 
 7.  ขอบเขตสาธารณภัยแบงออกเปน 2 ประเภทภัย 
 

 7.1  สาธารณภัย ประกอบดวย 14 ประเภทภัย คือ 
   1. อุทกภัยและดินโคลนถลม 
   2. ภัยจากพายหุมุนเขตรอน 
   3.  ภยัจากอัคคภียั 
   4.  ภยัจากสารเคมีและวตัถุอันตราย 
   5.  ภยัจากการคมนาคมและขนสง 
   6.  ภยัแลง 
   7.  ภยัจากอากาศหนาว 
   8.  ภยัจากไฟปาและหมอกควัน 
   9.  ภยัจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
   10. ภัยจากคลื่นสึนามิ 
   11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย 
   12. ภัยจากโรค แมลง สัตว ศตรูพืชระบาด 
   13. ภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา 
   14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.2 ภัยความมัน่คง ประกอบดวย 4 ประเภทภัย คือ 
   1. ภัยจาการกอวินาศกรรม 
   2.  ภยัจากทุนระเบิด กบัระเบิด 
   3.  ภยัทางอากาศ 
   4.  ภยัจากการชุมนุมประทวงและกอการจลาจล 
 8.   ศูนยปฏิบตัิการกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบตัิประกอบดวย   3  ศูนยฯ 
  8.1 ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 
  8.2 ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 
  8.3 ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 
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9. ระดับความรนุแรงของภยัพิบัติแบงออกเปน 4 ระดับ 
 ระดับ 1 หมายถึง สาธารณภัยที่ เกิดขึ้นโดยทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก ผู รับผิดชอบไดแก 
ผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ และหรือผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  

 กรมทางหลวง ผูรับผิดชอบ ไดแก ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง  
  ระดับ 2 หมายถึง สาธารณภัยขนาดกลาง ผูรับผิดชอบ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และหรือ 

       ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  
 กรมทางหลวง  ผูรับผิดชอบ กรณีท่ีศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ไมสามารถ
ควบคุมสถานการณและจัดการระงับไดตามลําพัง ตองใหศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงาน   
ทางหลวง เขาควบคุมดําเนินการชวยเหลือ 

 ระดับ 3 หมายถึง สาธารณภัยขนาดใหญท่ีมีผลกระทบรุนแรงกวางขวางหรือสาธารณภัยท่ี
จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญหรืออุปกรณพิเศษ ผูรับผิดชอบไดแก ผูอํานวยการกลาง และหรือผูบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   

ก
  

รมทางหลวง ผูรับผิดชอบ ไดแก ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 

 ระดับ 4 หมายถึง สาธารณภัยขนาดใหญทีมี่ผลกระทบรายแรงอยางยิ่ง ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 

10. หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

  
หนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบ 

ของกรมทางหลวง  

สนับสนุน 

เจาหนาท่ี/ 
เคร่ืองจักร/ ปรับปรุง

เสนทาง 

บํารุงรักษา
โครงขายทาง 

ยานพาหนะ 

แกไขจุดเสี่ยง 

จัดใหม ี
เสนทาง
สํารอง 

สนับสนุนงานดาน 

การจราจร 

บูรณะฟนฟู
เสนทาง 

คมนาคม
ขนสง 

ในเสนทาง
รับผิดชอบ สนับสนุนการ

อพยพ 

เคลื่อนยาย
ประชาชน 
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11. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแกไขปญหาทางหลวงที่ถูกอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแกไขปญหาทางหลวงที่ถูกอุทกภัย 

สํานักทางหลวง,สํานักงานทางหลวง,แขวงฯ 
สน.บท.,หมวดฯ,โครงการฯ,ศูนยสรางทาง, 

ศูนยสรางและบูรณสะพาน 

     

 
 

สํารวจตรวจสอบ 
 ความเสียหาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซอมแซมสูสภาพปกติ 

ขั้นตอนที่3 

ขั้นตอนที่4 

-ปรับแผนงบประมาณ 
-ขอใชเงินเหลอืจาย 
-ของบกลาง 
- เขาแผนปถัดไป 

ขั้นตอนที่5 ซอมแซมฟนฟูสูสภาพเดิม 

ขั้นตอนที่6 เรงรัดตดิตามผล 
และรายงาน 

 
 
 

  รายงาน 
ศูนยบัญชาการ 
กรมทางหลวง 

เสียหายนอย 

สํารวจออกแบบ 
ประเมินราคา 

ซอมแซมเบื้องตนเพ่ือ 
ใหการจราจรผานได 

เสียหายมาก 

ขั้นตอนที่2 
 

งบฉุกเฉิน 

ขั้นตอนที่1 

รายงาน 
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 12.การปฏิบตักิารใหความชวยเหลือผูประสบภัยของกรมทางหลวง 
 
 

 
 

การปฏิบัติการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

ผวจ. 
ศูนยอํานวยการสวนภูมิภาค 
ศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด 

หนวยปฏบิติัการในระดับอําเภอ

ผอ.สํานัก 

ศูนยอํานวยการสวนภูมิภาค 
ศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด 

หนวยปฏบิติัการในระดับอําเภอ

การชวยเหลือ 
ผูประสบภัย 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
อทล./ปกค. 

 ประสานงาน/ 
ประชาสัมพันธ 

ภัยพิบัติ 
อุทกภัย,ดินโคลนถลม,
วาตภัย,ภัยแลงอื่นๆ 

ศูนยบัญชาการสวนกลาง 
(กรมทางหลวง/กระทรวงคมนาคม)
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 13. การขอใชงบกลางซอมแซมทรัพยสินของกรมทางหลวงที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบตั ิ
             ใหคืนสูสภาพเดิมตองผานการพิจารณาและมีมตเิห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ช.ภ.จ. 
 
 

ครม. 
(มติเห็นชอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ปภ. 
(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

      สงป. 
(คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย/ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานฯ) 

 

ผวจ. 
ประกาศใหเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 

 

คค. 

ขอมูลรายละเอยีดสายทาง/แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณซอมใหคืนสูสภาพเดิม 

ก.ช.ภ.จ. 
(คณะกรรมการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด/
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานฯ) 

มีมติเห็นชอบ 

สทล. / สงล. 
แขวงฯ / สน.บท. 

จัดทําขอมูลแผนงาน/โครงการ/ 
งบประมาณซอมคืนสูสภาพเดิม 

 
 

ทล. 
(กรมทางหลวง) 

(กระทรวงคมนาคม) 

คปอล. 
(คณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตาม การแกไขปญหา 
อุทกภัยและภัยแลง รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานฯ) 
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 14. การขออนุมัติและงบประมาณที่จะมาดําเนินการกรณีเกิดภัยพิบัตินอกเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 
 การขออนมุัติและงบประมาณที่จะมาดําเนินการ 

กรณีเกดิภยัพิบัตินอกเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-จังหวัดรองขอ 
-องคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ 
-หนวยอ่ืนรองขอ 
-ภาคเอกชนหรือประชาชน 

อุบัติภัยนอก
เขตรับผิดชอบ 

ตรวจสอบความชัดเจนของ 
ขอมูลและความเหมาะสม           
ในการใหความชวยเหลือ 
 

ขออนุมัติกรม 
เรียน อทล. ผาน รทร. 

ผาน ผสร. 

 

เขาดําเนินการโดย 
ไมตองรอคําสั่งอนุมัติ 
 

ของบประมาณจังหวัด 
(งบฉุกเฉิน) 

ขอจากสํานักบริหารบํารุงทาง 
(งบฉุกเฉิน) 

แขวงฯ 
สน.บท. 

ได 

ไมได 
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บทที่ 2 
 

อํานาจหนาที่ของ ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชาติ 
ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 

ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 
ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 

 
1. ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชาต ิ
 
  1.1 อํานาจหนาท่ีศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชาต ิ

 

หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ระดับ
ความ
รุนแรง 

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ 

ระดับ 4 

 

- - สาธารณภัยขนาดใหญท่ีมีผลกระทบ
รายแรงอยางยิ่ง ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตร ี
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

- สาธารณภัยขนาดใหญท่ีมี
ผลกระทบรายแรงอยางยิ่ง 
ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตร ี
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2. ศูนยบัญชาการกรมทางหลวงกรณีเกิดภยัพิบัต ิ
 
  2.1 อํานาจหนาท่ีศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 

 

หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ระดับ
ความ
รุนแรง 

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ 

ระดับ 3 

 

1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ปองกันภัยพิบัติ 

2. วางแผนหลักในการปองกัน 

ภัยพิบัติ 

3. กําหนดวิธีตรวจสอบ  
ติดตามการประเมินผลตามแผน
หลักการปองกันภัยพิบัติ 

4. วางระเบียบแนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ คาตอบแทน  
คาทดแทน คาใชจายอื่นๆกรณี
เกิดภัยพิบัติ  
5.พิจารณาและกําหนดกิจการ
อื่นๆเกี่ยวกับการปองกันภัย
พิบัติ 

1. ติดตามสถานการณ  อํานวยการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 
2. รายงานสถานการณ ขอมูลเสนอ อทล.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับการจัด
งบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือทุกขั้นตอน
จนเสร็จการ 
4. ประสานงานคณะกรรมการปองกันฝาย 
พลเรือนแหงชาติ 
5. พิจารณาและกําหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ
การปองกันภัยพิบัติทุกระดับ 
 

1. สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติ
เสนอ อทล.และหนวยงานที่เก่ียวของ 
2.  ติดตามและประสานงานการอนมุติั
งบประมาณ เพื่อการฟนฟู 
3.  พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผน
หลักตามกิจการ หรือระยะเวลาที่
เหมาะสม 
4. ศกึษา คนควา และวิจัยทางดาน
วิชาการตลอดจน เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติใหกับ
บุคลากรของกรมทางหลวง 
5. ประสานงาน  ติดตามผล และ
ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏบิติังานตามแผนการปองกันภัยพิบัติ 
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
ระดับสูงกําหนด 
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2.2 องคประกอบของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 
 

  ศูนยบัญชาการกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัต ิ
 

   1. ผูอํานวยการศูนยบัญชาการ(รองอธิบดีฝายบํารุงทาง) 
   2. รองผูอํานวยการศูนยบัญชาการ  (ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง) 
   3. ผูอํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภยั  
   4. ผูอํานวยการสํานักแผนงาน  
   5. ผูอํานวยการสํานักเครื่องกลและสื่อสาร  
   6. ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน  
   7. ผูบังคับการกองตํารวจทางหลวง  
   8. ผูอํานวยการกองฝกอบรม  
   9. ผูอํานวยการสํานกังานบริหารงานศูนยสรางทาง  
    10. เลขานุการกรม  
   11. ผูอาํนวยการกองการเงนิและบญัช ี  
   12. ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ  
   13. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทาง(สํานักบริหารบํารุงทาง) 
   14. ผูอํานวยการสวนบริหาร(สํานักบริหารบํารุงทาง)  
   15. หัวหนางานสถิติ(สํานักบริหารบํารุงทาง) 
   16. หัวหนาศนูยบริหารงานอุบัติภัย(สํานักบริหารบํารุงทาง) 
   17. วิศวกรโยธา (สํานักบริหารบํารุงทาง)  
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 2.3 โครงสรางการบริหารงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวงกรณีเกดิภัยพิบัต ิ

 

ผูอํานวยการศูนยบญัชาการกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพบิัติ (รทร.)  
 
 

รองผูอํานวยการศูนยบัญชาการกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ (ผสร.)  
 
 
 
 

ฝายประชาสัมพันธและสื่อสาร ฝายอํานวยการ ฝายดําเนินงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝายอํานวยการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการศูนยบัญชาการ กรมทางหลวง  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติ การวางแผน
หลักในการปองกันภัยพิบัติ  การกําหนดวิธีการตรวจสอบติดตามประเมินผล วางระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทน คาทดแทน 
คาใชจายตางๆ ติดตามการประสานงานการอนุมัติงบประมาณและพิจารณาทบทวน หรือปรับปรุงแผนหลัก ตามกิจการหรือ
ระยะเวลาที่เหมาะสม  งานอื่นๆที่รับมอบหมาย 
ฝายประชาสัมพันธและสื่อสาร 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสาร การควบคุมการใชคลื่นวิทยุ การเผยแพรความรู การจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติใหกับบุคลากรของกรมฯและประชาชนทั่วไป งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
ฝายดําเนินงาน 
รับผิดชอบเก่ียวกับการ จัดหา สนับสนุนงบประมาณ  กําลังคน เครื่องจักร ยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอยและอํานวยความสะดวกดานจราจร การฝกอบรมบุคลากร การชวยเหลือผูประสบภัยและการจัดการกับผูเสียชีวิต การ
ฟนฟู  การศึกษา คนควา และวิจัยทางวิชาการ  การประสานงาน ติดตามผลและประเมินผลตลอดจนสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน
ตามแผนปองกันภัยพิบัติ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

- ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง 
- ผูอํานวยการสํานักแผนงาน 
- ผูอํานวยการสํานักอํานวยความ
ปลอดภัย 
- ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน 
- ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงาน
ศูนยสรางทาง 
- ผูอํานวยการกองฝกอบรม 
- ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี 
- ผูบังคับการกองตํารวจทางหลวง 
- ผูอํานวยการสํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร 

- เลขานุการกรม 
- ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ 
- ผูอํานวยการสํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร 
 

 

-  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารงาน   
   บํารุงทาง(สํานักบริหารบํารุงทาง) 
- ผูอํานวยการสวนบริหาร 
   (สาํนักบริหารบํารุงทาง) 
- หัวหนางานสถิติ(สํานักบริหารบํารุงทาง) 
- หัวหนาศูนยบริหารงานอบุัติภัย 
  (สํานักบริหารบํารุงทาง) 
- วิศวกรโยธา(สํานักบริหารบํารุงทาง) 
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3. ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 
 
 3.1  อํานาจหนาที่ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานกังานทางหลวง 
 

หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ระดับ
ความ
รุนแรง กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ 

ระดับ 2 1. รับฟงขาวสาร ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ  
2. ตรวจสอบความพรอมของศูนย
ปฏิบัติการของแขวงการทาง/สํานักงาน
บํารุงทาง  ศูนยสรางทางและศูนยสรางและ
บูรณะสะพานในการใหความชวยเหลือ
กรณีเกิดภัยพิบัติ 
3. กําหนดยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนศูนย
สรางทาง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน
แขวงฯและ สํานักงานบํารุงทาง ดาน
บคุลากรบริหารจัดการ เครื่องจักรและ
ยานพาหนะงบประมาณ  และดาน
ประชาสัมพันธ 
4.   จัดทําแผนปฏิบัติการณกรณีเกิดภัย
พิบัติ 
 

1. รายงานขอมูลการเกิดภัยพิบัติ
ตอศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
3. พิจารณาระดับความรุนแรงของ
ภัยพิบัติเพื่อเสนอศูนยบัญชาการ
กรมทางหลวง หรือเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
4. ควบคุม ดูแล กํากับ  แกไขปญหา
ภัยพิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
5. ประเมินความเสียหายเพื่อขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติม 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตอศูนย 
บญัชาการกรมทางหลวง 
2. พิจารณาสนับสนุนผลการปฏิบตัิงาน 
ของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง /  
สํานักงานบํารุงทาง ศูนยสรางทาง 
และศูนยสรางและบูรณะสะพาน 
ดานบุคลากร  บริหารจัดการ เครื่องจักร 
และยานพาหนะ และแผนงาน/ 
งบประมาณ 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
/งบประมาณ 
4. วิเคราะหสรุปผลและเสนอแนวทาง 
แกไขแบบยั่งยืน 
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  3.2  องคประกอบของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงกรณเีกิดภยัพิบัติ 
  
 ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
   1.  ผูอํานวยการศูนยฯ(ผูอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานกังานทางหลวง) 
   2.  รองผูอํานวยการศูนยฯ(รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง ตําแหนงที ่1) 
   3.  รองผูอํานวยการศูนยฯ(รองผูอํานวยการสํานกัทางหลวงสํานักงานทางหลวงตําแหนงที่ 2) 
   4.  รองผูอํานวยการศูนยฯ(ผูอํานวยการศูนยสรางทาง) 
   5.  รองผูอํานวยการศูนยฯ(ผูอํานวยการศูนยสรางและบูรณะสะพาน) 
   6.  ผูกํากับการตํารวจทางหลวงในพื้นที ่  
   7.  ผูอํานวยการแขวงการทาง / ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง 
   8.  ผูอํานวยการสวนวางแผน  
   9.  ผูอํานวยการสวนเครื่องจกัรกล  
   10. ผูอํานวยการสวนควบคมุงานกอสรางทาง   
   11. ผูอํานวยการสวนสํารวจและออกแบบ  
   12. ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม  
   13. ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ  
   14. ผูอํานวยการสวนอํานวยความปลอดภยั   
   15. ผูอํานวยการสวนบริหาร  
   16. หัวหนาฝายสารสนเทศ  
   17. หัวหนางานพัสดุและสัญญา  
   18. หัวหนางานการเงินและบัญชี  
   19. หัวหนางานสารบรรณ 
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 3.3 โครงสรางการบริหารงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงกรณเีกิดภยัพิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงาน    
ทางหลวง ตําแหนงที่ 1 
- ผูอํานวยการสวนวางแผน 
- ผูอํานวยการสวนเครื่องจักรกล 
- ผูอํานวยการสวนควบคุมงานกอสรางทาง 
-ผูอํานวยการสวนสํารวจและออกแบบ 
- ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะห
ทางวิศวกรรม 
- ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

- รองผูอํานวยการสํานักทาง 
หลวง/สํานักงานทางหลวง   
ตําแหนงที่ 2 

-  ผูอํานวยการศูนยสรางทาง 
- ผูอํานวยการศูนยสรางและ  
    บูรณะสะพาน 
- ผูกํากับการตํารวจทางหลวง 
- ผูอํานวยการแขวงการทาง  / 
    ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง   
     

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงกรณีเกิดภัยพบิัติ (ผส.ทล/ผส.งล.) 

ฝายประชาสัมพันธและสื่อสาร ฝายอํานวยการ ฝายดําเนินการ 

- หัวหนางานการเงินและบัญชี 
- หัวหนางานสารบรรณ  

- หัวหนางานพัสดุและสัญญา 
- หัวหนาฝายสารสนเทศ  
- ผูอํานวยการสวนบริหาร 

 
 

ฝายอํานวยการ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน อํานวยการเกีย่วกับการใหความชวยเหลือกรณีเกิดภยัพิบัติ กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน ติดตามประสานงานเกีย่วกับงบประมาณ ตรวจสอบ / ทบทวนแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม 
และงานอืน่ๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ฝายประชาสัมพันธและสือ่สาร 
รับผิดชอบการประชาสัมพันธ  การติดตอส่ือสาร  การจัดทําเอกสารเกีย่วกับการปองกันภยัพิบัตใิหกบับุคลากรของ  

กรมทางหลวงและประชาชนทั่วไป การตดิตอประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  
 

ฝายดําเนินงาน 
รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการดําเนนิงานใหความชวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ จัดหากําลังคน  เครื่องจักร 

ยานพาหนะ  การจัดที่หลบภัยภายในหนวยงานที่เกีย่วของหรือที่อ่ืนๆ การชวยเหลือผูประสบภัย  การรักษาความ
ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และการจราจร ตลอดทั้งแนวทางการฟนฟูและงานอืน่ๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ศูนยปฏิบตักิารแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 
 
 4.1 อํานาจหนาที่ศูนยปฏิบัตกิารแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 
 

หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ระดับ
ความ
รุนแรง 

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ 

ระดับ 1 
 
 

1. รับฟงขาวสาร ติดตาม 
และเฝาระวังสถานการณ 
2. เตรียมความพรอมของ
ศูนยปฏิบัติการฯ 
3. ประชาสัมพันธเชิงรุก 

1. ดําเนินการแกไข/ชวยเหลือ ทันที
เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
2. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 
3. จัดทํารายงานสถานการณตอศูนย
อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงาน
ทางหลวงและหนวยงานที่เก่ียวของ 
4. พิจารณาระดับความรุนแรงของภัย
พิบัติเพื่อเสนอศูนยอํานวยการสํานัก
ทางหลวง/สํานักงานทางหลวงหรือ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น 
5. ประเมินความเสียหายเพื่อขอรับ
งบประมาณ 
6. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
7. บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

1. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/
สํานักงานทางหลวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. สรุปผลความเสียหาย พรอมเสนอ
แผนงานเพื่อขอรับงบประมาณฉุกเฉิน 
4. จัดทําแผนฟนฟูเสนอศูนยอํานวยการ 
สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง เพื่อ
ขอรับงบประมาณ 
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4.2 องคประกอบ ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกดิภยัพิบัต ิ
 

 ศูนยปฏิบตัิการแขวงการทาง/สํานักงานบาํรุงทางกรณีเกิดภัยพบิัต ิ
 

   1. ผูอํานวยการศูนยฯ(ผูอํานวยการแขวงการทาง/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง) 
   2. รองผูอํานวยการศูนยฯ (รอ.ขท./รอ.บท.– ฝายปฏิบัติการ) 
   3. รองผูอํานวยการศูนยฯ (รอ.ขท./รอ.บท.– ฝายวิศวกรรม) 
   4. รองผูอํานวยการแขวงการทางฝายบริหาร 
   5. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวงในพื้นที ่  
   6. หัวหนาหมวดการทาง (ทุกหมวดการทาง)  
   7. หัวหนางานบํารุงทางเคลื่อนท่ี  
   8. หัวหนางานจราจรสงเคราะห  
   9. หัวหนางานปรับซอม     
    10. หัวหนางานสถิติ                               
   11. หัวหนางานพัสดุและสัญญา                                                      
    12. หัวหนางานการเงินและบัญชี                                                   
            13. หัวหนางานสารบรรณ             
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4.3 โครงสรางการบริหารงานของศูนยปฏบัิติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภยัพิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารงุทาง  
กรณีเกิดภัยพบิัติ(ผอ.ขท./ผอ.บท.) 

