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คำนำ
จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปีที่ผ่านๆมา ได้ส ร้างความเสียหายจานวนมากทั้งในด้านการคมนาคม
ด้ า นสาธารณู ป โภคต่ า งๆ ท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความเดื อ นร้ อ นด้ า นการสั ญ จรตลอดจนการด ารงชี วิ ต
กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงข่ายทางหลวงสายรอง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึ ง มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ สถานการณ์ ต่ า งๆตั้ ง แต่ ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ระหว่ า งเกิ ด เหตุ ก ารณ์
และหลังเกิดเหตุการณ์
เอกสารฉบับนี้ได้ปรับปรุงมาจากคู่มือเดิม ซึ่งได้ให้หน่วยงานปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้มีเนื้ อหาที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีมีก้าวหน้าไปมาก ระบบการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลมี
ความรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ คณะทางานจึงทาการปรับปรุง
คู่มือโดยเพิ่มเนื้อหาการเตรียมความพร้อมกรณีเกิ ดพายุฝนฟ้าคะนอง โดยการสารวจ ตรวจสอบ และตัดแต่งกิ่ง
ไม้แห้ง ที่อาจตกหล่น หรือล้มทับกีดขวางการจราจร และติดตั้งหลักนาทางกรณีน้าท่วมสูง เพื่อบอกขอบเขต
เส้นทาง เพื่อให้หน่วยงานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน ในการป้องกัน และเตรียมความพร้อม
เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางสัญจรไปมาเป็นสาคัญ
คณะผู้จัดทา
ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560
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การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท
ด้วยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มัก เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทย ส่งผลให้ใน
หลายพื้นที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ประกอบกับช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นการเริ่มต้นฤดูฝน
และคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้น กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบโครงข่าย
สายรองทั่ว ประเทศ ภัย พิบั ติ อันเนื่องมาจากอุทกภัย/ดินโคลนถล่ ม เป็นปัญหาที่พบอยู่ประจา อีกทั้งเป็น
อุปสรรคในการสัญจรไปมาของผู้ใช้เส้ นทางหลวงชนบท และก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนและสะพานใน
ความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันในการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นแก่ผู้ ป ระสบภั ย กรมทางหลวงชนบทจึ ง กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยแบ่งเป็น
 ก่อนเกิดเหตุการณ์
 ระหว่างเกิดเหตุการณ์
 หลังเกิดเหตุการณ์
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
ปกติฤดูฝนของประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่ก ลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีปริมาณมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับลมมรสุม ในบางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่ ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับกีดขวาง
การจราจร อาจเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ
เช่น น้าป่าไหลหลากกัดเซาะถนนหรือสะพานขาด ถนนถูกน้าท่วมขัง ดินโคลนถล่ม เป็นต้น กรมทางหลวงชนบท
จึงดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ Preparation ดังนี้