ฝายสนับสนุน ฝายประชาสัมพันธและสื่อสาร ฝายดําเนินงาน 

- รองผอ.บท./รองผอ.บท.      
ฝายปฏิบัติการ 
- สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง
ในพื้นที่ 
-  หัวหนาหมวดการทางทกุ
หมวดฯ 

- รองผูอํานวยการฯ ฝาย
บริหาร 
- หัวหนางานสถิติ 
- หัวหนางานพัสดุและสัญญา 
- หัวหนางานการเงินและ
บัญชี 
- หัวหนางานสารบรรณ  

- หัวหนางานปรับซอม 
- หัวหนางานจราจรเคราะห 

- หัวหนางานบํารุงทาง 
เคลื่อนที่ 

- รอง ผอ.ขท./รอง ผอ.บท. – 
ฝายวิศวกรรม 

 
 

ฝายสนับสนุน 
รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ กรณีเกิดภยัพิบัติและงานอื่น ๆ ตาม               

ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ฝายประชาสัมพันธและสือ่สาร 
รับผิดชอบการประชาสัมพันธ  การจัดทําเอกสารเผยแพร  การติดตอส่ือสาร ประสานงานเกีย่วกบั

งบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอืน่ๆตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ฝายดําเนินงาน 
รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหความชวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ จัดหากําลังคน   

เครื่องจักร ยานพาหนะ  การจัดที่หลบภัยภายในหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่อ่ืนๆ การชวยเหลือผูประสบภัย  
การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และการจราจร ตลอดทั้งการดําเนินงานเพื่อการฟนฟูและงาน
อ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
 

คูมือการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ  ประกอบดวย 
 
 

1. คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 
 

2. คูมือการปฏิบัติงานของศนูยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 
 

3. คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ 
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

1.  ผูอํานวยการศูนยบัญชาการ

     (รองอธิบดีฝายบํารุงทาง)

1.  เฝาระวังสถานการณ 1.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาที่เกิด 1.  สรุปสถานการณความเสียหายหลังเกิด

2.  ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน ขึ้นทุกกรณี ภัยพิบัติรายงานผูบังคับบัญชา

ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยในชวงเทศกาลตาง ๆ 2.  รายงานผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่ 2.  อนุมัติงบประมาณเพื่อการฟนฟู 

เชน ปใหม สงกรานต และกอนเขาสูฤดูฝน เกี่ยวของ 3.  นําเสนอรายละเอียดประกอบคําของบ

3.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย ประมาณเพิ่มเติม กรณีท่ีงบประมาณไม

4.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบของ บัญชาการกรมทางหลวง  เพื่อแกไขปญหา เพียงพอ

ภัยพิบัติ แบบบูรณาการ 4.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

5.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย 4.  สรุปผลการประชุมเสนอผูบังคับบัญชา แกไขปญหา

บัญชาการกรมทางหลวง  เพื่อเตรียมรับ เพื่อพิจารณาและสั่งการ 5.  ติดตามผลการใชจายงบประมาณ

สถานการณ 5.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ 6. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ

6.  รับทราบผลฝกซอมการเตรียมพรอมรับ แกไขปญหา ใชจายเงินงบประมาณเสนอผูบังคับบัญชา 

สถานการณภัยพิบัติ 6.  อนุมัติงบประมาณเพื่อการฟนฟู และหนวยงานที่เกี่ยวของ

7.  ตรวจการ เตรียมความพรอมภาคสนาม 7.  นําแสนอรายละเอียดประกอบคําขอ 7.  ติดตามสถานการณ  แกไขปญหาที่

8.  กําหนดแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ งบประมาณเพิ่มเติม กรณีท่ีงบประมาณ เกิดข้ึนทุกกรณี

ไมเพียงพอ 8. ประเมิน/สรุปผลการดําเนินงานเสนอ

8.  ประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อรวมแกไข ผูบังคับบัญชาเพื่อกําหนดมาตรการและแนว

ปญหา ทางแกไขปองกนัอยางยั่งยืน

2.  รองผูอํานวยการศูนยบัญชาการ 

      (ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง)

1.  เฝาระวัง และติดตามสถานการณ 1.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาที่ 1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ เกิดข้ึนทุกกรณี ผูอํานวยการศูนยฯ

3.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบของ 2.  รายงานผูอํานวยการศูนยฯ และหนวย 2.  เห็นชอบแผนงานและจัดสรรงบ

ภัยพิบัติ งานที่เกี่ยวของ ประมาณแกไขปญหาฉุกเฉิน

4.  ประสาน สั่งการ ในสวนท่ีเกี่ยวของ 3.  เห็นชอบแผนงานและจัดสรร 3.  เห็นชอบแผนฟนฟูแนวทางแกไข

5.  ตรวจการ เตรียมความพรอมภาคสนาม งบประมาณแกไขปญหาเบื้องตน (ฉุกเฉิน) ปญหา และอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

6.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาท่ีเกิด

ข้ึนทุกกรณี

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด

4.  ติดตามผลการดําเนินงานและการ 4.  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําขอ

ใชจายงบประมาณ งบประมาณเพิ่มเติม กรณีท่ีงบประมาณ

5.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม ไมเพียงพอ

6.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 5.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง เพื่อเตรียม แกไขปญหา

รับสถานการณอันอาจจะขยายความรุนแรง 6.  ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

เพิ่มข้ึน งบประมาณเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงาน

7.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ ที่เกี่ยวของ

แกไขปญหา 7.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ทุกกรณี

8.   ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

3.  ผูอํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย

1.  เฝาระวัง และติดตามสถานการณ 1.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาใหยุติ 1. สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ประสาน โดยเร็ว ผูอํานวยการศูนยฯ

สั่งการ แกไขปญหารวมกับหนวยงานที่ 2.  เห็นชอบแผนงานและอนุมัติงบ 2. เห็นชอบแผนงานและจัดสรรงบ

เกี่ยวของ ประมาณแกไขปญหาฉุกเฉิน ประมาณแกไขปญหาฉุกเฉิน

3.  เตรียมปองกันและลดผลกระทบของ 3.  เห็นชอบแผนฟนฟู แนวทางแกไข 3. เห็นชอบแผนฟนฟูแนวทางแกไขปญหา 

ภัยพิบัติ ปญหาและอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

4.  ประสาน สั่งการ ในสวนท่ีเกี่ยวของ 4.  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําขอ 4. จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําขอ

5.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหา งบประมาณเพิ่มเติม  กรณีท่ีงบประมาณ งบประมาณเพิ่มเติม กรณีท่ีงบประมาณ

ท่ีเกิดข้ึน ไมเพียงพอ ไมเพียงพอ

5.  รายงานความเสียหายตอผูอํานวยการ 5. ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

ศูนยฯ แกไขปญหา

6.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ 6. ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

แกไขปญหา งบประมาณเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ



คู่มือปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 24

หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด

7. ติดตามสถานการณ แกไขปญหาที่เกิด

ข้ึนทุกกรณี

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯ เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

4.  ผูอํานวยการสํานักแผนงาน

     1.  เฝาระวัง และติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ 1.  รวบรวมขอมูลความตองการของพื้นท่ี

     2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ      2.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ ประสบภัยพิบัติเพื่อประเมินคาและสภาพ

     3.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ แกไขปญหา ความเสียหาย

ของภัยพิบัติ      3.  รวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดข้ึน 2.  ศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางดาน

     4.  จัดทําฐานขอมูลความเสียหายที่เกิดจาก จากภัยพิบัติเพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนด

ภัยพิบัติ เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรฐาน แกไขปองกันอยางยั่งยืน มาตรการและแนวทางแกไขปองกันอยาง

การแกไขปองกันอยางยั่งยืน ยั่งยืน

   3.  ใหการสนับสนุนงบประมาณ จัดทํา

แผนงาน/โครงการขนาดใหญ

4.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

แกไขปญหา

5.  ติดตามผลการดําเนินงานและการ

ใชจายงบประมาณเสนอผูอํานวยการศูนยฯ

6.   ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไข

ตอไป

5.  ผูอํานวยการสํานักเคร่ืองกลและส่ือสาร

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ      1.  ประสาน สั่งการ ขนยายเครื่องมือ 

     2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ      2.  ประสาน สั่งการ ขนยายเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ เขาดําเนินการเพิ่ม

     3.  เตรียมขอมูลเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องจักร ยานพาหนะ  เขาดําเนินการใน เติม ตามคํารองขอ

อุปกรณและเครื่องมือสื่อสารใหพรอม พื้นท่ีเกิดภัยพิบัติใหแลวเสร็จโดยเร็ว      2.  อํานวยการศูนยเครือขายระบบสื่อสาร

ปฏิบัติงานไดทันที ในการประสานความชวยเหลือ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด

     3.  ต้ังศูนยเครือขายระบบสื่อสารช่ัวคราว      3.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

ณ ท่ีเกิดภัยพิบัติ แกไขปญหา

     4.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม      4.  ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

อํานวยการแกไขปญหา งบประมาณเสนอผูอํานวยการศูนยฯ

     5.   ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

6.  ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน

1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ 1.  ติดตามสถานการณ 1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพบิติั 2.  ประสาน สั่งการ ขนยายเครื่องมือ ผูอํานวยการศูนยฯ

3.  เตรียมปองกันและลดผลกระทบของ เครื่องจักร ยานพาหนะ สะพานเบลี่ย 2.  รวบรวมขอมูลความตองการของพื้นท่ี

ภัยพิบัติ เขาดําเนินการในพื้นท่ีเกิดภัยพิบัติใหแลว ประสบภัยพิบัติ เพื่อประเมินคาและสภาพ

4.  ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน เสร็จโดยเร็ว ความเสียหาย

ท่ีอาจกอใหเกิดภัยพิบัติ 3.  เห็นชอบแผนงานและขออนุมัติจัดสรร 3.  ศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางดาน

5.  เตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณแกไขปญหาฉุกเฉิน วิศวกรรมงานสะพาน เพื่อกําหนดมาตรการ

เครื่องจักร ยานพาหนะ สะพานเบลี่ย 4. ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูและบูรณะ และแนวทางแกไขปองกันอยางยั่งยืน

ใหพรอมปฏิบัติงาน สวนท่ีชํารุดเสียหายและขออนุมัติจัดสรร 4. ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูและบูรณะ

6.  มอบหมาย สั่งการศูนยสรางและบูรณะ งบประมาณ สวนท่ีชํารุดเสียหายและขออนุมัติจัดสรร

สะพานเฝาระวังเหตุการณท่ีกอใหเกิดภัยพิบัติ 5. ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม งบประมาณ

7.  เตรียมความพรอมและซักซอมเจาหนาท่ี อํานวยการแกไขปญหา 5.  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําขอต้ัง

ใหพรอมรับสถานการณ 6.   ติดตามผลการดําเนินงานและการใช งบประมาณเพิ่มเติม กรณีงบประมาณ

8.  จัดทําฐานขอมูลสภาพทางภมูิศาสตร จายงบประมาณ ไมเพียงพอ

 (GIS) ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 6. ใหการสนับสนุนงบประมาณซอม 

9.  จัดทําฐานขอมูลความเสียหายที่เกิดจาก สรางสะพานอาคารระบายน้ํา

ภัยพิบัติเพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการ 7.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

แกไขปองกันอยางยั่งยืน แกไขปญหา

8.  ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

งบประมาณ

9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด

7.  ผูบังคับการตํารวจทางหลวง

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณและแกไขปญหา      1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติ

     2.  ประสาน สั่งการ แกไขปญหา ใหยุติโดยเร็ว เสนอผูอํานวยการศูนยฯ 

     3.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ      2.  อํานวยความสะดวกดานการจราจร      2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน

     4.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ จัดการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ จัดเสนทางเลี่ยง การฟนฟู

ของภัยพิบัติ จัดรถยก รถกูภัย รถพยาบาล รถบัญชาการ      3.  ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด

     5.  เตรียมความพรอมดานกําลังพล เคลื่อนท่ีและเครื่องมือสื่อสาร      4.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม

เครื่องมือ เครื่องใช  ยานพาหนะ      3.  ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด อํานวยการแกไขปญหา

     4.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม      5.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

     6.  เตรียมขอมูลสถานภาพหนวยงาน อํานวยการ แกไขปญหา      6.   ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ทุกดาน      5.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

     6.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม

     7.  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

8.  ผูอํานวยการกองฝกอบรม

1. จัดสัมมนา  ประชุม  ฝกอบรม  1. รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมเพื่อ

ฝกปฏิบัติการภาคสนาม ปรับปรุง/แกไข

2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯ เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

9.  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานศูนยสรางทาง

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณและแกไขปญหา      1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

     2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ใหยุติโดยเร็ว ผูอํานวยการศูนยฯ

     3.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ      2.  ประสาน สั่งการ ขนยายเครื่องมือ      2.  ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

ของภัยพิบัติ เครื่องจักร ยานพาหนะ เขาดําเนินการใน งบประมาณ 

     4.  เตรียมความพรอมดานเครื่องมือ พื้นท่ีเกิดภัยพิบัติ      3.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหา 

เครื่องจักร/ยานพาหนะ และงบประมาณ      3.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม รวมอํานวยการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน

อํานวยการแกไขปญหา      4.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม 

รวมอํานวยการแกไขปญหา

     5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด

10. เลขานุการกรม

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ      1.  ประสานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

     2.  ประสานและแจงคําสั่งไปยัง      2.  ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ      2.  สรุปผลการดําเนินงานและการใชจาย

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ      3.  ติดตามความเคลื่อนไหวการประสาน งบประมาณ รายงานกระทรวงและหนวยงาน

     3.  รายงานกระทรวงและหนวยงานที่ สั่งการ ที่เกี่ยวของ

เกี่ยวของ      4.  รายงานผูเกี่ยวของทุกระดับทั้งภายใน

และภายนอกกรม

11.  ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ      1.  ขอต้ังงบประมาณเพิ่มเติมกรณี

     2. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการเบิก      2.  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงาน งบประมาณไมเพียงพอ

จายเงินงบประมาณกรณีเกิดภัยพิบัติ แกไขซอมแซมฉุกเฉินโดยดวนท่ีสุด      2.  ประสาน ติดตามผลการพิจารณาจัดสรร

     3.  ประสาน ติดตามการอนุมัติเงินจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม

จากสํานักงบประมาณ      3.  ติดตาม ตรวจสอบการใชจายเงินงบ

     4. โอนเงินจัดสรรใหหนวยงานในภมูิภาค ประมาณและดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิด

โดยดวนท่ีสุด ขึ้นเพื่อใหการเบิกจายเงินเปนไปอยาง

     5.  ขอต้ังงบประมาณเพิ่มเติมกรณี ถกูตองและรวดเร็ว

งบประมาณไมเพยีงพอ      4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยฯเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

12.ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ

1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ 1.  รวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. เตรียมความพรอมของอุปกรณ      2.  ลงพื้นท่ีทําขาว  ภาพนิ่ง  ถายทํา VDO 2.  ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล

โสตทัศนูปกรณตาง ๆ      3.  รวบรวมขอมูลขาวสารจากหนวยงาน 3.  สรุปผลการดําเนินงาน

     3.  เตรียมความพรอมดานบุคลากรและ ที่เกี่ยวของ 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง

งบประมาณ      4.  ประสานสื่อมวลชนทั้งสวนกลางและ แกไข

4. จัดทําเอกสารเผยแพร สวนภูมิภาค  ในการเผยแพรเหตุการณและ

5. ใหบริการขอมูลขาวสาร การดําเนินการชวยเหลือของกรมทางหลวง

6. ประสานงานกับสื่อและหนวยงานที่      5.  ประสานงานกับผูบริหารในการให

เกี่ยวของ สัมภาษณกับสื่อมวลชน

6. ใหบริการขอมูลขาวสาร
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 3

ภัยพิบัติทุกชนิด

13.ฝายอํานวยการศูนยบัญชาการฯ 

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ      1.  สรุปสถานการณความเสียหายหลังเกิด

     2.  นําเสนอมาตรการเตรียมความพรอม      2.  สรุปรายงานความเสียหายเสนอ ภัยพิบัติเสนอผูอํานวยการศูนยฯ

รับสถานการณภัยพิบัติ ผูอํานวยการศูนยฯ      2.  ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

     3.  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      3.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ แกไขปญหา

     4.  ประสานเพื่อจัดสัมมนา ฝกอบรม      4.  ดําเนินการใหความสะดวกแกเจาหนาท่ี      3.  สรุปผลการดําเนินงานและผลการ

ประชุม ผูปฏิบัติงาน ใชจายงบประมาณเสนอผูอํานวยการศูนยฯ

     5.  ติดตามขอมูลขาวสารจากหนวยงานใน      5.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม      4.  ใหบริการขอมูลขาวสาร

ภูมิภาค อํานวยการแกไขปญหา      5.  รวบรวมการประเมินผลของทุกหนวย

     6. ใหบริการขอมูลขาวสาร งานเสนอผูอํานวยการศูนยฯ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

1. ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวง

 (ผูอํานวยการสํานักทางหลวง/ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวง)

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย      1.  บริหาร กํากับ ดูแล สั่งการศูนยอํานวย

     2.  ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงาน การสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

กรณีเกิดภัยภิบัติ ทางหลวง เพื่อแกไขปญหาแบบบูรณาการ      2. รายงานผลความเสียหาย/การปฏิบัติ

     3.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ      2.  ประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อรวม งานตอคณะกรรมการอํานวยการศูนย

     4.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ แกไขปญหา บัญชาการกรมทางหลวง

ของภัยพิบัติ      3.  บริหาร กํากับ ดูแล สั่งการศูนยอํานวย      3.  สรุปสถานการณความเสียหายหลังเกิด

     5.  บริหาร กํากับ ดูแล สั่งการศูนยอํานวย การสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวง ภัยพิบัติรายงานผูบังคับบัญชา

การสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง      4.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาที่      4.  ติดตามสถานการณ  แกไขปญหาท่ีเกิด

เกิดข้ึนทุกกรณี ข้ึนทุกกรณี

     5.  รวบรวมนําเสนอรายละเอียดประกอบ      5.  ติดตามผลการใชจายงบประมาณ

คําของบประมาณเพิ่มเติมกรณีท่ี      6.  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการ

งบประมาณไมเพียงพอ อํานวยการศูนยบัญชาการกรมทางหลวง 

     6.  รายงานขอมูลความเสียหาย/ปญหา มอบหมาย/สั่งการ

อันเนื่องมาจากความรุนแรงของภัยพิบัติ      7. ประเมินผลการดําเนินงานเสนอ

ตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยบัญชาการ ผูบังคับบัญชาเพื่อกําหนดมาตรการและแนว

กรมทางหลวงใหทราบอยางเรงดวน ทางแกไขปองกันอยางยั่งยนื

     7.  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการ      8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

อํานวยการศูนยบัญชาการกรมทางหลวง ผูอํานวยการศูนยบัญชาการกรมทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป

2.  รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

     (รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงตําแหนงที่ 1 และตําแหนงที่ 2)

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ เพื่อแกไขปญหา      1.  สรุปสถานการณความเสียหายหลัง

     2.  ประสาน  สั่งการ ในสวนท่ีเกี่ยวของ ที่เกิดข้ึนทุกกรณี เกิดภัยพิบัติเสนอผูบัญชาการศูนยอํานวยการ

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

     3.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ      2.  แกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนกํากับดูแล      2.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาที่

ของภัยพิบัติ เรงรัด ติดตามใหงานแลวเสร็จตามที่ไดรับ เกิดข้ึนทุกกรณี

     4.  ตรวจการ เพื่อเตรียมความพรอม มอบหมาย      3.  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําของบ

     5.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหาท่ีเกิด      3.  รายงานขอมูลความเสียหาย เสนอตอ ประมาณเพิ่มเติม กรณีท่ีงบประมาณไม

ข้ึนทุกกรณี  ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เพียงพอ

สํานักงานทางหลวง      4.  ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

     4.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย งบประมาณเสนอผูอํานวยการศูนยอํานวยการ

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

เพื่อเตรียมรับสถานการณอันอาจจะขยาย      6.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

ความรุนแรง เพิ่มข้ึน อํานวยการสํานักทางหลวงฯ มอบหมาย/สั่งการ

     5.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวงฯ 

มอบหมาย/สั่งการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป

3.  รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

     (ผูอํานวยการศูนยสรางทาง)

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณและแกไขปญหา       1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

     2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ใหยุติโดยเร็ว ผูบัญชาการศูนยบัญชาการสํานักทางหลวง/ 

     3.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ      2.  ประสาน สั่งการ ขนยายเครื่องมือ สํานักงานทางหลวง

ของภัยพิบัติ เครื่องจักร  ยานพาหนะ เขาดําเนินการใน      2.  ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย

     4.  จัดทําฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อ พื้นท่ีเกิดภัยพิบัติ งบประมาณ 

ประสานงานทันทีเม่ือเกิดภัยพิบัติ      3.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม      3.  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําขอ

     5.  เตรียมความพรอมดานเครื่องมือ อํานวยการแกไขปญหา งบประมาณเพิ่มเติม กรณีท่ีงบประมาณ

เครื่องจักร ยานพาหนะ และงบประมาณ      4.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย ไมเพียงพอ

อํานวยการสํานักทางหลวงฯมอบหมาย/สั่งการ      4.  ติดตามสถานการณ แกไขปญหารวม

     5.  เตรียมความพรอมและใหความชวย อํานวยการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน

เหลือเม่ือไดรับการรองขอ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

     5.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม

อํานวยการแกไขปญหา

     6.  ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับ

ปรุงแกไขและ/หรือเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ

ครั้งตอไป

     7.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

มอบหมาย/สั่งการ

     8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

สํานักงานทางหลวงเพื่อนํามาปรับปรุง

แกไขตอไป

4.  รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

     (ผูอํานวยการศูนยสรางและบูรณะสะพาน)

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณ      1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

     2.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ      2.  ประสาน สั่งการ ขนยายเครื่องมือ ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

     3.  เตรียมปองกันและลดผลกระทบ เครื่องจักร ยานพาหนะ สะพานเบลี่ย เขา สํานักงานทางหลวง

     4.  ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน ดําเนินการในพื้นท่ีเกิดภัยพิบัติใหแลวเสร็จ      2.  รวบรวมขอมูลความตองการของพื้นท่ี

ท่ีอาจกอใหเกิดภัยพิบัติ โดยเร็ว ประสบภัยพิบัติ เพื่อประเมินคาและสภาพ

     5.  เตรียมความพรอมดานบุคลากร      3. เสนอแผนฟนฟูและบูรณะสวนท่ีชํารุด ความเสียหาย

เครื่องจักร  ยานพาหนะ  สะพานเบลี่ย เสียหายตอผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานัก      3.  ศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางดาน

ใหพรอมปฏิบัติงาน ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง เพื่อขออนุมัติ วิศวกรรมงานสะพาน เพื่อกําหนดมาตรการ

     6.  เตรียมความพรอมและซักซอม จัดสรรงบประมาณ และแนวทางแกไขปองกันอยางยั่งยืน

เจาหนาท่ีใหพรอมรับสถานการณ      4. ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม      4.  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคําขอต้ัง

     7.  จัดทําฐานขอมูลสภาพทางภมูิศาสตร อํานวยการแกไขปญหา งบประมาณเพิ่มเติม กรณีงบประมาณไม

(GIS) ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย เพียงพอ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

     8.  จัดทําฐานขอมูลความเสียหายที่เกิดจาก      5.   ติดตามผลการดําเนินงานและการใช      5.   ตรวจงานภาคสนาม รวมอํานวยการ

ภัยพิบัติเพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการแกไข จายงบประมาณ แกไขปญหา

ปองกันอยางยั่งยืน      6.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      6.   ติดตามผลการดําเนินงานและการใช

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง จายงบประมาณ

มอบหมาย/สั่งการ      7.   ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบัญชา

การศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงาน

ทางหลวง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติครั้งตอไป

     8.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนยอํานวย

การสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ

5.  ผูกํากับการตํารวจทางหลวง

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานการณ      1.  ติดตามสถานการณและแกไขปญหา      1.  สรุปสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติเสนอ

     2.  ประสาน สั่งการ แกไขปญหา ใหยุติโดยเร็ว ผูบังคับบัญชา

     3.  ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ      2.  อํานวยความสะดวกดานการจราจร      2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน

     4.  เตรียมการปองกันและลดผลกระทบ จัดการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ จัดเสนทาง การฟนฟู

ของภัยพิบัติ เลี่ยง จัดรถยก รถกูภัย รถพยาบาล รถบัญชา      3.  ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด

     5.  เตรียมความพรอมดานกําลังพล การ เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสาร      4.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม

เครื่องมือ เครื่องใช  ยานพาหนะ      3.  ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด อํานวยการแกไขปญหา

     6.  เตรียมขอมูลสถานภาพหนวยงาน      4.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม รวม      5.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกดาน อํานวยการแกไขปญหา      6.  จัดสงเจาหนาท่ี/ยานพาหนะพรอม

     7.  เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี/ยาน      5.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ อุปกรณการติดตอสื่อสาร ออกปฏิบัติงาน

พาหนะและอุปกรณการติดตอ สื่อสาร ให      6.  ตรวจการปฏิบัติงานภาคสนาม อํานวยความสะดวกการจราจรบนถนน

พรอมออกปฏิบัติงานไดทันที      7.  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง      7.  ประสานงานกับตํารวจในพื้นท่ี  เพื่อ

     8.  จัดสงเจาหนาท่ี/ยานพาหนะพรอม ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของ

อุปกรณการติดตอสื่อสาร ออกปฏิบัติงาน ผูประสบภัย

อํานวยความสะดวกดานการจราจร
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

     9.  ประสานงานกับตํารวจในพื้นท่ี  เพื่อดูแล      8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของ ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ 

ผูประสบภัย  สํานักงานทางหลวงเพื่อนํามาปรับปรุง

แกไขตอไป

6.  ผูอํานวยการแขวงการทาง/ ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

     1.  เตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ี เครื่องจักร      1.  จัดสงเจาหนาท่ี เครื่องจักร ยานพาหนะ      1.  จัดสงเจาหนาท่ี/เครื่องจักรยานพาหนะ 

ยานพาหนะและอุปกรณในสวนของความ อุปกรณตามคําสั่งผูบัญชาการศูนยอํานวยการ และอุปกรณ ตามคําสั่งผูบัญชาการศูนย

พรอมในการทํางาน สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง ในการ อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

     2.  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการศูนย ปฏิบัติงานไดทันที ในการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม

ปฏิบัติการแขวงการทาง/      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

สํานักงานบํารุงทาง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ  มอบหมาย/สั่งการ

7.  ผูอํานวยการสวนวางแผน

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  เก็บรวบรวมขอมูล สถติิ ความเสียหาย      1.  สรุปความเสียหายของภัยพิบัติ พรอม

     2.  รวบรวมขอมูลทางดานสถติิและติดตาม ของภัยพิบัติจากศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ รายงานตอผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานัก

ขาวสารตามชนิดและประเภทของภัยพิบัติ สํานักงานบํารุงทาง พรอมรายงาน ทางหลวง/สํานักงานทางหลวงทราบ

ตอผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/      2.  ติดตามผลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชใน

สํานักงานทางหลวงทราบ กรณีเกิดภัยพิบัติ

     2.  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน      3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

เรื่องการจัดทําคําของบประมาณเพิ่มเติม อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

กรณีเกิดภัยพิบัติ มอบหมาย/สั่งการ

     3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

8.  ผูอํานวยการสวนเครื่องจักรกล

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  จัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี      1.  จัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี

     2.  จัดเตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ี เครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนศูนย เครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนศูนย

เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณในสวน ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

ของความพรอมในการทํางาน บํารุงทาง บํารุงทาง

     3.  เตรียมความพรอมของอุปกรณการ      2.  จัดสงเจาหนาท่ี เครื่องจักร ยานพาหนะ      2.  จัดสงเจาหนาท่ี เครื่องจักร/ยานพาหนะ

ติดตอสื่อสารใหพรอมออกปฏิบัติงานไดทันที และอุปกรณตามคําสั่งผูบัญชาการศูนย และอุปกรณตามคําสั่งผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

ในการปฏิบัติงานไดทันที ในการปฏิบัติงานไดทันที

     3.  ติดต้ังอุปกรณการติดตอสื่อสารช่ัวคราว      3.  ติดต้ังอุปกรณการติดตอสื่อสารช่ัวคราว 

ณ ท่ีเกิดเหตุ เพื่อเปนศูนยเครือขายระบบ ณ ท่ีเกิดเหตุ เพื่อเปนศูนยเครือขายระบบ

สื่อสารในการประสานงานความชวยเหลือ สื่อสารในการประสานงานความชวยเหลือ

     4.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      4.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ

9.  ผูอํานวยการสวนควบคุมงานกอสรางทาง

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความ

     2.  เตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ีในสวน ชวยเหลือในพื้นท่ี ชวยเหลือในพื้นท่ี

ของความพรอมในการทํางาน      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ

     3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

สํานักงานทางหลวงเพื่อนํามาปรับปรุง

แกไขตอไป
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

10.  ผูอํานวยการสวนสํารวจและออกแบบ

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความ

     2.  เตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ีในสวน ชวยเหลือในพื้นท่ี ชวยเหลือในพื้นท่ี

ของความพรอมในการทํางาน      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ

     3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ 

สํานักงานทางหลวง   เพื่อนํามาปรับปรุง

แกไขตอไป

11.  ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  เตรียมจัดสงเจาหนาท่ี  เพื่อสนับ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความ

     2.  เตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ีในสวน สนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ ชวยเหลือในพื้นท่ี

ของความพรอมในการทํางาน แขวงการทางฯ/สํานักงานบํารุงทางฯ      2.  เตรียมจัดสงเจาหนาท่ี เพื่อสนับสนุน

     3.  เตรียมขอมูล รายละเอียดแหลงวัสดุ      2.  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความ การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง

ชวยเหลือในพื้นที่ /สํานักงานบํารุงทาง

     3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ

     4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

สํานักงานทางหลวง  เพื่อนํามาปรับปรุง

แกไขตอไป
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

12.  ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธ์ิที่ดิน

     1.  เตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ีในสวนของ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยว

ความพรอมในการทํางาน กับภัยพิบัติ ของกับภัยพิบัติ

     2.  ใหคําแนะนําทางดานกฎหมายกับผู     2.  ใหคําแนะนําทางดานกฎหมายกับผู

ประสบภัยพิบัติ ประสบภัยพิบัติ

     3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ

13.  ผูอํานวยการสวนสํานักอํานวยความปลอดภัย

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  จัดเตรียมเอกสารขออนุญาตต้ังดานอยาง      1.  จัดเตรียมเอกสารขออนุญาตต้ังดาน

     2.  เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี เรงดวน อยางเรงดวน

อุปกรณอํานวยความปลอดภัย      2.  ติดต้ังปายจราจร ปายเตือน  ปายบังคับ      2.  ติดต้ังปายจราจร ปายเตือน  ปายบังคับ 

ปายแนะนํา บนเสนทางที่เกิดภัยพบิติั ปายแนะนํา บนเสนทางที่เกิดภัยพิบัติ

     3.  อํานวยความสะดวกในการเดินทางของ      3.  อํานวยความสะดวกในการเดินทางของ

ผูใชรถ ใชถนน ผูใชรถ ใชถนน

     4.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      4.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

 มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ

14.  ผูอํานวยการฝายบริหาร

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  ประชาสัมพันธการเกิดภัยพิบัติ      1.  ประชาสัมพันธการเกิดภัยพิบัติ

     2.  เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี      2.  ประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและ      2.  ประสานงานเกี่ยวกับการเงินและสิ่ง

     3.  ประชาสัมพันธใหขอมูลเกี่ยวกับภัย สิ่งของรับบริจาค ของรับบริจาค

พิบัติทุกชนิด      3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

 มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ



คู่มือปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 37

หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

15.  หัวหนาฝายสารสนเทศ

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ       1.  เก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ      1.  เก็บรวบรวมขอมูล สถติิ ความเสียหาย

     2.  รวบรวมขอมูลทางดานสถติิและติดตาม สถติิ ความเสียหายของภัยพิบัติจากศูนย ของภัยพิบัติจากศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง

ขาวสารตามชนิดและประเภทของภัยพิบัติ ปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง /สํานักงานบํารุงทาง

พรอมรายงานผูบัญชาการศูนยอํานวยการ      2. รายงานผลสรุปตอผูบัญชาการศูนย

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

     2.  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน

เรื่องการจัดทําขอมูลสถติิความเสียหาย

     3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

 มอบหมาย/สั่งการ

16.  หัวหนางานพัสดุและสัญญา

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      1.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

     2.  เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี      2.  ประสานเกี่ยวกับพัสดุและการรับสิ่ง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

ของบริจาค มอบหมาย/สั่งการ

     3.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

มอบหมาย/สั่งการ

17.  หัวหนางานการเงินและบัญชี

     1.  เฝาระวังและติดตามสถานะการณ      1.  ประสานงานเกี่ยวกับการเงินและ      1.  ประสานและติดตามผลการขอจัดสรร

     2.  เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี งบประมาณ เงินงบประมาณเพิ่มเติม

     2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      2.  ติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง      3.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

มอบหมาย/สั่งการ      4.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

 มอบหมาย/สั่งการ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

คูมือปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 2

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

18.  หัวหนางานสารบรรณ

     1.  เตรียมขอมูลดานเจาหนาท่ีในสวนของ      1.  ประชาสัมพันธการเกิดภัยพิบัติ      1.  ประชาสัมพันธการเกิดภัยพิบัติ

ความพรอมในการทํางาน      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย      2.  ดําเนินการตามที่ผูบัญชาการศูนย

     2.  ประชาสัมพันธใหขอมูลเกี่ยวกับภัย อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

พิบัติ มอบหมาย/สั่งการ มอบหมาย/สั่งการ
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1.  ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

  1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

  2. ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง    2.  ประสานงานกับศูนยอํานวยการสํานัก ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง    2. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

  3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.  ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

  4.  จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจการปฏิบัติงาน วิเคราะหและประเมินสถานการณ    3.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

 เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา    4.  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ไดและคืนสูสภาพเดิม

อุทกภัย วาตภัยและโคลนถลม    5.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5.  ส่ังการใหสํารวจสะพาน ทอระบายน้ํา    6.  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ    5.  จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

 และรองน้ําขางทาง  และใหทําการขุดลอก และบรรลุวัตถุประสงค ที่ย่ังยืน

 เพ่ือใหน้ําไหลผานไดสะดวก     7. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    6.  ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

   6. ส่ังการใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใช     8.  ใหบันทึกภาพเหตุการณ    7.  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

เปนเสนทางทดแทน     9.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   7. ส่ังการใหเตรียมพรอมดานกําลังคน    10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ      

 เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย

   8. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

   9. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล 

วิเคราะห และประเมินสถานการณ

 10.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

แกผูรวมงาน

 11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2.   รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2. สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย วิเคราะหและประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ออกตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ    2. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

    4. ใหสํารวจสะพาน ทอระบายน้ํา    4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

และรองน้ําขางทาง และใหทําการขุดลอก    5.ใหคําปรึกษากับหนวยบํารุงทางเคลื่อนที่    3. จัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณฉุกเฉิน

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

1. ภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

1. ภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม

เพ่ือใหน้ําไหลผานไดสะดวก หนวยปรับซอม และหนวยจราจรสงเคราะห    4.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

    5.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน    6. รวมปฏิบัติงานในสนาม ไดและคืนสูสภาพเดิม

เสนทางทดแทน    7. ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได    5.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    6. รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย    8. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    6.  จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

    7. ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร    9. บันทึกภาพเหตุการณ ที่ย่ังยืน

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย    10. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    7.  ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัย    11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    8. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน

ทุกคน      

 9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3.   รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.  เฝาระวังในจุดที่เกิดเหตุรวมกับหมวด    1.  เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย 

   2.  รวมตรวจสอบกับหมวดการทางในพื้นที่ การทาง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา วาง เพ่ือเสนอของบประมาณ

เส่ียงภัย กระสอบทรายทําคันดินกันน้ํา ติดตั้งปายเตือน    2.  เรงรัดดําเนินการซอมใหคืนสูสภาพเดิม

   3. รวมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และ  ปายแนะนําเครื่องหมายและสัญญาณไฟ    3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม จราจร ฯลฯ    4.  ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

   4.  ติดตามขอมูลขาวสาร   2.  ติดตอประสานงานกับหัวหนางานบริหาร

   5. เรงรัดใหหมวดการทางสํารวจ สะพาน งานทั่วไป เพ่ือใหขอมูลที่เก่ียวกับภัยพิบัติ

ทอระบายน้ํา รองน้ําขางทาง และใหดําเนิน   3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

การขุดลอก หรือทําความสะอาดใหน้ําไหล   4.  ส่ังการใหขนยายส่ิงกีดขวางออกจากพื้น

ผานไดสะดวก ผิวจราจร

   6.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน   5.  ส่ังการใหซอมทางหลวงใหการจราจร

เสนทางทดแทน ผานไดอยางรวดเร็ว

   7. ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร   6.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย   7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ความปลอดภัย   8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

1. ภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม

   8. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน

ทุกคน

   9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4.  สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  อํานวยความสะดวก จัดการจราจร   1.  อํานวยความสะดวก จัดการจราจร แนะนํา

   2.  มอบหมายนโยบายการใหความชวย แนะนําเสนทางสํารอง เสนทางสํารอง

เหลือ แกผูใตบังคับบัญชา    2.  ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันที    2.  ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.  ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถ ใหเดินทางโดยปลอดภัย

   4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ใหเดินทางโดยปลอดภัย    3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    4.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    4. ประเมินเหตุการณ  และรายงานผูบังคับ

ทุกคน    5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย บัญชาตามลําดับช้ัน

   5.  เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ

 เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ      

   6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย      

5.  หัวหนาหมวดการทาง

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจในพื้นที่ที่เกิดภัย    1.  สํารวจสภาพความเสียหายและจัดทําแผน

   2. รวมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และ พิบัติและประชาสัมพันธ เสนอของบประมาณ

แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม   2. จัดเจาหนาที่ เครื่องจักร อุปกรณตางๆ    2.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร ใหปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับรายงาน/การรองขอ ไดและคืนสูสภาพเดิม

   4.  สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    3. รายงานรองผูอํานวยการศูนย ฯทันทีที่เกิด   3.  ประชาสัมพันธเชิงรุก

เส่ียงภัย ภัยพิบัติ   4. ตรวจ ซอมอุปกรณอํานวยความปลอดภัย

    5. สํารวจ สะพาน ทอระบายน้ํา รองน้ํา   4. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณอํานวย ที่นําไปใชในงานสนามใหพรอมใชงานได

ขางทาง และดําเนินการขุดลอก หรือทําความ ความปลอดภัยและแนะนําเสนทางสํารองเพื่อ ทันที

สะอาดใหน้ําไหลผานไดสะดวก หลีกเล่ียงพ้ืนที่ประสบภัย

    6.สํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปนเสนทาง    5. ซอมแซม แกไข ใหการจราจรผานไดโดย

ทดแทน สะดวกและปลอดภัย

    7. จัดเตรียมความพรอมของกําลังคน    6. บันทึกภาพเหตุการณ

เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ    7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการ

ส่ิงอํานวยความปลอดภัย ศูนยฯ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

1. ภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม

     8. ประสานงานกับทุกหนวยงาน    8. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ที่เก่ียวของตลอดจนซักซอมความเขาใจกับ    9. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ผูปฏิบัติงานทุกคน   10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6.  หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.  เฝาระวังในจุดที่เกิดเหตุรวมกับหมวดการ   1. สํารวจสภาพความเสียหายและจัดทําแผน

   2. รวบรวมขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่ ทาง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา วางกระสอบ เสนอของบประมาณ

เส่ียงภัย ทรายทําคันดินกันน้ํา ติดตั้งปายเตือน ปาย   2. เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผานได

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร แนะนําเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ และซอมใหคืนสูสภาพเดิม

   4. ประสานงานกับหมวดการทางสํารวจ    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

สะพาน ทอระบายน้ํา รองน้ําขางทาง และ    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ดําเนินการขุดลอก หรือทําความสะอาดให  

น้ําไหลผานไดสะดวก

   5. จัดเตรียมความพรอมของกําลังคน 

เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ

ส่ิงอํานวยความปลอดภัย

   6. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน

ทุกคน

   7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7.  หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.  ติดตั้งปายเตือน  ปายแนะนํา เครื่องหมาย   1.  ติดตั้งปายเตือน  ปายแนะนํา เครื่องหมาย

   2. จัดเตรียมความพรอมของกําลังคน สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน และอุปกรณตาง ๆ สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน และอุปกรณตาง ๆ

เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ  เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูใช  เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูใช

 ส่ิงอํานวยความปลอดภัย เสนทาง เสนทาง

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    2.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ   2.  ซอมแซมวัสดุจราจรที่เสียหายเพ่ือแกไข

   4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ปญหาเบื้องตน  

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทุกคน

   5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

1. ภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม

8.   หัวหนางานปรับซอม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย    1.  สรุปและรวบรวมขอมูลรายงานผลการ

   2.  ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ พิบัติโดยประสานงานกับเจาหนาที่สนาม ปฏิบัติงานของเครื่องจักร ยานพาหนะ ที่รวม

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ ปฏิบัติการตอผูอํานวยการศูนยฯ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน     2. จัดทําแผนการซอมบํารุงเครื่องจักร 

   4.  ประชุมมอบหมายหนาที่ตลอดจนซัก    2.  ใหการสนับสนุนและชวยเหลือหมวด ยานพาหนะเพิ่มเติมเพ่ือขอรับการสนับสนุน

ซอมการปฏิบัติงานในสถานการณจําลอง การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทั้งดาน งบประมาณ

รูปแบบตางๆของภัยพิบัติ เครื่องจักร อุปกรณ และกําลังคน    3.  จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอม

   5.  สํารวจและเสนอความตองการดาน    3.  จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการสนับ แซมเครื่องจักร ยานพาหนะอุปกรณที่ชํารุด

เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ สนุนหนวยงานภาคสนามที่เกิดภัยพิบัติ ตามหมวดการทาง หลังจากที่เหตุการณกลับ

 เพ่ิมเติมในสวนที่ขาดแคลน เพ่ือให สามารถ    4.  รายงานการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช เขาสูสภาวะปกติ 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องจักรอุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ    4.  ตรวจสอบและจัดซอมเครื่องจักร

   6.  วางแผนพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ ผูอํานวยการศูนยฯ  ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิดภัย    5.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เสียหายในสวนความรับผิดชอบใหอยูใน

พิบัติ    6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย สภาพที่สามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ

   7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

9. รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร     

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประชาสัมพันธสภาพทางหลวงใหผูใช    1.  ประสานงานการใหความชวยเหลือตามที่

   2.  ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ เสนทางทราบอยางตอเนื่อง ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่    2. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

   4.  ตรวจสอบรายงานขอมูลทางหลวงที่อยู    4. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการสํานัก    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

   5.  ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ

แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10.  หัวหนางานสถิติ

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1.  สรุปรายละเอียดที่เก่ียวของกับการเกิด

   2.  รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัย เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ ภัยพิบัติ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง

เสนอศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ สํานักงานทางหลวง /สํานักงานทางหลวง
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฎิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง กรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

1. ภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม

 สํานักงานบํารุงทาง    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

  4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11.  หัวหนางานพัสดุและสัญญา

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน    1.  จัดซ้ือจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆเพ่ือดํา

   2.  ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เชน  หิน  ทราย โดยดวนที่สุด เนินการซอมแซมทางหลวงที่ชํารุดเสียหาย

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงาน    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2.  จัดซ้ึอจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆ กรณีที่

ไดทันที    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ผูกพันไปกอนแลว

   3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  เชน 

ช้ินสวนสะพานเบลยี กระสอบทราย  หิน 

ทราย น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหเพียงพอและ

สามารถนําไปใชงานไดทันที 

   4.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

   5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12.  หัวหนางานการเงินและบัญชี  

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ    1.  เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ให

   2.  ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ    2.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน    3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

   4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13.  หัวหนางานสารบรรณ

  1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย    1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

  2.  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

  3.  ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ บํารุงทาง

  4. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ   2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย    2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

ส่ือสาร,โทรสาร, วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

   5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง เปนระยะ ๆ

  4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

  5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1.  ผูอํานวยการแขวงการทาง

     /ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1. รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง    2. ประสานงานกับศูนยอํานวยการสํานัก ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง    2. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

   4. ส่ังการใหกําจัดวัชพืชบริเวณสองขางทาง  วิเคราะหและประเมินสถานการณ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

อยางสม่ําเสมอในหนาแลง    4. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง    4. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

   5. ส่ังการใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใช    5. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่ย่ังยืน

เปนเสนทางทดแทน    6. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ    5. ประชาสัมพันธจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ

   6. ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร และบรรลุวัตถุประสงค    6. ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย    7.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ความปลอดภัย    8. ใหบันทึกภาพเหตุการณ

   7. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    9. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   8. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล   10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

วิเคราะห และประเมินสถานการณ

   9.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

แกผูรวมงาน

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2.   รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1. รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2. สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย วิเคราะหและประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ออกตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ    2. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

   4. ส่ังการใหหนวยงานกําจัดวัชพืชบริเวณ    4. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

สองขางทางอยางสม่ําเสมอในหนาแลง    5. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3. จัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณฉุกเฉิน

   5.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน    6. ใหคําปรึกษากับหนวยบํารุงทาง    4.เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผานได

เสนทางทดแทน หนวยปรับซอม และหนวยจราจรสงเคราะห และคืนสูสภาพเดิม

   6.รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย    7. รวมปฏิบัติงานในสนาม    5. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

2. ภัยจากอัคคีภัย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

2. ภัยจากอัคคีภัย

   7.ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร (รถน้ํา)    8. ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได    6. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  เครื่องสูบน้ํา    9. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ ที่ย่ังยืน

ปายเตือนปายแนะนํา ใหพรอมปฏิบัติงาน     10.บนัทึกภาพเหตุการณ

   8. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ   11. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน   12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทุกคน      

   9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3.  รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. เฝาระวังในจุดที่เกิดเหตุรวมกับหมวด     1. รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2. รวมตรวจสอบกับหมวดการทางในพื้นที่ การทาง โดยการ ติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย เครื่องหมาย สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   3. รวมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และ    2. ส่ังการใหรถน้ําไปยังพ้ืนที่ที่เกิดเพลิง     2. แนะนําและใหความชวยเหลือผูประสบ

แกไขปญหาอัคคภีัย ไหมอยางรวดเร็ว ภัย

   4. ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ประสานกับหนวยดับเพลิงที่อยูใกลที่     3. เรงรัดใหทําความสะอาดและนําส่ิงกีด

   5. ส่ังการใหหมวดการทางกําจัดวัชพืช เกิดเหตุ ขวางออกจากพื้นที่เพ่ือใหอยูในสภาพเดิม

บริเวณสองขางทางอยางสม่ําเสมอใน    4. ควบคุมการปฏิบัติงานในสนามใหแลว โดยเร็ว

หนาแลง เสร็จ     4. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

   6. ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน    5. ติดตอประสานงานกับหัวหนางานบริหาร ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

เสนทางทดแทน งานทั่วไป เพ่ือใหขอมูลที่เก่ียวกับภัยพิบัติ     5. จัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณฉุกเฉิน

  7. ประชาสัมพันธใหระมัดระวังการเกิด    6. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     6.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

อัคคีภัย    7. ส่ังการใหซอมทางหลวงใหการจราจรผาน ไดและคืนสูสภาพเดิม

   8. ส่ังการใหเตรียมพรอมดานกําลังคน ไดอยางรวดเร็ว     7. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ    8.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     8. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย    9. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

   9. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน

ทุกคน

   10 . ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

2. ภัยจากอัคคีภัย

4.  สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. อํานวยความสะดวก จัดการจราจร     1. อํานวยความสะดวก จัดการจราจร  

    2. มอบหมายนโยบายการใหความชวยเหลือ แนะนําเสนทางสํารอง แนะนําเสนทางสํารอง

แกผูใตบังคับบัญชา     2. ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันที     2. ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถ ใหเดินทางดวยความปลอดภัย

    4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ใหเดินทางโดยปลอดภัย     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน     4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     4. ประเมินเหตุการณ  และรายงานผูบังคับ

ทุกคน     5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย บัญชาตามลําดับช้ัน

    5. เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ

 เครื่องมือส่ือสาร บุคลากร รถพยาบาล ฯลฯ      

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5.  หัวหนาหมวดการทาง

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดเจาหนาที่พรอมรถบรรทุกน้ํา อุปกรณ    1. ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

    2. สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่ ตางๆ เขาดับเพลิงทันที เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

เส่ียงภัย     2. แนะนําเสนทางสํารองเพื่อหลีกเลี่ยง    2. สํารวจสภาพความเสียหายและจัดทําแผน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร พ้ืนที่ประสบภัย เสนอของบประมาณ

    4. จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยเพ่ือ    3. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    3. ฟนฟูและปรับปรุงบริเวณเกิดอัคคีภัย 

จัดระบบการปฏิบัติงานไวลวงหนาให    4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอศูนยปฏิบัติ    4. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวยการ

สามารถปองกันและระงับอัคคภีัยไดตาม การแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง เปน ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

สถานการณของแตละพ้ืนที่พรอมจัดเตรียม ระยะๆ จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ บํารุงทาง

อุปกรณตางๆ ใหสามารถปฏิบัติการ    5. บันทึกภาพเหตุการณ    5. ตรวจสอบเครื่องจักร ยานพาหนะเครื่อง

ชวยเหลือไดทันที    6. ติดตามขอมูลขาวสาร มือและอุปกรณทุกชนิดใหสามารถใชงาน

    5. ซักซอมทําความเขาใจกับเจาหนาที่    7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ไดทันที

ในการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย    8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    6. สํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปนเสน

ทางทดแทน

    7. รายงานความพรอมของหมวดการทาง

ตอศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

บํารุงทาง

    8. ประชาสัมพันธเชิงรุก

    9. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

2. ภัยจากอัคคีภัย

   10. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณทุกชนิด

ใหสามารถใชงานไดทันที 

  11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6.  หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดเจาหนาที่พรอมรถบรรทุกน้ํา และ     1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ

    2. รวมจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณตาง ๆ เพ่ือชวยสนับสนุนดาน คาใชจายจากการปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร การดับเพลิงทันที ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

    4. จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณตลอดจน     2. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ บํารุงทาง

เจาหนาที่ใหพรอมที่จะใหการสนับสนุน     3. ใหการชวยเหลอืหมวดการทางในพื้นที่     2. สํารวจความเสียหายและรวมจัดทําแผน

ไดทันทีที่เกิดภัยพิบัติ ที่เกิดภัยพิบัติ รายประมาณการเพื่อขอเงินงบประมาณ

    5. ซักซอมทําความเขาใจกับเจาหนาที่     4. ดําเนินการสํารวจพื้นที่ความเสียหายรวม ฉุกเฉินและฟนฟู

ในการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย กับหมวดการทาง เจาของพื้นที่     3. ฟนฟูและปรับปรุงบริเวณที่เกิดอัคคีภัย 

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     5. จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหมวดการทาง

    6. รวมจัดทาํแผนเพื่อขอเงินงบประมาณ

ฉุกเฉินในเบื้องตน

    7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7.  หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา เครื่องหมาย    1. ติดตั้งปายเตือน  ปายแนะนํา และอุปกรณ

   2. จัดเตรียมกําลังคน  เครื่องมือ  วัสดุ สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน  และอุปกรณตาง ๆ ตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย

อุปกรณ ปายเตือน  ปายแนะนํา  กรวยยาง เพ่ือไมใหการจราจรติดขัดในบริเวณที่เกิด แกผูใชเสนทาง

เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน อัคคีภัย อํานวยความสะดวกใหรถดับเพลิง    2. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ไวใหพรอมออกปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิด และเจาหนาที่สามารถเดินทางเขาถึงจุด    3. สรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย

อัคคภีัย เกิดเหตุไดโดยสะดวก เสนอผูอํานวยการศูนยฯเพื่อของบประมาณ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    2. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8.  หัวหนางานปรับซอม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิด    1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ

   2. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร ยานพาหนะ ภัยพิบัติเพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม เครื่องจักรยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

2. ภัยจากอัคคีภัย

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนย

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   4. จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณตลอดจน    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ    2. ตรวจสอบและจัดซอมเครื่องจักร

เจาหนาที่ใหพรอมที่จะใหการสนับสนุน รวมถึงเจาหนาที่เพ่ือทําการสนับสนุน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหาย

ไดทันทีที่เกิดภัยพิบัติ หมวดการทางในพื้นที่ ใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม

   5. ซักซอมทําความเขาใจกับเจาหนาที่    3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ ปกติ

ในการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย สนับสนุน หนวยงานภาคสนาม    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

   6. สํารวจและเสนอความตองการดาน    4.สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง

เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ ที่เกิดภัยพิบัติ 

ในสวนที่ยังขาดแคลน เพ่ือใหสามารถ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/    4. จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร เพ่ิมเติม 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานบํารุงทาง เสนอผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการ

   7. วางแผนงานพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ทาง/สํานักงานบํารุงทาง

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิด    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ภัยพิบัติ

   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

9. รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประชาสัมพันธใหผูใชเสนทางทราบ     1. ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

   2. ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ อยางตอเนื่อง ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่     2. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

   4. ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง     4. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยบัญชาการ     5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

   5. ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ  

ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สน.บท.

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10.  หัวหนางานสถิติ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1. สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติ

   2. รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ  เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

สํานักงานบํารุงทาง     2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. รวบรวมสถิติการเกิดอัคคีภัย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

2. ภัยจากอัคคีภัย

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11.  หัวหนางานพัสดุและสัญญา

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน เปนการ    1.จัดซ้ือจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆเพ่ือดําเนิน

    2. ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เชน  หิน  ทราย เรงดวน การ ซอมแซมทางหลวงที่ชํารุดเสียหาย

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงาน    2.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2.จัดซ้ือจัดจางกรณีที่ผูกพันไปกอนแลว

ไดทันที    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.เตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  เชนช้ินสวน 

สะพานเบลยี กระสอบทราย หิน ทราย 

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหเพียงพอสามารถ

นําไปใชงานไดทันที 

    4.ติดตามขอมูลขาวสาร 

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12.  หัวหนางานการเงินและบัญชี

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ    1.เมื่อไดรับเงินงบประมาณ ใหเรงรัดการ

   2.ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ    2.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร 

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13.  หัวหนางานสารบรรณ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย     1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

    2.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ บํารุงทาง

   4.จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ   2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

ส่ือสาร โทรสาร วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง เปนระยะ ๆ

  4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1.ผูอํานวยการแขวงการทาง

   /ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง     2.ประสานงานกับศูนยอํานวยการ สํานัก ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง    2.ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3.ส่ังการใหเจาหนาที่ศูนยฯ เฝาระวังในจุด ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

   4.ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร ที่เกิดเหตุและใหความชวยเหลือโดยเรงดวน    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย     4.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง    4.จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ

ความปลอดภัย     5.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ิมเติม

   5. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     6.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่    5. จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

   6. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค    6.ประชาสัมพันธจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ

วิเคราะห และประเมินสถานการณ    7.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    7.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

   7.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน    8.ใหบันทึกภาพเหตุการณ

แกผูรวมงาน    9.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2. รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

 /รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1. รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง    2. ส่ังการใหเจาหนาที่ศูนยฯเฝาระวังในจุด ในชีวิตและทรัพยสิน

 ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ที่เกิดเหตุและใหความชวยเหลือโดยเรงดวน    2. จัดทําแผนงาน/โครงการฟนฟูพ้ืนที่ที่

    3.รวมพิจารณากําหนดพื้นที่เส่ียงภัยพิบัติ    3.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ประสบภัยเพ่ือขอเงินงบประมาณ

กับคณะกรรมการศูนย ฯ    4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    4. ติดตามขอมูลขาวสาร    5.ซอมแซมใหการจราจรผานได    4. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

    5.ส่ังการใหเตรียมพรอมดานบุคลากร    6.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ ที่ย่ังยืน

 เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ    7. บันทึกภาพเหตุการณ

 เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย    8. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    6.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

3. ภัยจากแผนดินไหว  อาคารถลม
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

3. ภัยจากแผนดินไหว  อาคารถลม

3.รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

 /รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ส่ังการใหทุกหมวดการทางจัดตั้งศูนย    1.รวบรวมขอมูลความเสียหายรายงาน

    2. รวมตรวจสอบกับหมวดการทางในพื้นที่ เฉพาะกิจพรอมเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ

เส่ียงภัยจากแผนดินไหว และอาคารถลม    2.รายงานผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวง    2.แนะนํา และใหความชวยเหลือผูประสบ

และรายงานผูอํานวยการศูนยฯ การทาง/สํานักงานบํารุงทาง ภัย

    3. ขอรับการสนับสนุนวัสดอุุปกรณ    3.อํานวยการใหความชวยเหลือทันทีที่เกิด    3.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

เครื่องจักรหนัก และยานพาหนะ ตลอดจน ภัยพิบัติ ที่ย่ังยืน

เจาหนาที่    4.ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา

    4. ติดตามขาวจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา    5.ควบคุมการปฏิบัติงานชวยเหลือ แกไข 

อยางใกลชิด ในสนามจนแลวเสร็จ

    5. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

วิเคราะห และประเมินสถานการณ    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต    2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหว

และอาคารถลม

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ 

เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

3. ภัยจากแผนดินไหว  อาคารถลม

5.  หัวหนาหมวดการทาง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.รายงานสถานการณภัยพิบัติตอรอง     1. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

    2.จัดเตรียมความพรอมของบุคลากร ผูอํานวยการศูนย ฯ ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทําแผน

เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ     2.เตรียมความพรอมของเคร่ืองจักร อุปกรณ ของบประมาณ

ส่ิงอํานวยความปลอดภัย ตางๆ     2. ฟนฟูและปรับปรุงบริเวณเกิดแผนดิน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ออกตรวจสอบเสนทาง พ้ืนที่ที่เส่ียงตอ ไหว และอํานวยความสะดวกดานการจราจร

    4. ตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหว การเกิดภัยพิบัติ     3. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณเตือน

 และอาคารถลม     4. ติดตามขอมูลขาวสารและรายงานการ ภัยตลอดจนอุปกรณอํานวยความปลอดภัย

    5. สํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปนเสนทาง เกิดภัยพิบัติจากส่ือตางๆ พรอมรับคําส่ังจาก บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ

ทดแทน ศูนยปฏิบัติการฯ     4. ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

    6.จัดทําแผนปฏิบัติการ และรายงานความ     5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา  เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

พรอมของหมวดการทางตอศูนยปฏิบัติการฯ     6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     5. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานตอศูนย

   7.ติดตั้งระบบเตือนภัย ตรวจสอบระบบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

 การทํางานตลอดเวลา     6. ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร ยาน

    8. ประชาสัมพันธเชิงรุก พาหนะเครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหายให

    9. ศึกษาการเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวใน พรอมใชปฏิบัติงานไดตามปกติ

ประเทศตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอม

    10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. ประสานงานการใหความชวยเหลือกับ     1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ

    2. จัดทําแผนปฏิบัติการ จัดเตรียม ตรวจสอบ  หมวดการทางในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ คาใชจายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดภัย

เครื่องจักรอุปกรณตลอดจนเจาหนาที่ให     2. ออกตรวจพื้นที่ รวมปฏิบัติงานสํารวจ พิบัติ

พรอมปฏิบัติงานทันที ความเสียหาย รายงานศูนยปฏิบัติการฯ     2. สํารวจความเสียหายและรวมจัดทําแผน

    3. ติดตั้งระบบเตือนภัย ตรวจสอบระบบการ     3. เตรียมวัสดอุุปกรณสนับสนุนการทํางาน รายประมาณการเพื่อขอเงินงบประมาณ

ทํางานอยางสม่ําเสมอ ของหมวดการทาง ฉุกเฉินและฟนฟู

    4. ติดตามขอมูลขาวสาร    4. รวมจัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณ     3. ฟนฟูและปรับปรุงบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ

    5. ศึกษาการเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวใน ฉุกเฉิน  และอํานวยการดานการจราจร

ประเทศตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอม     5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

3. ภัยจากแผนดินไหว  อาคารถลม

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. ติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา เครื่องหมาย     1. ติดตั้งปายเตือน  ปายแนะนํา และอุปกรณ

   2. จัดเตรียมกําลังคน เครื่องมือ วัสดอุุปกรณ สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน  และอุปกรณ  ตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย

ปายเตือน  ปายแนะนํา  กรวยยาง ตาง ๆ เพ่ือไมใหการจราจรติดขัด และ  แกผูใชเสนทาง

เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน อํานวยความสะดวกให เจาหนาที่สามารถ

ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เดินทางเขาถึงจุดเกิดเหตุไดโดยสะดวก 

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร     2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     3.รายงานขอมูลความเสียหายตอผูอํานวย

   5. ประเมินสถานการณ รายงานผูอํานวยการ การศูนยฯ 

 ศูนยฯ     4.ใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     5.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย     1. สรุปขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของ

    2. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม เครื่องจักร ยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย

เครื่องมือ ใหพรอมใชปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนยฯ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน     2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

    4.วางแผนพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อ    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหาย

ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันที รวมทั้งเจาหนาที่ เพ่ือใหการสนับสนุนชวย จากการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

    5. สํารวจและเสนอความตองการดาน เหลือหมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได

เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ    3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ ตามปกติ

เพ่ิมเติมในสวนที่ยังขาดแคลนอยู เพ่ือให สนับสนุนหนวยงานภาคสนามที่เกิดภัยพิบัติ     3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอม

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    4. สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช แซมเครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการ

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เครื่องจักร   อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ ทางตางๆ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสู

ผูอํานวยการศูนย ฯ สภาวะปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา     4.จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร เพ่ิมเติม 

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอผูอํานวยการศูนย ฯ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

3. ภัยจากแผนดินไหว  อาคารถลม

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประชาสัมพันธใหผูใชเสนทางทราบ    1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

    2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ อยางตอเนื่อง ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่     2.ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร     3.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

    4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง    4.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

   5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของปฏิบัติ  

การแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย     1. สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติ

    2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนย  ฯ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา     2. รวบรวมสถิติการเกิดภัยพิบัติ

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. เรงจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตอง    1. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือจัดหาวัสดุ

    2. ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เชน  หิน  ทราย ใชใหเร็วที่สุด หรือจางเหมาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงาน    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา หาย ใหสามารถใชงานได

ไดทันที    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.เตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  เชนช้ินสวน 

สะพานเบลยี ถัง ทราย พล่ัว ขวาน คอน

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหเพียงพอสามารถ

นําไปใชงานไดทันที 

   4.ติดตามขอมูลขาวสาร 

   5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

3. ภัยจากแผนดินไหว  อาคารถลม

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ     1. เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ให

    2. ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบ     2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ เรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

สถานะการเงินใหเปนปจจุบัน จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ     2. เรงรัดการเบิกจายคา ตอบแทนให

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือโดยดวน เจาหนาที่ ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติ

    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกเหนอืจากวันทําการปกติ

    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย     1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

   2. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยฯ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

   4. จัดเจาหนาที่ประจําเครื่องมือส่ือสาร    2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

โทรสาร วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ เปนระยะ ๆ

   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง    3. เสนอใหผูปฏิบัติงานไดรับความดีความ

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด ชอบเปนกรณีพิเศษ

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

     1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.  ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

     2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง     2.  ประสานงานกับศูนยอํานวยการสํานัก ในชีวิตและทรัพยสิน

 ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทางหลวงสํานักงานทางหลวง     2.ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

     3.สํารวจแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค     3.  ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

     4.ติดตามขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณ     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

     5.ส่ังการใหเตรียมพรอมดานกําลังคน     4.  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง     4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

 เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ     5.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่ ที่ย่ังยืน

 เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย เก่ียวของ     5.ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

     6.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     6.  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ     6.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

     7. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล และบรรลุวัตถุประสงค

วิเคราะห และประเมินสถานการณ     7.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

     8.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน     8.  ใหบันทึกภาพเหตุการณ

แกผูรวมงาน     9.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

     9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.ใหสํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่     2.ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร  วิเคราะห ประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    4.ใหจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร     3.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง     2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการ รองขอ

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย     4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ความปลอดภัย     5.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    5.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     6.บันทึกภาพเหตุการณ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน     7.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา      

ทุกคน     8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

4. ภัยจากภัยแลง
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

4. ภัยจากภัยแลง

3 รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     1.รวบรวมขอมูลความเสียหายรายงาน

    2.สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่     2.ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ

เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ     2.แนะนํา และใหความชวยเหลือผูประสบ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ภัย

    4.รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย     4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     3.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

    5.ใหจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร     5.ใหการสนับสนุนเจาหนาที่และรถบรรทุก ที่ย่ังยืน

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย น้ําออกแจกจายน้ําแกประชาชนตามที่ไดรับ

ความปลอดภัย การรองขอ

    6.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     6.บันทึกภาพเหตุการณ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน     7.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ทุกคน     8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต     2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย     2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา     3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ 

 เครื่องมือส่ือสาร บุคลากร รถพยาบาล ฯลฯ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    1.ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

    2.สํารวจพื้นที่เส่ียงภัย     2.บันทึกภาพเหตุการณ เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

    4.เตรียมรถบรรทุกน้ําหรือยานพาหนะ     4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทํา

ที่สามารถใชขนน้ําได แผนของบประมาณ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

4. ภัยจากภัยแลง

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3.สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวยการ

ศูนย ฯ

   4. ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร 

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

หายใหพรอมใชปฏิบัติงานไดตามปกติ

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     1. ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

    2.สํารวจพื้นที่เส่ียงภัย    2. ออกตรวจพื้นที่ รวมปฏิบัติงานกับหัวหนา เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร หมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ     2. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

    4.เตรียมรถบรรทุกน้ําหรือยานพาหนะที่    3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการ ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทําแผน

สามารถใชขนน้ําได ปฏิบัติงานของหมวดการทาง ของบประมาณ

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4. รวมจัดทําแผนขอเงินงบประมาณ     3. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวย

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา การศูนย ฯ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     4. ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร 

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

หายใหพรอมใชปฏิบัติงานไดตามปกติ

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ      1. ใหความชวยเหลือตาง ๆ ตามที่ไดรับการ

    2.จัดเตรียมกําลังคน เครื่องมือ วัสดอุุปกรณ ตามที่ไดรับมอบหมาย รองขอ

ปายเตือน  ปายประชาสัมพันธ     2. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     2. สรุปและรายงานขอมูลความเสียหาย แก

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ผูบังคับบัญชา (หัวหนาศูนย) และรวมมือกับ

    4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย สทล.สงล. ศูนยสรางทาง ศูนยสรางและบูรณะ

    5. ประเมินสถานการณ รายงานผูอํานวยการ สะพาน เพ่ือใหความชวยเหลือแกผูประสบ

ศูนยฯ ภัยในดานตาง ๆ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย     1. สรุปขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของ

    2.ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม เครื่องจักร ยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนยฯ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือ ตางๆ ที่จําเปน
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

4. ภัยจากภัยแลง

    4.เสนอความตองการดานเครื่องจักร     2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ     2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ในสวน รวมทั้งเจาหนาที่ เพ่ือใหการสนับสนุนชวย ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

ที่ขาดแคลนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได เหลือหมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ หายจากการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย

อยางมีประสิทธิภาพ     3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ พิบัติใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงาน

    5.วางแผนพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อ สนับสนุนหนวยงานภาคสนามที่เกิดภัยพิบัติ ไดตามปกติ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันที     4. สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช     3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอม

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เครื่องจักร   อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ แซมเครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวด

ผูอํานวยการศูนย ฯ การทางตางๆ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสู

    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา สภาวะปกติ

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     4. จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร เพ่ิมเติม 

เสนอผูอํานวยการศูนย ฯ

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1. ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

    2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ     2. ตรวจสอบและรายงานสถานการณ ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่ ความเสียหายตอผูอํานวยการศูนย ฯ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร     3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง     4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

    5.สํารองแหลงน้ําตามความเหมาะสม

    6.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ ศูนย  

ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย     1.  สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติเสนอศูนย

    2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ บัญชาการสํานักทางหลวง

ผูอํานวยการศูนย  ฯ สํานักงานทางหลวง     2. รวบรวมสถิติการเกิดภัยพิบัติ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

4. ภัยจากภัยแลง

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชกับ    1. จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชกับ

    2.  จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชกับ รถบรรทุกน้ํา  รถบรรทุกน้ํา 

รถบรรทุกน้ํา     2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ     1.เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 

    2.  ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ     2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ ใหเรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ    2.เรงรัดการเบิกจายคา ตอบแทนใหกับ

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือโดยดวน เจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติ

    4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกเหนอืจากวันทําการปกติ

    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย     1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวย

    2. ประชาสัมพันธใหใชน้ําอยางประหยัด ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง การศูนยฯ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

   4. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ     2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

ส่ือสาร  โทรสาร   วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ เปนระยะ ๆ

    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน     1. รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2. ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง     2. ประสานงานกับศูนยอํานวยการสํานัก ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง     2. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

   4. ส่ังการใหกําจัดวัชพืชบริเวณสองขางทาง วิเคราะหและประเมินสถานการณ     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

อยางสม่ําเสมอในหนาแลง     4. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง     4. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

    5. ส่ังการใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใช     5. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่ย่ังยืน

เปนเสนทางทดแทน     6. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ     5.ประชาสัมพันธจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ

    6. ใหจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร และบรรลุวัตถุประสงค     6. ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และส่ิงอํานวย     7. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ความปลอดภัย     8. ใหบันทึกภาพเหตุการณ

    7. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     9. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    8. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

วิเคราะห และประเมินสถานการณ

    9.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

แกผูรวมงาน

   10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน     1. รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2. สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่     2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย วิเคราะหและประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร     3.ออกตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ     2. ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

    4. ส่ังการใหหนวยงานกําจัดวัชพืชบริเวณ     4.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

สองขางทางอยางสม่ําเสมอในหนาแลง     5.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     3. จัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณฉุกเฉิน

    5.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน    6.ใหคําปรึกษากับหนวยบํารุงทาง    4. เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

เสนทางทดแทน หนวยปรับซอม และหนวยจราจรสงเคราะห ไดและคืนสูสภาพเดิม

    6.รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย     7.รวมปฏิบัติงานในสนาม    5.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

5. ภัยจากไฟปา
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

5. ภัยจากไฟปา

  7.ใหจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร รถบรรทุก    8. ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได    6.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

น้ํา ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  เครื่องสูบน้ํา    9.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ ที่ย่ังยืน

 ปายเตือนปายแนะนํา ใหพรอมปฏิบัติงาน     10.บันทึกภาพเหตุการณ

    8. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ   11.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน   12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทุกคน

    9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3.รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2.รวมตรวจสอบกับหมวดการทางในพื้นที่ เก่ียวของ ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย    2.จัดสงเจาหนาที่ และ เครื่องจักร ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   3.รวมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และ ยานพาหนะเพื่อเขาไปดับไฟปา    2. แนะนําและใหความชวยเหลือผู

แกไขปญหาอัคคีภัย     3.ติดตั้งปายเตือนและสัญญาณไฟจราจร ประสบภัย

   4. ติดตามขอมูลขาวสาร     4.ประสานงานกับหนวยดับเพลิงที่อยูใกล    3. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5. ส่ังการใหหมวดการทางกําจัดวัชพืช เกิดเหตุ    4. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

บริเวณสองขางทางอยางสม่ําเสมอใน     5.ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา ที่ย่ังยืน

หนาแลง     6.ควบคุมการปฏิบัติงานชวยเหลือหรือ

   6.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน แกไขจนแลวเสร็จ

เสนทางทดแทน     7.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   7.ประชาสัมพันธใหระมัดระวังการเกิด     8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

อัคคีภัย

   8.ส่ังการใหเตรียมพรอมดานกําลังคน

 เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ 

 เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย

   9.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน

ทุกคน

   10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

5. ภัยจากไฟปา

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ติดตอประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ     1. ใหการดูแลรักษาเจาหนาที่ที่ไดรับ

    2.มอบหมายนโยบายการใหความชวยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ อันตรายหรือไดรับบาดเจ็บ

แกผูใตบังคับบัญชา     2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามที่     2. หามบุคคลภายนอกเขาไปยังที่เกิดเหตุ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร ไดรับการรองขอ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน

    4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ของเจาหนาที่

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    3. อํานวยความสะดวก จัดการจราจร  

ทุกคน แนะนําเสนทางสํารอง

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ     4. ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถ

 เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ ใหเดินทางดวยความปลอดภัย

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     5.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    6. ประเมินเหตุการณ  และรายงานผูบังคับ

บัญชาตามลําดับช้ัน

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.จัดเจาหนาที่พรอมรถบรรทุกน้ํา อุปกรณ    1.ใหการดูแลรักษาเจาหนาที่ที่ไดรับ

   2.จัดทําแผนการปฏิบัติใหสามารถปองกัน ตาง ๆ เขาดับเพลิงทันที อันตรายหรือไดรับบาดเจ็บ

และระงับอัคคภีัยจากไฟปาใหไดตามแตละ     2.แนะนําเสนทางสํารองเพื่อหลีกเลี่ยง    2.รายงานผลการปฏิบัติงานและคาใชจาย

สถานการณของพื้นที่โดยใหมีขอมูล ดังนี้ พ้ืนที่ประสบภัย จากการรวมปฏิบัติงาน

  2.1 เตรียมรถบรรทุกน้ํา อุปกรณดับไฟปา    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    3.รวมจัดทําแผนรายประมาณการขอเงิน

  2.2 อัตรากําลังเจาหนาที่ในการปองกันและ    4.รายงานผลการปฏิบัติงานตอศูนยปฏิบัติ งบประมาณ

        ระงับไฟปา การแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางเปน    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

  2.3 กําหนดชื่อสถานที่เส่ียงภัยและ ระยะๆ จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ

 รายละเอียดของสถานที่ใหชัดเจน    5.บันทึกภาพเหตุการณ

  2.4 รายช่ือผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ พรอม    6.ติดตามขอมูลขาวสาร 

        หมายเลขโทรศัพทเพ่ือการติดตอส่ือสาร    7.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  2.5 กําหนดแหลงน้ํา    8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

  2.6 จัดทําปายประชาสัมพันธ

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร 

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

5. ภัยจากไฟปา

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.จัดเจาหนาที่พรอมรถบรรทุกน้ํา อุปกรณ    1.ใหการดูแลรักษาเจาหนาที่ที่ไดรับอันตราย

   2.จัดทําแผนการปฏิบัติใหสามารถปองกันและ ตางๆ เขาดับเพลิงทันที หรือไดรับบาดเจ็บ

ระงับอัคคภีัยจากไฟปาใหไดตามแตละ     2.แนะนําเสนทางสํารองเพื่อหลีกเลี่ยงพ้ืนที่    2.รายงานผลการปฏิบัติงานและคาใชจาย

สถานการณของพื้นที่โดยใหมีขอมูล ดังนี้ ประสบภัย จากการรวมปฏิบัติงาน

  2.1 เตรียมรถบรรทุกน้ํา อุปกรณดับไฟปา    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    3.รวมจัดทําแผนรายประมาณการขอเงิน

  2.2 อัตรากําลังเจาหนาที่ในการปองกันและ    4.รายงานผลการปฏิบัติงานตอศูนยปฏิบัติ งบประมาณ

        ระงับไฟปา การแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางเปน    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

  2.3 กําหนดชื่อสถานที่เส่ียงภัยและ ระยะๆ จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ

 รายละเอียดของสถานที่ใหชัดเจน    5.บันทึกภาพเหตุการณ

  2.4 รายช่ือผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ พรอม    6.ติดตามขอมูลขาวสาร 

        หมายเลขโทรศัพทเพ่ือการติดตอส่ือสาร    7.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  2.5 กําหนดแหลงน้ํา    8. รวมทําแผนของบประมาณเบื้องตน

  2.6 จัดทําปายประชาสัมพันธ    9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร 

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา เครื่องหมาย    1. ติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา และอุปกรณ

    2. จัดเตรียมกําลังคน  เครื่องมือ  วัสดุ สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน  และอุปกรณตาง ๆ ตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย

อุปกรณ ปายเตือน  ปายแนะนํา  กรวยยาง เพ่ือไมใหการจราจรติดขัดในบริเวณที่เกิด แกผูใชเสนทาง

เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรฉุกเฉิน อัคคีภัย อํานวยความสะดวกใหรถดับเพลิง    2. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ไวใหพรอมออกปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิด และเจาหนาที่สามารถเดินทางเขาถึงจุด    3.สรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย

อัคคภีัย เกิดเหตุไดโดยสะดวก เสนอผูอํานวยการศูนยฯเพื่อของบประมาณ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิด    1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของเครื่อง

   2.ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ ภัยพิบัติเพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม จักรยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวยเหลือผู

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ ประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนยปฏิบัติ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน การแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

5. ภัยจากไฟปา

    4.จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณตลอดจน    2.ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ     2. ตรวจสอบและจัดซอมเครื่องจักร

เจาหนาที่ใหพรอมที่จะใหการสนับสนุน รวมถึงเจาหนาที่เพ่ือทําการสนับสนุน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

ไดทันทีที่เกิดภัยพิบัติ หมวดการทางในพื้นที่ หายใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงาน

    5.ซักซอมทําความเขาใจกับเจาหนาที่     3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ ไดตามปกติ

ในการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย สนับสนุน หนวยงานภาคสนาม     3.จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

   6.สํารวจและเสนอความตองการดาน     4.สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง

เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ ที่เกิดภัยพิบัติ 

ในสวนที่ยังขาดแคลน เพ่ือใหสามารถ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/     4.จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร เพ่ิมเติม 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานบํารุงทาง เสนอผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการ

    7.วางแผนงานพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ     5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ทาง/สํานักงานบํารุงทาง

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิด     6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ภัยพิบัติ

    8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประชาสัมพันธใหผูใชเสนทางทราบ     1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

    2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ อยางตอเนื่อง ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่     2.ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร     3.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

    4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง    4.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

    5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ  

แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1.  สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติ

    2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

สํานักงานบํารุงทาง     2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. รวบรวมสถิติการเกิดอัคคีภัย

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

5. ภัยจากไฟปา

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชกับรถ    1. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    2.จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชกับ บรรทุกน้ํา เพ่ือการดับไฟปา

รถบรรทุกน้ํา เพ่ือการดับไฟปา    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ     1.เมื่อไดรับเงินงบประมาณ ใหเรงรัดการ

    2.ตรวจสอบงบประมาณเพื่อกําหนดสถานะ     2.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน     3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย     1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

    2.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ บํารุงทาง

    4.จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ    2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

ส่ือสาร โทรสาร วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง เปนระยะ ๆ

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย



คู่มือปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 68

1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง ตามคูมือการปฏิบัติเจาหนาที่ผูประสบเหตุ ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย วิกฤตกระทรวงมหาดไทย (กรณีประสบเหตุ     2.ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร วิกฤตสารเคมชีีวะ) ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

    4.ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร     2.ประสานงานกับศูนยอํานวยการ สํานัก     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง     4.จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรร

ความปลอดภัย     3.ส่ังการใหเจาหนาที่ศูนยฯ เฝาระวังในจุด งบประมาณเพิ่มเติม

    5. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เกิดเหตุและใหความชวยเหลือโดยเรงดวน     5. จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

    6. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล     4.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง     6.ประชาสัมพันธจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ

วิเคราะห และประเมินสถานการณ     5.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     7.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

    7.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน     6.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

แกผูรวมงาน ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค

    8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     7.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    8.ใหบันทึกภาพเหตุการณ

    9.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. แจงเหตุและกันประชาชนหรือยาน    1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง พาหนะใหพนจากบริเวณที่เกิดเหตุ ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย    2. ติดตอประสานกับผูเช่ียวชาญ ดานสารเคมี    2. จัดทําแผนงาน/โครงการฟนฟูพ้ืนที่ที่

    3.รวมพิจารณากําหนดพื้นที่เส่ียงภัยพิบัติ เพ่ือมาปฏิบัติการ ประสบภัยเพ่ือขอเงินงบประมาณ

กับคณะกรรมการศูนย ฯ    3.ใหความชวยเหลือผูประสบภัยและ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    4. ติดตามขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ    4. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

    5.ส่ังการใหเตรียมพรอมดานกําลังคน    4 ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา ที่ย่ังยืน

เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ    5.ควบคุมการปฏิบัติงานชวยเหลือ แกไข

และส่ิงอํานวยความปลอดภัย ในสนามจนแลวเสร็จ

   6.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    6.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

6. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

6. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

3.รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

 /รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. แจงเหตุ และกันประชาชนหรือยาน    1.ใหทําความสะอาดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

    2. รวมตรวจสอบกับหมวดการทางในพื้นที่ พาหนะ ใหพนจากบริเวณที่เกิดเหตุ    2. สํารวจความเสียหาย และประเมินผล

เส่ียงภัยจากแผนดินไหว และอาคารถลม    2. ติดตอประสานกับผูเช่ียวชาญดานสารเคมี การปฏิบัติงาน

และรายงานผูอํานวยการศูนยฯ เพ่ือมาปฏิบัติการ    3.รายงานผูอํานวยการศูนย ฯ

    3. ขอรับการสนับสนุนวัสดอุุปกรณ    3.ใหความชวยเหลือผูประสบภัยและ

เครื่องจักรหนัก และยานพาหนะ ตลอดจน เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ

เจาหนาที่    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    4. ติดตามขาวจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา

อยางใกลชิด

    5. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล

วิเคราะห และประเมินสถานการณ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต    2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ 

เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.สงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันทีที่ได     1.ใหผูเช่ียวชาญเก่ียวกับสารเคมีและวัตถุ

   2.กําหนดสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุ รับแจง อันตรายเขาไปยังบริเวณที่เสียหายและตรวจ

อันตราย จัดใหมอีุปกรณปองกันอันตราย เชน     2.รายงานเหตุการณใหผูอํานวยการปองกัน สอบวามีผลกระทบขางเคียงหรือมีสารเคมี

หนากากปองกันอันตรายจากสารเคมี ฝายพลเรือนจังหวัดทราบ และวัตถุอันตรายตกคางหรือไม เพ่ือดําเนิน

เครื่องชวยหายใจ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ     3. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร  อุปกรณอํานวย การแกไขบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณขาง

ความปลอดภัย บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ เคียงใหเกิดความปลอดภัย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

6. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

   3. ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุ     4.  ชวยเหลือดานการขนยายสารเคมี วัตถุ     2. รวมทําความสะอาด บริเวณจุดที่เกิดเหตุ

อันตรายใหอยูในสภาพปดแนนไมหยดหรือ อันตราย และนําออกจากผิวจราจร เพ่ือไมให     3. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

รั่วไหลออกมา มีปายบอกช่ือสารเคมี วันหมด กีดขวางทางจราจร ละเอียดและมูลคาความเสียหาย

อายุ สัญลักษณเตือนอันตราย ขอควรระวัง     5. ลางทําความสะอาดผิวจราจรใหจราจรผาน     4. ติดตามสถานการณจนกวาเหตุกาณจะ

และวิธีการบรรเทาอันตรายโดยสามารถ ไดโดยเร็วที่สุด ปกติ

มองเห็นไดงายและชัดเจน    6. รายงานผลการปฏิบัติตอศูนยปฏิบัติการฯ     5. ตรวจสอบเครื่องจักร ยานพาหนะ 

   4. ตรวจสอบเครื่องจักร ยานพาหนะ และ    7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา อุปกรณตาง ๆ หลังจากใชงานเพื่อใหอยู

อุปกรณตาง ๆ ใหพรอมที่จะใชงาน    8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย สภาพพรอมใชงาน

   5. ซักซอมความเขาใจกับผูรวมปฏิบัติงาน     6. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานตอศูนย

   6. สํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปนเสนทาง ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

ทดแทน

    7. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.สงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันทีที่ได    1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและคา

   2.จัดใหมีสถานที่เก็บสารเคมีและวัตถุ รับแจง ใชจายในการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ

อันตรายพรอมมอีุปกรณปองกันอันตราย    2.ประสานงานการใหความชวยเหลือกับ    2.รวมจัดทําแผนรายประมาณการเพื่อขอ

เชน หนากากปองกันอันตรายจากสารเคมี หมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ งบประมาณ

เครื่องชวยหายใจ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ    3.ออกตรวจพื้นที่ รวมปฏิบัติงาน และสํารวจ

   3. ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุ ความเสียหายรายงานผูอํานวยการศูนยฯ

อันตรายใหอยูในสภาพปดแนนไมหยดหรือ    4.รวมจัดทําแผนของบประมาณเบื้องตน

รั่วไหลออกมา มีปายบอกช่ือสารเคมี วันหมด    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

อายุ สัญลักษณเตือนอันตราย ขอควรระวัง     6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

และ วิธีการบรรเทาอันตรายโดยสามารถ

มองเห็นไดงายและชัดเจน

   4. ตรวจสอบเครื่องจักร ยานพาหนะ

และอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมที่จะใชงาน

   5. ซักซอมความเขาใจกับผูรวมปฏิบัติงาน

   6. ติดตามขอมูลขาวสาร 

   7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

6. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตั้งปายเตือนและประชาสัมพันธให    1. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    2.จัดเตรียมกําลังคน เครื่องมือ วัสดอุุปกรณ ผูใชเสนทางทราบ    2. สรุปและรายงานความเสียหายตอศูนย

ปายเตือน ปายแนะนํา กรวยยาง เครื่องหมาย    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ ปฏิบัติการฯ

และสัญญาณไฟจราจรฉุกเฉินใหพรอมออก    3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ปฏิบัติงานไดทันที ที่เกิดภัยพิบัติ    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.ประสานงานและใหความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ

    6. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย    1. สรุปขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของ

    2. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม เครื่องจักร ยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย

เครื่องมือ ใหพรอมในการปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนยฯ

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือ ตางๆ ที่จําเปน    2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

    4.เสนอความตองการดานเครื่องจักร    2.ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณในสวนที่ รวมทั้งเจาหนาที่ เพ่ือใหการสนับสนุนชวย เสียหายจากการปฏิบัติงานชวยเหลือผู

ขาดแคลน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง เหลอืหมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ประสบภัยพิบัติใหอยูในสภาพที่สามารถ

มีประสิทธิภาพ    3.จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ ปฏิบัติงานไดตามปกติ

สนับสนุนหนวยงานภาคสนามที่เกิดภัยพิบัติ    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

   4.สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช  เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง

   เครื่องจักร   อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ ตางๆ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสูสภาวะ

ผูอํานวยการศูนย ฯ ปกติ

   5.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    4.จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร เพ่ิมเติม 

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอผูอํานวยการศูนย ฯ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

6. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประชาสัมพันธใหผูใชเสนทางทราบ    1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

    2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ อยางตอเนื่อง ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่     2.ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร     3.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

    4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง    4.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

    5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของศูนย

ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1.  สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติ

    2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เสนอศูนยอํานวยาการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนย  ฯ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร     2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. รวบรวมสถิติการเกิดภัยพิบัติ

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. เรงจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตอง    1. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือจัดหาวัสดุ

    2. ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เชน น้ํามัน ใชใหเร็วที่สุด หรือจางเหมาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย 

เช้ือเพลิง ฯลฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงานไดทันที    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา หายใหสามารถใชงานได

    3.เตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  เชน ถังดับ    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

เพลิง น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหเพียงพอ

สามารถนําไปใชงานไดทันที 

    4.ติดตามขอมูลขาวสาร 

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

6. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ    1.เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ใหเรงรัด

   2. ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ    2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ การเบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ    2.เรงรัดการเบิกจายคาตอบแทนใหเจาหนาที่ 

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือโดยดวน ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัตินอกเหนือจาก

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา วันทําการปกติ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย    1.สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

   2.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการฯ

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ    2.ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

   4.จัดเจาหนาที่ประจําเครื่องมือส่ือสาร    2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

โทรสาร  วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ เปนระยะ ๆ

   5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง    3.เสนอใหผูปฏิบัติงานไดรับความดี

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด ความชอบเปนกรณีพิเศษ

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง    2.  ประสานงานกับศูนยอํานวยการสํานัก ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง    2.ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

    3.สํารวจแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค    3.  ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

    4.  ติดตามขอมูลขาวสาร วิเคราะหและประเมินสถานการณ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    5.ส่ังการใหเตรียมพรอมดานกําลังคน    4.  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง    4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ    5.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่ย่ังยืน

เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย    6.  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ    5.ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

    6. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ และบรรลุวัตถุประสงค    6.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

    7. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    7.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

วิเคราะห และประเมินสถานการณ    8.  ส่ังการใหบันทึกภาพเหตุการณ

   8.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน    9.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

แกผูรวมงาน

   9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2.ใหสํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2.ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร วิเคราะห ประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   4.ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร    3.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย    4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ความปลอดภัย    5.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    6.ใหบันทึกภาพเหตุการณ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    7.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา      

ทุกคน    8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

7. ภัยจากอากาศหนาว
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

7. ภัยจากอากาศหนาว

3 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับ การรองขอ    1.รวบรวมขอมูลความเสียหายรายงาน

   2.สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่   2.ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ

เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ    2.แนะนํา และใหความชวยเหลือผูประสบ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร   3.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ภัย

   4.รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย   4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

   5.ใหจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร   5.บันทึกภาพเหตุการณ ที่ย่ังยืน

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย   6.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ความปลอดภัย   7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   6.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน

ทุกคน

   7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต    2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ 

 เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    1.ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

   2.เตรียมความพรอมดานเครื่องจักร    2.บันทึกภาพเหตุการณ เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

ยานพาหนะ และส่ิงอํานวยความปลอดภัย    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2.สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

ใหพรอมใชงาน    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทํา

  3. ซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน แผนของบประมาณ

  4. ติดตามขอมูลขาวสาร    3.สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวยการ

  5.รวมตรวจเสนทางและสภาพพื้นที่ที่เปน ศูนยปฏิบัติการ ฯ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

7. ภัยจากอากาศหนาว

จุดเส่ียงตอการเกิดภัยพิบัติ    4.ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร 

   6.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

   7.สํารวจเสนทางสํารองไวเปนเสนทาง เสียหายใหพรอมใชปฏิบัติงานไดตามปกติ

ทดแทน

   8.รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการฯ

   9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     1.ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

   2.เตรียมความพรอมดานเครื่องจักร    2. ออกตรวจพื้นที่ รวมปฏิบัติงานกับหมวด เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

ยานพาหนะและส่ิงอํานวยความปลอดภัย การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ     2. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

ใหพรอมใชงาน    3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการ ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทํา

   3. ซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของหมวดการทาง แผนของบประมาณ

   4. ติดตามขอมูลขาวสาร    4. รวมจัดทําแผนขอเงินงบประมาณ      3.สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวย

   5.รวมตรวจเสนทางและสภาพพื้นที่ที่เปน    5.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา การศูนยปฏิบัติการ ฯ

จุดเส่ียงตอการเกิดภัยพิบัติ    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย      4. ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร 

   6.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหาย

   7.รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงานไดตามปกติ

   8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ติดตั้งปายเตือน  ปายแนะนํา  เครื่องหมาย    1.ใหความชวยเหลือตาง ๆ ตามที่ไดรับ

   2. จัดเตรียมกําลังคน เครื่องมือ วัสดอุุปกรณ สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉินและอุปกรณตาง ๆ รองขอ

ปายเตือน ปายแนะนํา กรวยยาง เครื่องหมาย เพื่อปองกันอุบัติเหตุในกรณีเกิดหมอกบดบัง    2. สรุปและรายงานความเสียหายตอศูนย

และสัญญาณไฟจราจรฉุกเฉินฯลฯ ใหพรอม ทัศนะวิสัยในเสนทาง ปฏิบัติการ ฯ

ใชปฏิบัติงานไดทันที    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   4.รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการฯ    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย    1. สรุปขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของ

    2. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม เครื่องจักร ยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย

เครื่องมือ ใหพรอมใชปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนยฯ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

7. ภัยจากอากาศหนาว

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือ ตางๆ ที่จําเปน    2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

    4. เสนอความตองการดานเครื่องจักร    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณในสวน รวมทั้งเจาหนาที่ เพ่ือใหการสนับสนุนชวย หายจากการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย

ที่ขาดแคลน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง เหลือหมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ พิบัติใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ    3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ ไดตามปกติ

    5.วางแผนพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อ สนับสนุนหนวยงานภาคสนามที่เกิดภัยพิบัติ    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิดภัยพิบัติ    4. สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช  เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง

    6.รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการฯ เครื่องจักร   อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ ตางๆ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสูสภาวะ

    7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการศูนย ปฏิบัติการฯ ปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    4.จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร เพ่ิมเติม 

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอผูอํานวยการศูนย ฯ

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

    2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ    2. ตรวจสอบและรายงานสถานการณ ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่ ความเสียหายตอผูอํานวยการศูนย ฯ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

    5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ  

แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1.  สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติเสนอ

    2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนย  ฯ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. รวบรวมสถิติการเกิดภัยพิบัติ

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

7. ภัยจากอากาศหนาว

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน เปน    1.จัดเตรียมวัสดุที่ใชสวมใสกันหนาว 

   2.จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงใหพรอมใช การเรงดวน เชนหมวก  เส้ือกันหนาว ใหเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงาน    2.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา จะออกไปปฏบิตัิงาน

   3.จัดเตรียมวัสดุที่ใชสวมใสกันหนาว    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

เชนหมวก  เส้ือกันหนาว ใหเจาหนาที่ที่

จะออกไปปฏิบัติงาน

    4.ติดตามขอมูลขาวสาร 

    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ     1.เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ให

    2.ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ    2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ เรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ     2.เรงรัดการเบิกจายคา ตอบแทนใหกับ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือโดยดวน เจาหนาที่ ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติ

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกเหนอืจากวันทําการปกติ

     4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย    1.สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

   2. ประชาสัมพันธใหใชน้ําอยางประหยัด ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยฯ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ    2.ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

   4. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ    2. ประชาสัมพันธเตือนใหประชาชนทราบ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

ส่ือสาร  โทรสาร  วิทยุสมัครเลน ขอมูลขาวสาร กรณีการจราจรติดขัด เพราะมี เปนระยะ ๆ

    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หมอกปกคลุมหนาแนน    3.ประสานงานขอความอนุเคราะหและให

   3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากหนวยงาน

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด ที่เก่ียวของ

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ    4.เสนอขอใหผูปฏิบัติงาน ใหไดรับความดี

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ความชอบเปนกรณีพิเศษ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง     2.ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย วิเคราะหและประเมินสถานการณ    2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร    3.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

    4.ส่ังการใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใช    4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

เปนเสนทางทดแทน    5. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ ไดและคืนสูสภาพเดิม

    5.ส่ังการใหเตรียมพรอมดานบุคลากร และบรรลุวัตถุประสงค    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

เครื่องจักร  ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ    6.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    5.  จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

เครื่องสูบน้ํา และส่ิงอํานวยความปลอดภัย    7.ใหบันทึกภาพเหตุการณ ที่ย่ังยืน

    6. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    8.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    6.  ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

    7. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    7.  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

วิเคราะห และประเมินสถานการณ

    8.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

แกผูรวมงาน      

    9. ประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลทางหลวง

   10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

    1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2.  สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2.ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.ออกตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ    2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

    4.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน    4.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

เสนทางทดแทน    5.ใหคําปรึกษากับหนวยบํารุงทาง    3. จัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณฉุกเฉิน

    5. รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย หนวยปรับซอม และหนวยจราจรสงเคราะห    4.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

    6. ใหจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร    6.รวมปฏิบัติงานในสนาม ไดและคืนสูสภาพเดิม

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย    7. ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได    5.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ความปลอดภัย    8.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

8. ภัยจากการคมนาคมและขนสง
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

8. ภัยจากการคมนาคมและขนสง

   7. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    9.บันทึกภาพเหตุการณ    6.  จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    10. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

ทุกคน    11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.เฝาระวังในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง     1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย เพ่ือ

   2. จัดทําแผนปฏิบัติการอํานวยความสะดวก ใหติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา เครื่องหมาย เสนอของบประมาณ

และปลอดภัยแกผูที่สัญจรไปมา และไฟสัญญาณจราจร     2.เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     2.ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน ไดและคืนสูสภาพเดิม

   4. ใหสํารวจพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง     3.ออกตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

เพ่ือหาแนวทางปองกันและแกไข     4. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล     4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

   5. รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ ที่ย่ังยืน

   6. เรงซอมผิวจราจร ไหลทางที่ชํารุด และให     5. ติดตอประสานงานรายงานอุบัติเหตุไปยัง

 ดําเนินการติดตั้งปาย ไฟสัญญาณ ไฟฟา หนวยงานที่เก่ียวของ

แสงสวาง   แจกแผนพับแนะนําเสนทาง     6.รวมปฏิบัติงานชวยเหลือในสนามจน

   7. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ แลวเสร็จ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน     7. ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได

ทุกคน     8.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     9.บันทึกภาพเหตุการณ

   10. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. เฝาระวังในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง    1.  อํานวยความสะดวก จัดการจราจร  

   2.  มอบหมายนโยบายการใหความชวยเหลือ  ติดตั้งปายเตือน แนะนําเสนทางสํารอง

แกผูใตบังคับบัญชา    2. ติดตอประสานงาน รายงานอุบัติเหตุไปยัง    2.  ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร  หนวยงานที่เก่ียวของ ใหเดินทางโดยปลอดภัย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

8. ภัยจากการคมนาคมและขนสง

   4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3. ขนยายส่ิงกีดขวางออกจากพื้นที่    3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    4.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    4. ประเมินเหตุการณ  และรายงานผูบังคับ

ทุกคน    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย บัญชาตามลําดับช้ัน

   5.  เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ

เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ      

   6. แจกแผนพับ แนะนําเสนทางสํารองเพื่อ

หลีกเลี่ยงจุดเส่ียงภัยใหกับผูใชเสนทาง 

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ    1.ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

   2. รวมสํารวจจุดเส่ียงภัยและเสนทางที่เกิด และประชาสัมพันธ เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

อุบัติเหตุซํ้าซาก    2.จัดเจาหนาที่ เครื่องจักร อุปกรณตางๆ    2. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร ใหปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับรายงาน/การรองขอ ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทํา

   4. สํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปนเสนทาง    3.ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณอํานวย แผนของบประมาณ

ทดแทน ความปลอดภัยและแนะนําเสนทางสํารอง    3.สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวยการ

   5. เตรียมความพรอมดานเครื่องจักร เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ประสบภัย ศูนยปฏิบัติการ ฯ

 ยานพาหนะ อุปกรณ  ตลอดจนเจาหนาที่    4.ซอมแซม แกไข ใหการจราจรผานไดโดย    4. ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร 

ใหปฏิบัติงานไดทันที สะดวกและปลอดภัย ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

   6. รายงานความพรอมในการปฏิบัติงานของ    5.บันทึกภาพเหตุการณ เสียหายเพ่ือใหพรอมใชปฏิบัติงานได

หมวดการทาง ตอศูนยดําเนินงานฯ    6.รายงานผลการปฏิบัติงานตอศูนยปฏิบัติ ตามปกติ

   7. ประชาสัมพันธเชิงรุกในเขตพื้นที่ควบคุม การฯ

   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    7.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

   8.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประสานงานใหความชวยเหลือหมวด    1. จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือชวย

   2. สํารวจจุดเส่ียงภัยเสนทางที่เกิดอุบัติเหตุ การทางในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ เหลือผูประสบภัยเบื้องตน