1.1 กำจัดสิ่งที่ขวำงทำงระบำยนำ เพื่อเป็น
กำรเพิ่มช่องทำงระบำยนำ

ดาเนินการทาความสะอาดช่องทางระบายน้า/ตัดหญ้า/กาจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้า เช่น ท่อลอด
สะพาน เป็นต้น
1.2 ดำเนินกำร สำรวจ ตรวจสอบ และตัดแต่งกิ่งไม้แห้ง
ที่อำจตกหล่น หรือล้มทับกีดขวำงกำรจรำจร
ดาเนิ น การตั ดแต่งกิ่งไม้แ ห้ งที่ อาจตกหล่ น ล้ มทับกี ด
ขวางเส้นทางจราจร และจัดชุดลาดตะเวณเส้นทางที่มี
ความเสี่ยง กรณีเกิดเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และมี
ต้ น ไม้ ล้ ม บนเส้ น ทางหลวงชนบท ให้ เ ข้ า ด าเนิ น การ
เคลียร์เส้นทางโดยเร็ว
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1.3 เตรียมพร้อมด้ำนบุคลำกร และทบทวน
แนวทำงปฏิบัติในกำรรับมือสถำนกำรณ์
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร โดยการจั ดให้ มีก ารอบรมเจ้า หน้า ที่ ให้ มี ความรู้ ทัก ษะ ในการ
ปฏิบัติงาน ทบทวนแนวทางในการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น การรายงานสถานการณ์ การทดลอง
ประกอบสะพานเหล็กชั่วคราว เป็นต้น
1.4 เตรียมพร้อมด้ำนเครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์ต่ำงๆ
เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ อาทิเช่น น้ามัน
เชื้อเพลิง เครื่องมือ เครื่องจักรกล ป้ายเตือน ต่างๆ
1.5 ตรวจสอบเพื่อป้องกันทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ (Prevention) โดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง/
พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ หรือเคยได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมา ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของถนนและสะพาน รวมทั้งติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการเตรียมการป้องกัน ด้านการรับมือ (Response) โดยจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางที่สาคัญ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าไว้ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที7่อย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์
2. ระหว่างเกิดเหตุการณ์
หน่วยดาเนินการในพื้นที่เมื่อทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบได้รับผลกระทบ จะต้องรายงาน
สถานการณ์ผ่านระบบ FMS (Flood Management System) และติดตามสถานการณ์อานวยการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในทุกกรณี
2.1 ดำเนินกำรติดตังป้ำยเตือนประชำชน
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ นประชาชนและป้ า ยแนะนาเส้ น ทางเลี่ ย งบริ เ วณต้ น ทาง ให้ ท ราบถานการณ์
ผ่ า นได้ / ผ่ า นไม่ ไ ด้
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2.2 ป้องกันนำท่วมช่องทำงจรำจรสำยหลัก

นาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กระสอบทราย ป้องกันน้าท่วมช่องทางจราจรสายหลัก
2.3 ติดตังหลักนำทำงกรณีนำท่วมสูง
ติ ด ตั ้ ง หลั ก น าทางทั ้ ง 2 ข้ า งเพื ่ อ ก าหนดช่ อ ง
การจราจร ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ร ถวิ ่ ง ออกนอกแนว
เส้ น ทาง
2.4 เร่งกู้เส้นทำงนันให้กลับมำใช้สัญจรได้
ตำมปกติ
เส้นทางสาคัญที่เป็นแหล่งชุมชน เส้นทางอพยพ หรือขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค หากการสัญจรไม่
สามารถผ่านได้ จะต้องเร่งกู้เส้นทางนั้นให้กลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติ

2.5 กรณีเกิดดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทำง
ตำมปกติ
กรณีดินไหล่เขาข้างทาง Slide ปิดทับเส้นทาง จะดาเนินการนาเครื่องจักรเข้าเกลี่ยดินออกจาก
เส้นทางเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร

2.6 กรณี ถ นนขำด/คอสะพำนขำด

2.5 ดาเนิ น การติ ด ตั้ ง สะพานแบรี ย์ เ พื่ อ เชื่ อ มเส้ น ทาง
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2.7 จัดรถรับส่งประชำชนในพืนที่นำท่วมสูง

กรณี ร ะดั บ น้ าสู ง รถเล็ ก สั ญ จรผ่ า นไม่ ไ ด้
ทช.ได้ จั ด รถบรรทุ ก 6 ล้ อ สาหรั บ บริ ก าร
ประชาชนให้ เ ข้ า ถึ ง ที่ พั ก อาศั ย ได้ ส ะดวก
ยิ่ ง ขึ้ น

2.8 บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในพืนที่
ช่วยเหลือประชำชน
การบริหารจัดการเครื่องจักร เพื่อบูรณาการกับ
หน่ ว ยงานอื่ น เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ห น่ ว ยงานใน
พื้นที่ประสบภัยพิบัติสามารถขอความช่วยเหลือ
จากส านั ก งานทางหลวงชนบทในพื้ น ที่ นั้ น ๆ
โดยส านั ก งานทางหลวงชนบทจะสั่ ง การให้
แขวงทางหลวงชนบทและหมวดทางหลวง
ชนบทในพื้นที่นั้นๆ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
เช่น สนับสนุนเครื่องจักรในการเปิดการจราจร
จั ด พาหนะขนส่ งเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค หรื อ
รั บ ส่ งประชาชนให้ เข้าถึง พื้น ที่ พักอาศัย และ
อื่นๆตามที่หน่วยงานร้องขอ
2.9 การประขาสัมพันธ์หน่วยงานและบริการประชาชน กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานในพื้นที่
ประกอบด้วย สานักงานทางหลวงชนบททั้ง 18 สานัก แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด หมวดทางหลวงชนบท จะ
ทาการประชาสัมพันธ์และหึความช่วยเหลือประชาชนโดย
2.9.1 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นชัดเจน เช่น ติดข้างรถ หน้าอาคารสานักงาน
เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสามารถขอความช่วยเหลือได้สะดวกและรวดเร็ว
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2.9.2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน ทช.หมอทาง สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย FM 92.50 MHz และ AM 891 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.10น.- 11.00 น.

2.10 การรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ
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1. การเข้า/รายงานสถานการณ์ อส.ทช., ภาคีเครือข่าย, หน่วยงานอื่น ในพื้นที่ประสบภั ย
พิบัติให้แจ้ง หรือรายงานสานักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด หมวดบารุงทางหลวงชนบท
ในพื้นที่
2. การตรวจสอบพื้นที่ สานักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด หมวดบารุง
ทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อนจาก
เหตุภัยพิบัติ เมื่อหน่วยตรวจสอบได้ข้อมูลจะส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยผ่าน 2
ช่องทางคือ
 ช่ อ งทางหลั ก คื อรายงานระบบ FMS ก่ อนเวลา 17.30 น. จากนั้ น ส านั ก บ ารุ ง ทาง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสรุปผลรายงาน กรมฯ และกระทรวง ก่อนเวลา 8.30 น.
 ช่องทางรอง คือ การรายงานแบบ Real Time ………….ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยการ
รายงานจะรายงานผ่าน LINE กลุ่ม DRR EXECUTIVE
 รายงานจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
2.10 การบริหารจัดการงบประมาณ
กรมทางหลวงชนบทจะใช้งบฉุกเฉินจากเหตุ ภัยพิบัติดาเนินการในการเตรียมความพร้อม
ช่วยเหลือประชาชน พร้อมการซ่อมแซมชั่วคราว เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรภายใน 7 วัน หลังเหตุการณ์
ปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ เป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยลง
3. หลังเกิดเหตุการณ์
ดาเนินการฟื้นฟู (Recover) ทางหลวงชนบทที่ชารุดเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยระยะ
เร่งด่วนจะเข้าฟื้นฟูให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ชั่วคราว ภายใน 7 วัน

หลั ง น้าลดหากเส้ น ทางชารุ ด เสี ย หายจะเข้ า ซ่ อ มแซมชั่ ว คราวให้ ป ระชาชนสั ญ จรได้ และ
สารวจ ออกแบบ เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น งบประมาณฟื้ น ฟู ฯ ให้ เ ข้ า สู่ ส ภาพปกติ ซึ่ ง จะบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานอื่ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งถาวรด้ ว ย
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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หลังจากนั้นจะดาเนินการ สารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และตรวจสอบความเสียหายเพื่อจัดทา
แผนของบประมาณในโอกาสต่อไป