ซํ้าซาก เสนทางอันตรายที่มีการขนสงสาร    2. ออกตรวจพื้นที่ รวมปฏิบัติงานสํารวจ    2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและคาใช

เคมีและวัตถุมีพิษ  ความเสียหาย รายงานศูนยปฏิบัติการ ฯ จายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดภัย

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3. เตรียมวัสดอุุปกรณสนับสนุนการทํางาน

ของหมวดการทาง 
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

8. ภัยจากการคมนาคมและขนสง

   4. เตรียมเคร่ืองจักร ยานพาหนะ อุปกรณ    4. รวมจัดทําแผนการของบประมาณฉุกเฉิน    3. สํารวจความเสียหายและรวมจัดทําแผน

ตลอดจนเจาหนาที่ใหพรอมปฏิบัติงาน    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา รายประมาณการเพื่อขอเงินงบประมาณ

สนับสนุนไดทันที    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ฉุกเฉินและฟนฟู

   5. รายงานความพรอมในการปฏิบัติงาน

ตอศูนยปฏิบัติการฯ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา เครื่องหมาย    1. ติดตั้งปายเตือนจุดเกิดอันตรายบอยครั้ง

   2. จัดเตรียมกําลังคนเครื่องมือ วัสดอุุปกรณ สัญญาณไฟจราจรฉุกเฉินและอุปกรณตาง ๆ และดําเนินการสํารวจและตั้งแผนในการ

ปายเตือน ปายแนะนํา กรวยยาง เครื่องหมาย เพื่อใหการจราจรผานได แกไขจุดดังกลาว

และสัญญาณไฟจราจรฉุกเฉินใหพรอม    2. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ปฎิบัติงานไดทันที    3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   3. สํารวจเสนทาง ติดตั้งปายเตือนจุดอันตราย    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

บนเสนทาง  และดําเนินการแกไข

   4.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

   5. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

   6. รายงานความพรอมในการปฏิบัติงาน

ตอศูนยปฏิบัติการ ฯ

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย    1. สรุปขอมูล รายงานผลการปฏิบัติงานของ

   2. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร ยานพาหนะ  พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม  เครื่องจักร ยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที  ดานเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอศูนยปฏิบัติการฯ 

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร  ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน    2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

   4. เสนอความตองการดานเครื่องจักร    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ในสวนที่ รวมถึงเจาหนาที่เพ่ือใหการสนับสนุนหนวย หาย ใหอยูในสภาพที่พรอมปฏิบัติงานได

ขาดแคลนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง งานของหมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ตามปกติ

มีประสิทธิภาพ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

8. ภัยจากการคมนาคมและขนสง

   5. วางแผนพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อ    3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิดภัยพิบัติ สนับสนุนหนวยงานภาคสนาม เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง 

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4. สรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการใช ที่เกิดภัยพิบัติ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสู

เครื่องจักร  อุปกรณสนับสนุนตางๆ เสนอ สภาวะปกติ

ศูนยปฏิบัติการ ฯ    4. จัดทําแผนขอเงินงบประมาณซอมบํารุง

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เครื่องจักร ยานพาหนะเพิ่มเติมเพ่ือเสนอ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

สํานักงานทางหลวง

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ประชาสัมพันธสภาพทางหลวงใหผูใชเสน     1.  ประสานงานการใหความชวยเหลือ

    2.  ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ ทางทราบอยางตอเนื่อง ตามที่ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่    2.  ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

    4.  ตรวจสอบรายงานขอมูลทางหลวงที่อยู    4.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการสํานัก    5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

     5.  ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของศูนย

ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

     6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10.  หัวหนางานสถิติ

    1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย      1.  สรุปรายละเอียดที่เก่ียวของกับการเกิด

    2.  รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัย เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ ภัยพิบัติเสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

เสนอศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ สํานัก สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

งานบํารุงทาง     2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

8. ภัยจากการคมนาคมและขนสง

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปนโดยดวน    1. จัดหาวัสดุ และเตรียมเคร่ืองจักร และ

    2. จัดเตรียมเคร่ืองมือเครื่องจักร น้ํามัน    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา น้ํามันเช้ือเพลิง เพ่ือใหสามารถชวยลําเลียง 

เช้ือเพลิงเพื่อใหสามารถชวยลําเลียง หรือ    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือเคลื่อนยาย เครื่องจักร ยานพาหนะ ออก

เคลื่อนยายเครื่องจักร ยานพาหนะ ออก จากทางหลวงเพื่อใหการจราจรผานได

จากทางหลวงเพื่อใหการจราจรผานได

     3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

     4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ     1.  เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ให

   2. เตรียมการตั้งแผนของบประมาณ จัดการกับงบประมาณที่มีอยูเพ่ือชวยเหลือ เรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร กอนตามระเบียบปฏิบัติ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

    1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย     1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

    2.  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ บํารุงทาง

    4. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ    2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

ส่ือสาร  โทรสาร   วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

    5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง เปนระยะ ๆ

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

    2. ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง   2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย     วิเคราะห และประเมินสถานการณ     2.ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร   3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

    4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ   4. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    5. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล   5. ประชาสัมพันธ     4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

วิเคราะห และประเมินสถานการณ   6. ใหบันทึกภาพเหตุการณ ที่ย่ังยืน

    6.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา     5.ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

แกผูรวมงาน   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     6.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

    7. ประชาสัมพันธ

    8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2. ใหสํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสิน

    เส่ียงภัย     วิเคราะห และประเมินสถานการณ     2.ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

    4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    4. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    5. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    5. บันทึกภาพเหตุการณ    4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

วิเคราะห และประเมินสถานการณ    6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

    6.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

แกผูรวมงาน

    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

9. ภัยจากโรคระบาดสัตว
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

9. ภัยจากโรคระบาดสัตว

3 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

  1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

  2. จัดหาอุปกรณเครื่องมือปองกันโรคระบาด   2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสิน

สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน วิเคราะห และประเมินสถานการณ    2.ใหเก็บและทําลายซากสัตวในพ้ืนที่ที่

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร   3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ รับผิดชอบอยางถูกวิธี

   4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ   4. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล   5. บันทึกภาพเหตุการณ    4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

วิเคราะห และประเมินสถานการณ   6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

   6.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

แกผูรวมงาน

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ตั้งดานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ    1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต ตรวจสกัด  การขนยายสัตวขามเขต    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา    2. รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของควบคุม    3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร สัตวที่ขนยายสัตว

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย    3. ใหความชวยเหลือผูประสบภัย

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย ปาย     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2. เตรียมความพรอมดานอุปกรณปองกันภัย จราจร ปายแนะนําเสนทาง เพ่ืออํานวยความ ในชีวิตและทรัพยสิน

จากโรคระบาด สะดวกในการจราจร     2. เก็บและทําลายซากสัตวในพ้ืนที่ที่

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    2 ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ รับผิดชอบอยางถูกวิธี

   4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย    3. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

9. ภัยจากโรคระบาดสัตว

   5.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   4. บันทึกภาพเหตุการณ    4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

แกผูรวมงาน   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

   6. รายงานความพรอมตอศูนยดําเนินงาน ฯ   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   5. ติดตามและเฝาระวังสถานการณ จนกวา

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     เหตุการณจะปกติ

  6. ตรวจสอบ อุปกรณ หลังจากใชงานแลว

ใหอยูในในสภาพพรอมใชงานไดทันที

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    1. เรงดําเนินการตรวจสอบเชื้อโรคและ

   2. เตรียมความพรอมดานอุปกรณปองกันภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ ปองกันไมใหเกิดซํ้า

จากโรคระบาด    2. ประสานงานการใหความชวยเหลือหมวด    2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและคาใช

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ จายจากการรวมปฏิบัติงาน

   4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย    3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

แกผูรวมงาน    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

   6. รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการ ฯ    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    5. ติดตามและเฝาระวังสถานการณ จนกวา

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เหตุการณจะปกติ

   6. ตรวจสอบ อุปกรณ หลังจากใชงานแลว

ใหอยูในในสภาพพรอมใชงานไดทันที

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

    1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    1. เรงดําเนินการตรวจสอบเชื้อโรคและ

    2. จัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือ วัสดอุุปกรณ วิเคราะห และประเมินสถานการณ ปองกันไมใหเกิดซํ้า

ปายประชาสัมพันธ    2. จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ    2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและคาใช

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร ตามที่ไดมอบหมาย     จายจากการรวมปฏิบัติงาน

    4. รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย    3. ประสานงานการใหความชวยเหลือหมวด     3. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    5. ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ     4. จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

แกผูรวมงาน    4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่ย่ังยืน

    6. รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการ ฯ    5. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     5. ติดตามและเฝาระวังสถานการณ จนกวา

    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เหตุการณจะปกติ

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    6. ตรวจสอบ อุปกรณ หลังจากใชงานแลว

ใหอยูในในสภาพพรอมใชงานไดทันที



คู่มือปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 88

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

9. ภัยจากโรคระบาดสัตว

8 หัวหนางานปรับซอม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย     1. สรุปและรวบรวมขอมูลรายงานผลการ

   2. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร ยานพาหนะ พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม ปฏิบัติงานของเครื่องจักร ยานพาหนะ

   เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ ที่รวมปฏิบัติงานชวยเหลือผู

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน ผูประสบภัยพิบัติตอศูนยปฏิบัติการฯ

   4. เสนอความตองการดานเครื่องจักร    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ    2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณที่ขาดแคลน รวมถึงเจาหนาที่เพ่ือทําการสนับสนุนหมวด ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ เสียหาย ใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติ

ประสิทธิภาพ     3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ งานไดตามปกติ

   5. ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนหนวยงานภาคสนาม    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

แกผูรวมงาน     4. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง

   6. รายงานความพรอมตอศูนยปฏิบัติการฯ     5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ตาง ๆ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสูสภาวะ

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ปกติ

4. จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร ยานพาหนะ

เพ่ือขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ     1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

   2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ    2. ตรวจสอบและรายงานสถานการณ ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่ ความเสียหายตอผูอํานวยการศูนย ฯ

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

   5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ  ศูนย

ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

9. ภัยจากโรคระบาดสัตว

10 หัวหนางานสถิติ

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1. สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติ

   2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ  เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนย  ฯ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา   2. รวบรวมสถิติการเกิดภัยพิบัติ

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน เปนการ    1.จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน เปนการ

   2.จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิง วัสดุ อุปกรณ เรงดวน เรงดวน

ตาง ๆ ใหพรอมใชปฏิบัติงาน    2.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ    1.เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ให

    2.ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ    2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ เรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ     2.เรงรัดการเบิกจายคา ตอบแทนใหกับ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร  ชวยเหลือโดยดวน เจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติ

    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกเหนอืจากวันทําการปกติ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย    1.สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

   2. ติดตามขอมูลขาวสาร ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการฯ

   3. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ เปนระยะ ๆ    2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

ส่ือสาร โทรสาร วิทยุสมัครเลน    2. ประชาสัมพันธเตือนใหประชาชนทราบ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ขอมูลขาวสาร กรณีการจราจรติดขัด เปนระยะ ๆ

   3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง    3. ประสานงานขอความอนุเคราะหและให

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจาก

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ หนวยงานที่เก่ียวของ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1 ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน      1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความ

   2. ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง    2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ      2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

   4.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ      3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการ

   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    5. ใหบันทึกภาพเหตุการณ รองขอ

   6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา  4.  จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรร

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย งบประมาณเพิ่มเติม

    5.  จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

    6.  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน     1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความ

   2. ใหสํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

    เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ     2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ     3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการ

   5. บันทึกภาพเหตุการณ รองขอ

   6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา  4.  จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรร

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย งบประมาณเพิ่มเติม

    5.  จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

3 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. แจงเหตุและกันคน หรือยานพาหนะเขา     1. ทําความสะอาดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

   2.ใหสํารวจและบันทึกขอมูลพันธุไมแตละ ใกลบริเวณพื้นที่ที่กําลังปฏิบัติงาน     2.  รายงานผลการสํารวจสภาพความ

ชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ    2. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

10. ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

10. ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ติดปาย แจงเตือนขณะปฏิบัติงาน     3.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

   4. จัดหาอุปกรณเครื่องมือปองกันโรคแมลง    4. ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

สัตวศัตรูพืชระบาด    5. บันทึกภาพเหตุการณ     4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5.ใหความรูความเขาใจในวธิีการปองกัน    6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา 5.  จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรร

และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย งบประมาณเพิ่มเติม

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     6.  จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต    2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา    3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ 

เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. แจงเหตุและกันคน หรือยานพาหนะเขา     1.รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2.สํารวจและบันทึกขอมูลพันธุไมแตละ ใกลบริเวณพ้ืนที่ที่กําลังปฏิบัติงาน ในชีวิตและทรัพยสิน

ชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ    2.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ     2. เก็บและทําลายพืชที่เปนโรคในพื้นที่ที่

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ติดปาย แจงเตือนขณะปฏิบัติงาน รับผิดชอบอยางถูกวิธี

   4. จัดหาอุปกรณเครื่องมือปองกันโรคแมลง    4. ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา    3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

สัตวศัตรูพืชระบาด    5. บันทึกภาพเหตุการณ    4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

   5.ใหความรูความเขาใจในวธิีการปองกัน    6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่ย่ังยืน

และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   5. ติดตามและเฝาระวังสถานการณ จนกวา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เหตุการณจะปกติ

  6. ตรวจสอบ อุปกรณ หลังจากใชงานแลว

ใหอยูในในสภาพพรอมใชงานไดทันที
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

10. ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ฉีดยาปองกันแกพืชพันธุ    1.เรงปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือบํารุงดินใหม

   2.  เตรียมยาเคมกีําจัด    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2.สรางตาขายลอมพืชผักเพื่อลดการแพร

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย พันธุของศัตรูพืช

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    1. เรงดําเนินการตรวจสอบเชื้อโรคและ

   2. จัดเตรียมบุคลากร  เครื่องมือ  วัสดอุุปกรณ วิเคราะห และประเมินสถานการณ ปองกันไมใหเกิดซํ้า

ปายประชาสัมพันธ    2. จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ    2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและคาใช

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร ตามที่ไดมอบหมาย จายจากการรวมปฏิบัติงาน

   4. รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย    3. ประสานงานการใหความชวยเหลือหมวด     3.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5. ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ     4.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

แกผูรวมงาน    4.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่ย่ังยืน

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    5.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    5. ติดตามและเฝาระวังสถานการณ จนกวา

   6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เหตุการณจะปกติ

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    6. ตรวจสอบ อุปกรณ หลังจากใชงานแลว

ใหอยูในในสภาพพรอมใชงานไดทันที

8 หัวหนางานปรับซอม

  1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย    1. สรุปและรวบรวมขอมูลรายงานผลการ

   2. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร ยานพาหนะ พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม ปฏิบัติงานของเครื่องจักร ยานพาหนะ

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ ที่รวมปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือตางๆ ที่จําเปน ตอศูนยปฏิบัติการ ฯ

   4.เสนอความตองการดานเครื่องจักร    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ    2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณที่ขาดแคลน รวมถึงเจาหนาที่เพ่ือทําการสนับสนุนหมวด ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ เสียหาย ใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติ

ประสิทธิภาพ งานไดตามปกติ
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

10. ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด

   5.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน    3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

แกผูรวมงาน สนับสนุนหนวยงานภาคสนาม เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ตาง ๆ หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสูสภาวะ

   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ปกติ

    4. จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร 

ยานพาหนะ เพ่ือขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

    2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ    2. ตรวจสอบและรายงานสถานการณ ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่ ความเสียหายตอผูอํานวยการศูนย ฯ

    3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

    4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง    4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการ

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

    5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ  ศูนย

ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1.  สรุปรายละเอียดที่เกิดภัยพิบัติ

    2.รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

ผูอํานวยการศูนยฯ สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. รวบรวมสถิติการเกิดภัยพิบัติ

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน เปนการ    1.จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปน เปนการ

   2.  จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิง วัสดุ อุปกรณ เรงดวน เรงดวน

ตาง ๆใหพรอมใชปฏิบัติงาน    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

10. ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ     1.เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 

    2.ตรวจสอบงบประมาณเพื่อกําหนดสถานะ     2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ ใหเรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ     2.เรงรัดการเบิกจายคาตอบแทนใหกับ

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร ชวยเหลือโดยดวน เจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติ

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกเหนอืจากวันทําการปกติ

    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13 หัวหนางานสารบรรณ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย    1.สรุปรายงานสถานการณตอ

   2. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ผูอํานวยการศูนยฯ

ส่ือสาร โทรสาร วิทยุสมัครเลน เปนระยะ ๆ     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    2. ประชาสัมพันธเตือนใหประชาชนทราบ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ขอมูลขาวสาร กรณีการจราจรติดขัด เปนระยะ ๆ

   3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง    3. ประสานงานขอความอนุเคราะหและให

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ จากหนวย

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ งานที่เก่ียวของ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1.ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1. เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย 

   2. จัดทําแผนปฏิบัติการอํานวยความสะดวก    2. รวมตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ เพ่ือเสนอของบประมาณ

และปลอดภัยแกผูที่สัญจรไปมา    3. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    2. เรงรัดดําเนินการซอมใหคืนสูสภาพเดิม

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณ    3. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   4. รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย    4.รวมปฏิบัติงานชวยเหลือในสนามจน    4. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน

   5. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ แลวเสร็จ    5. ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    5. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ    6. ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได

ทุกคน และบรรลุวัตถุประสงค    7. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    6.ใหบันทึกภาพเหตุการณ

   7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ส่ังการ และใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความเสียหาย

   2.  สํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่    2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ในชีวิตและทรัพยสินตอผูอํานวยการศูนย

เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ออกตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ    2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซม

   4.ใหสํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปน    4. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ทรัพยสินที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม

เสนทางทดแทน    5. ใหคําปรึกษากับหนวยบํารุงทาง หนวย    3. จัดทําแผนงานเพื่อของบประมาณฉุกเฉิน

   5. รวมพิจารณาการกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย ปรับซอม และหนวยจราจรสงเคราะห    4.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

   6. ใหจัดเตรียมกําลังคน เครื่องจักร    6. รวมปฏิบัติงานในสนาม ไดและคืนสูสภาพเดิม

ยานพาหนะ วัสดอุุปกรณ  และ ส่ิงอํานวย    7.  ควบคุม ดูแลใหการจราจรผานได    5.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ความปลอดภัย    8. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    6.  จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

   7. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    9. บันทึกภาพเหตุการณ ที่ย่ังยืน

ตลอดจนซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน    10. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ทุกคน    11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ

11. ภัยจากธรณีพิบัติภัยและคล่ืนยักษ
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ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ

11. ภัยจากธรณีพิบัติภัยและคล่ืนยักษ

3 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. เฝาระวังสถานการณรวมกับหมวดการ    1.ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

   2. รวมกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย ทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    2. ใหติดตั้งปายเตือน ปายแนะนํา    2.  เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย 

   4. รวมจัดทําแผนการปฏิบัติการในการ เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร เพ่ือเสนอของบประมาณ

ปองกันและแกไขปญหาจากธรณีพิบัติ  และ   3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ    3.  เรงรัดดําเนินการซอมใหการจราจรผาน

คล่ืนยักษ   4. ใหดําเนินการซอมทางหลวงใหการจราจร ไดและคืนสูสภาพเดิม

   5. เตรียมความพรอมของเครื่องจักร ผานไดอยางรวดเร็ว    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

ยานพาหนะและอุปกรณการส่ือสารตลอดจน   5.ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ ในการ    5.  จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนและ อํานวยความสะดวกดานการจราจร ที่ย่ังยืน

ชวยเหลือ   6.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   7. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

    1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ

    2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต    1. จัดการจราจร อํานวยความสะดวกในการ    1. อํานวยความสะดวกแกผูใชเสนทาง

บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน    2. ใหคําแนะนํา  และชวยเหลือผูใชรถให

    3. ติดตามขอมูลขาวสาร    2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย  เดินทางโดยปลอดภัย

    4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย    3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    3. ประเมินเหตุการณ  และรายงานผูบังคับ

    5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ    4. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ  บัญชาตามลําดับขั้น

 เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ    5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

    6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.  จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจในพื้นที่ที่เกิดภัย    1.ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

   2. รวมสํารวจเสนทางและพื้นที่ที่เปน พิบัติและประชาสัมพันธ เหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ

จุดเส่ียงภัย   2. จัดเจาหนาที่ เครื่องจักร อุปกรณตางๆ    2. สํารวจความเสียหาย รวบรวมขอมูลราย