สารวจ

ออกแบบ

ประมาณราคา

เสนอของบประมาณ

ดาเนินการฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

งานซ่อมสร้างฟื้นฟูทางหลวงชนบท

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพิ่มช่องทางระบายน้า

ก่อสร้างสะพาน เพิ่มช่องทางระบายน้า

ก่อสร้างท่อลอดกลม และรางระบายน้า เพิ่มช่องทางระบายน้า
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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ภาคผนวก ก
นิยามศัพท์ ความหมายของภัยพิบัติ
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ภัยพิบัติ คือ ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตของผู้ คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พายุ
การระเบิ ด โดยการระเบิดที่กล่ าวถึงนี้ คือการระเบิดของแก๊สที่มีความไวไฟสูงที่ธ รรมชาติปล่อยออกมาสู่
ภายนอก นอกจากนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังรวมถึงภัยจากนอกโลกด้วย เช่น อุกกาบาต
2. ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ ภัยพิบัติที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ เช่น การสูบน้าใต้ดินปริมาณมากจน
ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมจนส่งผลให้
ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นและท่วมพื้นที่ในระดับต่า การเปลี่ยนทางน้าจนทาให้เกิดภัยแล้งในบางพื้นที่ เป็นต้น
รวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน ซึ่งส่งผลต่อชั้นหินใต้เปลือกโลก
โดยอาจมีผลกระทบต่อโลกในระยะยาวเป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นหลัก
1.นิยามของอุทกภัย
อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายทีเกิดจากสภาวะน้าท่วมหรือน้าท่วมฉับพลันหรืออันตรายเกิดจากสภาวะ
น้าไหลเอ่อล้นฝังแม่น้า ลาธาร หรือทางน้า เนื่องจากมีน้าเป็นสาเหตุอาจเป็นน้าท่วม น้าป่าไหลหลากหรืออื่นๆ
โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทาให้เกิดการสะสมน้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน
ทาให้ พื้นที่นั้นมีน้าท่วมเป็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้
สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมกาลังแรง
ร่องความกดอากาศต่ามีกาลังแรง อากาศแปรปรวน น้าทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ล้วนเป็นสาเหตุที่ทาให้
เกิดอุทกภัยได้เสมอ
ลักษณะของปัญหาอุทกภัย
โดยทั่วไปอุทกภัยที่เกิดจากน้าท่วม แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1. น้าท่วมขัง เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ามีไม่เพียงพอ หรือน้าไม่สามารถระบายได้ทัน มักเกิดขึ้น
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าและบริเวณชมชนเมืองใหญ่
2. น้าท่วมฉับพลันและน้าป่า เป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความ
ชันมากและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อย เช่น บริเวณต้นน้าซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่า
ถูกทาลายไปทาให้การกักเก็บน้าหรือต้านน้าลดน้อยลง น้าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกไม่เกิน 6
ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างภูเขา เนื่องจากน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วย
ความรวดเร็ว โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้นความเสียหายจากน้าท่วมฉับพลั นจึงมีผลกระทบ
มากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
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ความเสียหายของอุทกภัย
1. ความเสี ย หายต่อชีวิต ทรั พย์ สิ น อาคาร บ้านเรือน โดยตรง เกิดน้ าท่ว มในบ้านเมือง โรงงาน
คลังพัสดุ โกดังสินค้า บ้านเรือนไม่แข็งแรง อาจถูกกระแสน้าไหลเชี่ยวพังทลาย ผู้คน สัตว์เลี้ยง อาจจมน้าตาย
หรือถูกพัดพาไปกับกระแสน้าไหลเชี่ยว เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดทั้งทางถนน ทางรถไฟ ยานพาหนะสัญจร
ไปมา หรือวิ่งรับส่งสินค้าไม่ได้ สาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า
ประปา และระบบการระบายน้า ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน วั ด สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
ต่างๆ เป็นต้น
2. ความเสียหายของแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่งกสิกรรมไร่นา สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ ตลอดจน
แหล่งเก็บเมล็ดพันธ์พืชยุ้งฉาง
3. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศลดลง ผลกาไรจากภารกิจต่างๆ ถูกกระทบกระเทือน
รัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจากการซ่อมบูรณะซ่อมแซม และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเกิดข้าวยากหมากแพง
ทั่วไป
4. ความเสี ย หายทางด้านสุ ขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้าดีในการอุปโภค
บริโภค ขาดความสะดวกด้านห้องน้า ห้ องส้ว ม ทาให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคน้ากัดเท้า โรคอหิวาตกโรค
รวมทั้งโรคเครียด มีความวิตกกังวลสูง โรคประสาทตามมา
5. ความเสี ย หายที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ฝนตกที่ ห นั ก น้ าที่ ท่ ว มท้ น ขึ้ น มาบนแผ่ น ดิ น และ
กระแสน้าที่ไหลเชี่ยวทาให้เกิดแผ่นดินถล่ม (landslides) ได้ นอกจากนั้นผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน้าพัด
พาลงสู่ที่ต่า ทาให้ดินขาดปุ๋ยธรรมชาติ และแหล่งน้าเกิดการตื้นเขิน เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ
2. นิยามของดินโคลนถล่ม
ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก สาเหตุ
หลักของดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรับน้าหนักของตัวเองได้อีกต่อไป ดินถล่มมักเกิด
พร้ อมกับ หรือตามมาหลั งจากน้ าป่ าไหลหลาก เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลั งพายุฝ นที่ทาให้เกิดฝนตกหนัก
ต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องน้าซึมลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุ่มด้วย
น้ายังผลให้น้าหนักของมวลดินเพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้าใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นทาให้
แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดังนั้น โอกาสที่เกิดดิน
ถล่มหรือโคลนถล่มจึงมีมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนตัวของดินอาจเกิดอย่างช้าๆหรืออย่างฉับพลัน น้าหนักของมวลดิน
ที่ถล่มลงมามีกาลังมหาศาลที่ทาลายสิ่งต่าง ๆ ที่ขวางทางและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สาเหตุของดินถล่ม/โคลนถล่ม จาแนกได้ดังต่อไปนี้
1) สาเหตุจากมนุษย์ (Manmade Causes) กิจกรรมที่มนุษย์ทาในบริเวณที่ลาดชัน เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม เช่น
- การก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชัน โดยไม่มีการคานวณด้านวิศวกรรมที่ดีพอ
- การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา
- การกาจัดพืชที่ปกคลุมดินและการตัดไม้ทาลายป่า
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันเพิ่มขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของ
น้าผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่มหรือโคลมถล่ม การขุดหรือตัดถนนใน
บริเวณที่ลาดเชิงเขาอาจก่อให้เกิดความชันของพื้นที่มากขึ้น การขุดเหมืองและการระเบิดหินมักจะทาให้ดินมี
ความลาดชันเพิ่มขึ้น การทาการเกษตรในบริเวณที่ลาดชัน เกษตรกรก็จาเป็นที่จะต้องกาจัดวัชพืชและอาจปรับ
พื้น ที่ให้ มีลั กษณะขั้น บั นไดหรื อธุรกิจ การตัดไม้ทาลายป่า กิจกรรมเหล่ านี้ล้ ว นทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบการไหลของน้าบริเวณผิวดินกล่าวคือน้าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการชะล้างหน้า
ดินเนื่องจากป่าถูกทาลาย ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้าบริเวณผิว
ดินยังส่งผลต่อระดับน้าบาดาลอีกด้วย ในการทาชลประทาน จะมีปริมาณน้าส่วนหนึ่งที่ซึมออกจากคลอง
ชลประทานและไหลซึมลงไปใต้ดิน ทาให้ระดับน้าบาดาลเพิ่มสูงขึ้น มวลดินมีน้าหนักมากขึ้ นและอาจเป็น
สาเหตุให้เกิดดินถล่มในที่สุด การเพิ่มระดับน้าบาดาลอาจมีสาเหตุมาจากการรั่วของท่อน้า บ่อหรืออ่างเก็บน้า
หรือการปล่อยน้าทิ้งจากที่ต่าง ๆ
2) สาเหตุจากธรรมชาติ (Natural factors) เหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหรือ
โคลนถล่มได้เช่นกัน เช่น
- ฝนตกหนัก การเกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะมีฝนเป็นปัจจัยเร่งที่สาคัญเสมอ
- การเปลี่ยนแปลงระดับน้าเนื่องจากน้าขึ้นน้าลง การลดระดับน้าในแม่น้าและอ่างเก็บน้า
- การกัดเซาะของดินจากกระแสน้าในแม่น้า ลาธาร หรือจากคลื่นซัดทาให้ความหนาแน่นของมวลดิ น
ลดลง
- การผุพังของมวลดินและหิน
- การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
นอกจากนี้ การเกิดดินถล่มอาจมีสาเหตุจากการเกิดภัยธรรมชาติหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ใน
บางกรณี ภัยธรรมชาติเพียงภัยหนึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยต่าง ๆ ตามมาได้ ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวซึ่งทาให้เกิด
ดินถล่มและเขื่อนแตก ส่งผลให้เกิดน้าท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้าที่มีระดับต่ากว่า เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้
อาจส่งผลกระทบแตกต่างไป จากเหตุการณ์ที่มีสาเหตุการเกิดจากภัยพิบัติเพียงภัยเดียว
ลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยดินโคลนถล่ม
1) พื้นที่ที่มีโ อกาสเกิดภัยโคลนถล่ม หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการเลื่อนไหลของ
ตะกอนมวลดินและหินที่อยู่บนภูเขาสู่ที่ต่าในลาห้วยและทางน้าขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ลักษณะ
ของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีข้อสังเกตดังนี้
- พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง
- พื้นที่เป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการผุกร่อนของหิน
- พื้นที่ที่เป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนที่ตัดผ่านหุบเขา บริเวณลาห้วย บริเวณเหมืองใต้ดินและ
เหมืองบนดิน
- บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินก้ อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้ทางน้า เช่น ห้วย
คลอง แม่น้า
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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- ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม
- สภาพพื้นที่ต้นน้าลาธารที่มีการทาลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว
- เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมาก่อน
- พื้นที่สูงชันไม่มีพืชปกคลุม
- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดินอย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุมาจากการก่อสร้าง
- บริเวณพื้นที่ลาดต่าแต่ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ามาก
2) หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงลาห้วยตามลาดเชิงเขา และที่
ลุ่มที่อยู่ติดหรือใกล้เขาสูง อาจจะได้ผลกระทบจากการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินปริมาณมากที่มา
พร้อมกับน้าตามลาห้วยจากที่สูงชันลงมาสู่หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ โดยลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านเสี่ยงภัยดิน
ถล่ม มีข้อสังเกตได้ดังนี้
- อยู่ติดภูเขาและใกล้ลาห้วย
- มีรอ่ งรอยดินไหลหรือเลื่อนบนภูเขา
- มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
- อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาก่อน
- มีน้าป่าไหลหลากและน้าท่วมบ่อย
- มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน
- พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กและใหญ่ปนกันตลอดท้องน้า