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร ใหปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับรายงาน/การรองขอ ละเอียดและมูลคาความเสียหายเพ่ือจัดทํา

   4.สํารวจเสนทางสํารองเพื่อใชเปนเสนทาง   3. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณอํานวย แผนของบประมาณ

ทดแทน ความปลอดภัยและแนะนําเสนทางสํารอง    3.สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผูอํานวยการ

   5. เตรียมความพรอมดานเครื่องจักร เพ่ือหลีกเล่ียงพ้ืนที่ประสบภัย ศูนย ฯ
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ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ

11. ภัยจากธรณีพิบัติภัยและคล่ืนยักษ

ยานพาหนะ อุปกรณ  ตลอดจนเจาหนาที่   4. ซอมแซม แกไข ใหการจราจรผานไดโดย    4. ตรวจสอบและสงซอมเครื่องจักร 

ใหปฏิบัติงานไดทันที สะดวกและปลอดภัย ยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุดเสีย

   6. รายงานความพรอมในการปฏิบัติงานของ   5. บันทึกภาพเหตุการณ หายเพ่ือใหพรอมใชปฏิบัติงานไดตามปกติ

หมวดการทาง ตอศูนยปฏิบัติการฯ   6. รายงานผลการปฏิบัติงานตอศูนย

   7. ประชาสัมพันธเชิงรุกในเขตพื้นที่ควบคุม ปฏิบัติการฯ

   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   7. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

  8. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. อพยพผูประสบภัยไปยังสถานที่ที่    1. จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ

   2.ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญเร่ืองระบบ ปลอดภัย ชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน

และวิธีปองกันภัยพิบัติ    2. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด    2. ประกาศเตือน หามเขาใกลบริเวณที่

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร ความสะดวกและปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน เกิดภัยพิบัติจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ

   4. ติดตั้งระบบเตือนภัยและตรวจสอบระบบ    3. ประสานงานใหความชวยเหลือกับหมวด    3. เรงรัดดําเนินการซอมแซมใหการจราจร

  อยางสม่ําเสมอ การทางในพื้นที่ประสบภัย ผานไดสะดวกและกลับคืนสูสภาพปกติ

   5. เตรียมความพรอมดานเครื่องจักร    4. รวมตรวจสอบพื้นที่พรอมรวมปฏิบัติงาน    4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ

ยานพาหนะ อุปกรณ  ตลอดจนเจาหนาที่ กับหมวดการทางในพื้นที่ประสบภัย คาใชจายจากผลการปฏิบัติงาน

ใหปฏิบัติงานไดทันที    5. รวมจัดทําแผนเพื่อของบประมาณเบื้องตน    5. รวมจัดทําแผนงานเพื่อขอเงิน

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา งบประมาณฉุกเฉินและฟนฟู เพ่ือการแกไข

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ย่ังยืน

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล    1. ติดตามและเฝาระวังสถานการณ จนกวา

   2. จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ วัสดอุุปกรณ  วิเคราะห และประเมินสถานการณ เหตุการณจะปกติ

ปายประชาสัมพันธ    2. จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ตาม    2. ใหความชวยเหลือ ตามที่ไดรับการรองขอ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร ที่ไดมอบหมาย    3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและคาใช

   4. ประเมินสถานการณ รายงานผูอํานวยการ    3. ประสานงานการใหความชวยเหลือหมวด จายจากการรวมปฏิบัติงาน

ศูนยฯ การทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ    4.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    5.จัดทําหรือเสนอแผนฟนฟูเพ่ือการแกไข

   5.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ ที่ย่ังยืน

   6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    6. ตรวจสอบอุปกรณหลังจากใชงานแลว

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที
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ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ

11. ภัยจากธรณีพิบัติภัยและคล่ืนยักษ

8 หัวหนางานปรับซอม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานทันทีที่เกิดภัย    1. สรุปขอมูล รายงานผลการปฏิบัติงานของ

   2.เตรียมความพรอมของเครื่องจักร พิบัติ เพ่ือประสานงานกับเจาหนาที่สนาม เครื่องจักร ยานพาหนะที่รวมปฏิบัติงานชวย

ยานพาหนะ  เครื่องมือ รวมทั้งเจาหนาที่ให เก่ียวกับเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ เหลือผูประสบภัยพิบัติตอผูอํานวยการศูนย ฯ

ปฏิบัติงานไดทันที ชวยเหลือตาง ๆ ที่จําเปน    2. ตรวจสอบและจัดซอม เครื่องจักร 

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    2. ใหการสนับสนุนดานเครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณ ที่ชํารุด

   4.เสนอความตองการดานเครื่องจักร รวมถึงเจาหนาที่ เพ่ือใหการสนับสนุนหนวย เสียหายใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงาน

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่ขาดแคลน งานของหมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ไดตามปกติ

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี    3. จัดชุดซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือใหการ    3. จัดหนวยซอมบํารุงเคล่ือนที่เพ่ือซอมแซม

ประสิทธิภาพ สนับสนุนหนวยงานภาคสนาม เครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดตามหมวดการทาง 

   5. วางแผนพรอมจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อ    4. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา ตาง ๆ  หลังจากที่เหตุการณกลับเขาสูสภาวะ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่เกิดภัยพิบัติ    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ปกติ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4. จัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักร 

ยานพาหนะเพื่อเสนอขอเงินงบประมาณ

เพ่ิมเติม

9 รองผูอํานวยแขวงการทาง ฝายบริหาร

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  ประชาสัมพันธสภาพทางหลวงใหผูใช    1.  ประสานงานการใหความชวยเหลือตามที่

   2.  ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ เสนทางทราบอยางตอเนื่อง ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่    2.  ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

   4.  ตรวจสอบรายงานขอมูลทางหลวงที่อยู    4.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยอํานวยการสํานัก    5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

   5.  ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ ศูนย

ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10.  หัวหนางานสถิติ

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย    1.  สรุปรายละเอียดที่เก่ียวของกับการเกิด

   2.  รวบรวมสถิติขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัย เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ ภัยพิบัติเสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

เสนอศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ สํานัก สํานักงานทางหลวง สํานักงานทางหลวง

งานบํารุงทาง    2.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา
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ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

กอนเกิดภัยพิบัติ

11. ภัยจากธรณีพิบัติภัยและคล่ืนยักษ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปนโดยดวน    1. จัดซ้ือจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆเพ่ือ

   2.  ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เชน  หิน  ทราย ที่สุด ดําเนินการซอมแซมทางหลวงที่ชํารุดเสียหาย

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงาน   2.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. จัดซ้ือจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆ กรณีที่

ไดทันที   3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ผูกพันไปกอนแลว

   3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  เชน 

ช้ินสวนสะพานเบลยี กระสอบทราย  หิน 

ทราย น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหเพียงพอและ

สามารถนําไปใชงานไดทันที 

   4.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

   5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12.  หัวหนางานการเงินและบัญชี  

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.  จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ    1. เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ใหเรงรัด

   2.  ตรวจสอบงบประมาณเพื่อทราบสถานะ    2.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา การเบกิจายโดยเร็ว

การเงินใหเปนปจจุบัน    3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

   4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

13.  หัวหนางานสารบรรณ

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ     1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย     1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

   2.  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงาน

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร เปนระยะ ๆ บํารุงทาง

   4. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ    2. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวย     2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

ส่ือสาร โทรสาร วิทยุสมัครเลน งานที่เก่ียวของทราบเปนระยะ ๆ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

   5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง เปนระยะ ๆ

   4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด

เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ

   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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1.ผูอํานวยการแขวงการทาง

/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1.  ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความ

   2. ใหสํารวจและบันทึกขอมูลทางหลวง   2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ    2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

   4.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ   4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ    3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   5. ใหบันทึกภาพเหตุการณ    4.  จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรร

  6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา งบประมาณเพิ่มเติม

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    5.  จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

   6.  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

2.รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายวิศวกรรม

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายวิศวกรรม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. ส่ังการและใหความชวยเหลือเบื้องตน    1.  รายงานผลการสํารวจสภาพความ

   2. ใหสํารวจขอมูลทางหลวงที่อยูในพ้ืนที่   2. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

เส่ียงภัย วิเคราะห และประเมินสถานการณ   2.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร    3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   4. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ   3.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

  5. บันทึกภาพเหตุการณ   4.  จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ

  6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา เพิ่มเติม

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   5.  จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

3 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายปฏิบัติการ

/รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ฝายปฏิบัติการ

  1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. แจงเหตุและกันคน หรือยานพาหนะเขา    1. ทําความสะอาดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

  2.  ติดตามขอมูลขาวสาร  ใกลบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ    2.  รายงานผลการสํารวจสภาพความ

  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   2. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

  3. ติดปาย แจงเตือนขณะปฏิบัติงาน    3.  ประมาณการ คาบูรณะซอมแซมทรัพยสิน

  4. ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา ที่เสียหายใหอยูในสภาพเดิม    

คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

12. ภัยจากความมั่นคง
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

12. ภัยจากความมั่นคง

  5. บันทึกภาพเหตุการณ    4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

  6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา     5.  จัดทําแผนฟนฟูเพ่ือขอจัดสรร

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย งบประมาณเพิ่มเติม

    6.  จัดทําหรือเสนอแผนการแกไขที่ย่ังยืน

4 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ   1.เรงสํารวจ และประเมินความเสียหาย

   2.มอบหมายนโยบายการชวยเหลือแกผูใต   2.ใหความชวยเหลือผูประสบภัย   2.ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

บังคับบัญชา   3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   3.รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร 

   4.รวมตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย

   5.เตรียมความพรอมดานยานพาหนะ 

 เครื่องมือส่ือสาร กําลังพล รถพยาบาล ฯลฯ

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5 หัวหนาหมวดการทาง

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. แจงเหตุและกันคน หรือยานพาหนะเขา    1. หามบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่นาสงสัย

   2. สอดสองดูแลจุดเส่ียงภัย ในพ้ืนที่ที่ ใกลบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ อันอาจจะกอเหตุรายเขาในสถานที่

รับผิดชอบ    2.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ที่รับผิดชอบ

   3.  ติดตามขอมูลขาวสาร     3. ติดปาย แจงเตือนขณะปฏิบัติงาน    2. ติดตามและเฝาระวังสถานการณจนกวา

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    4. ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา จะมีประกาศภาวะปกติจากศูนยจังหวัด

   5. บันทึกภาพเหตุการณ พรอมรายงานศูนยปฏิบัติการของ

   6. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    3. ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ หลังจาก

ใชงานใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตอไป

6 หัวหนาหนวยบํารุงทางเคลื่อนท่ี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.แจงเจาหนาที่ ตํารวจเพื่อดําเนินการ    1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและ

   2. จัดตั้งเจาหนาที่เวรยามเพ่ือรักษาความ    2. ประสานงานในการใหความชวยเหลือ คาใชจายจากการรวมปฏิบัติงานในพื้นที่ที่

ปลอดภัย หมวดการทางในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ เกิดภัยพิบัติ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร 
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

12. ภัยจากความมั่นคง

   4. เตรียมความพรอมดานเครื่องจักร    3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการ    2. รวมจัดทําแผนรายการประมาณการขอเงิน

ยานพาหนะ อุปกรณ  ตลอดจนเจาหนาที่ ปฏิบัติงานของหมวดการทาง งบประมาณฉุกเฉิน และฟนฟู

ใหปฏิบัติงานไดทันที    4. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

7 หัวหนางานจราจรสงเคราะห

  1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ   1. ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล   1. ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

  2.  จัดเตรียมไฟสัญญาณฉุกเฉิน วิเคราะห และประเมินสถานการณ

  3. ติดตามขอมูลขาวสาร   2.  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน

  4.  ประสานงานและใหความรวมมือกับ   3.  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

หนวยงานที่เก่ียวของ   4.  ใหความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ

  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8 หัวหนางานปรับซอม

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. สงชุดเฉพาะกิจออกทําการชวยเหลือทันที   1. สํารวจความเสียหาย

   2. วางแผนจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ    2. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหทราบถึง   2. รายงานผูอํานวยการศูนย ฯ

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร สถานการณ   3. ใหความชวยหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   4. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร ยานพาหนะ    3. ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

เครื่องมือ ใหพรอมปฏิบัติงานไดทันที    4. ใหความชวยหลือตามที่ไดรับการรองขอ

   5.เสนอความตองการดานเครื่องจักร    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณที่ขาดแคลน    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

9 รองผูอํานวยการแขวงการทาง ฝายบริหาร

   1.รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1.ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ    1.ประสานงานใหความชวยเหลือตามที่

   2.ทําหนาที่เลขานุการศูนยฯ พรอมกํากับ    2. ตรวจสอบและรายงานสถานการณ ไดรับการรองขอ

ดูแลเจาหนาที่ ความเสียหายตอผูอํานวยการศูนย ฯ

   3.ติดตามขอมูลขาวสาร    3.อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

   4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

12. ภัยจากความมั่นคง

   4.ตรวจสอบการรายงานขอมูลทางหลวง

ที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยเสนอศูนยํานวยการ

สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง

   5.ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของ  

แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง

   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

10 หัวหนางานสถิติ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รวบรวมและรายงานขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดภัย     1.  สรุปรายละเอียดที่เก่ียวของกับการเกิด

   2. จัดเตรียมขอมูลทางหลวงที่มีความเสี่ยง เสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ ภัยพิบัติเสนอศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง

ตอการเกิดภัยจากการกอวินาศกรรมเสนอ สํานักงานทางหลวง /สํานักงานทางหลวง

ศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/ สํานักงาน    2.  อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา

บํารุงทาง    3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

    3.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

    4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11 หัวหนางานพัสดุและสัญญา

   1.  รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปนโดย   1.  จัดซ้ือจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆเพ่ือดําเนิน

   2.  ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เชน  หิน  ทราย ดวนที่สุด การซอมแซมทางหลวงที่ชํารุดเสียหาย

น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหพรอมใชปฏิบัติงาน    2. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา   2.  จัดซ้ึอจัดจางวัสดอุุปกรณตาง ๆ กรณีที่

ไดทันที    3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ผูกพันไปกอนแลว

   3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  เชน 

ช้ินสวนสะพานเบลยี กระสอบทราย  หิน 

ทราย น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ใหเพียงพอและ

สามารถนําไปใชงานไดทันที 

   4.  ติดตามขอมูลขาวสาร 

   5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

12 หัวหนางานการเงินและบัญชี

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. จัดทําและแนะนําวิธีการใชงบประมาณ    1. เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ให

   2. เตรียมการตั้งแผนของบประมาณ    2. ของบประมาณโดยดวนและดําเนินการ เรงรัดการเบิกจายโดยเร็ว

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร จัดการกับงบประมาณที่มีอยู เพ่ือใหการ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ชวยเหลือโดยดวน
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คูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทางกรณีเกิดภัยพิบัติ

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ : ระดับ 1

12. ภัยจากความมั่นคง

   3. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    2. เรงรัดการเบิกจายคา ตอบแทนใหกับ

   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เจาหนาที่ ที่ไปปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติ

นอกเหนือจากวันทําการปกติ

13 หัวหนางานสารบรรณ

   1. รับฟงขาวสาร เฝาระวังสถานการณ    1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการศูนย   1. สรุปรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ

   2. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจมอบหมาย ปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยฯ

    หนาที่ผูรับผิดชอบ เปนระยะ ๆ    2. ประชาสัมพันธสภาพการจราจรให

   3. ติดตามขอมูลขาวสาร    2. ประชาสัมพันธเตือนใหประชาชนทราบ ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

   4. ออกคําส่ังกําชับเขมงวดในการรักษา ความ ขอมูลขาวสาร กรณีการจราจรติดขัด เปนระยะ ๆ

ปลอดภัยสถานที่ราชการและชวยกัน    3. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง    3. ประสานงานขอความอนุเคราะหและให

สอดสอง ดูแลความปลอดภัย    4. จัดเจาหนาที่รับ - สงขอมูลขาวสาร ตลอด ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากหนวย

   5. จัดเตรียมเจาหนาที่ประจําเครื่องมือ เวลา จนกวาเหตุการณจะเปนปกติ งานที่เก่ียวของ

ส่ือสาร โทรสาร วิทยุสมัครเลน    5. อยูปฏิบัติงานตลอดเวลา    4. จัดเตรียมเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในการใหขอมูลขาวสารและรายงานขาว

   5.  เสนอขอใหผูปฏิบัติงานไดรับความดี

ความชอบเปนกรณีพิเศษ
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หนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ

ผูอํานวยการแขวงการทาง/

ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง

     1. สํารวจสถานที่ ที่อาจเกิดหรือที่เคยเกิด      1.  สํารวจความเสียหายเบื้องตนแลวรีบ      1.  สํารวจและสรุปรายงานผลความเสีย

ภัยพิบัติบอยครั้งภายในจังหวัด รายงานใหศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/ หายใหศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/

     2. สํารวจ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สํานักงานทางหลวง และจังหวัดทราบ สํานักงานทางหลวง และศูนยบัญชาการ

และยานพาหนะของทางราชการ เพื่อใชงาน          2.  ติดตามและประสานงาน เพื่อใหผูวา  กรมทางหลวง

เมื่อเกิดภัยพิบัติแตละประเภท ราชการจังหวัดประกาศภัยพิบัติน้ันเปนภัย      2. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานที่ได

     3. จัดใหมีหรือหาวิธีการนําเครื่องจักร พิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมใหการชวยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติตาม

อุปกรณอื่นๆ มาใชเมื่อเกิดภัยพิบัติทุก      3.  ติดตามและประสานงานผูวาราชการ ความเหมาะสม

ประเภทตามความจําเปน จังหวัดในการขอใชเงินทดลองราชการกรณี      3.  งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

      4.  จัดใหมีหรือกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ ไดรับการรองขอใหสงเครื่องจักร/ยานพาหนะ

หลบภัยสาธารณะภายในหนวยงานหรือที่  และบุคลากรเขาชวยเหลือ

อื่นๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติ      4.  ทําวิทยุขออนุมัติ อทล. ผาน รทร. และ

      5.  จัดใหมีหรือหาแนวทางสงเจาหนาที่ ผส.ทล.เขาดําเนินการไดทันที โดยไมตอง

อบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันภัย รออนุมัติ

การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบภัย      สวนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน

จากจังหวัดหากไมไดรับใหขอจาก

งบประมาณของสํานักบริหารบํารุงทาง

     5.  รายงานศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง

 /สํานักงานทางหลวง และศูนยบัญชาการ

กรมทางหลวง

คูมือปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง  กรณีเกิดภัยพิบัติ

งานนอกเหนือจากหนาที่ประจํา

ภัยพิบัติทุกชนิด

กอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ หลังเกิดภัยพิบัติ
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จัดทำโดย

คณะทำงานสำนักบริหารบำรุงทางกับยุทธศาสตร์ความปลอดภัย
 

ที่ปรึกษา

1.นายวิเชียร  มหาธำรงชัย    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารบำรุงทาง 

2.นายธวัชชัย  พิมสาร  ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง 

3.นายสุรชัย    ศรีเลณวัติ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการดำเนินงาน 

4.นายวัชระ    ศรีหิรัญ  ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร 

5.นายเสริมศักด์ นัยนันท์  ผู้อำนวยการส่วนกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง 

 

คณะผู้จัดทำ

1. นายประสงค์  จันทร์วงค์   หัวหน้าศูนย์บริหารงานอุบัติภัย 

2. นายจุมพล   บำรุงพันธ์ุ   หัวหน้างานสถิติ  

3. นายจักรพันธ์  พัฒนเกรียงไกร  วิศวกรโยธาชำนาญการ  

4. นายราชศักดิ์  สุทธินวล   วิศวกรโยธาชำนาญการ  

5. นายอิทธิ์ศักดิ์  นวกิจวัฒนา   วิศวกรโยธาชำนาญการ  

6. นายกฤตยพงศ์  ศิริพลอย   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

7. น.ส.รัตนาวดี  ภู่ขำ    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  

8. นายธีรชัย   ชวนะศิลป์   วิศวกรโยธาชำนาญการ  

9. นายมนูน   อักษรจันทร์   วิศวกรโยธาชำนาญการ  

10. นายทวีศักดิ์  ตั้งวรภัทร์   วิศวกรโยธาชำนาญการ  

11. นางเนาวรัตน์  สิทธิกูล   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

12. นายวรุตติ์              เจียมประเสริฐ  พนักงานธุรการ  

13. น.ส.จุรีพรรณ      คำภิระแปง   พนักงานธุรการ   

 

  

 