แหล่งข้อมูลจาก Internet
- วิกิวีเดีย สารานุกรมเสรี
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E
0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
- ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
http://cendru.eng.cmu.ac.th/web/13-2.htm
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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ภาคผนวก ข
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท
ที่มา : แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการขณะเกิดภัยพิบัติ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดาเนินการก่อนเกิดภัยและหลังเกิด ภัย
พิ บั ติ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯแบบบู ร ณาการระดั บ กระทรวงด้ า นการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ข อง
กระทรวงมหาดไทย และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ให้การสนับสนุนยานพาหนะ พนักงานประจายานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง ตลอดจนการ
จัดเตรียมนามันเชื้อเพลิง
2. เตรียมการและจัดให้มีเส้นทางสารอง หรือทาทางชั่วคราว และซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขสิ่งอานวย
ความสะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะถนน รถไฟ หรือสะพานที่ช ารุดเสี ยหาย ให้ส ามารถใช้บริการขนส่ ง
ทดแทนจนเชื่อมโยงและประสานการขนส่งได้
สาหรับแผนปฏิบัติการฯ กรมทางหลวงชนบทฉบับนี้ ได้กาหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการและ
การประสานการปฏิ บั ติ ก ารของกรมทางหลวงชนบทที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ส ามารถช่ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
และการประสานสอดคล้องการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทสามารถปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุก
ระดับได้อย่างมีระบบ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้รองรับสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และ
หลังเกิดภัยพิบัติ
3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. เพื่อให้หน่วยงานของกรมทางหลวงชนบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเข้าใจภารกิจด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้ภาคประชาชน (อาสาสมัครทางหลวงชนบท) มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ปฏิบัติการของกรมทางหลวงชนบท แบ่งเป็น 3 ระดับ
1. กรมทางหลวงชนบท

เป็นศูนย์อานวยการส่วนกลาง

2. สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18

เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า

3. แขวงทางหลวงชนบท

เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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ศูนย์อานวยการส่วนกลาง
ศูนย์อานวยการส่วนกลาง มีองค์ประกอบและหน้าที่ต่างๆดังนี้
ภัยพิบัติ

ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ผอ. สานักอานวยความ
ปลอดภัย

ทาหน้าที่ประสานงาน
และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาในระดับ
กรมและกระทรวง

ผอ. สานักบารุงทาง

ผอ. สานักเครื่องกลและ
สื่อสาร

ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

ทาหน้าทีร่ ายงานข้อมูล
สายทางที่ประสบภัย
พิบัติ และขอสนับสนุน
งบประมาณเพื่อฟื้นฟูฯ
และบูรณะเส้นทางที่
เสียหายจาก สาธารณภัย
กรณีที่ สทช./ขชจ. ไม่
สามารถดาเนินการได้เอง

ทาหน้าที่สนับสนุน
ยานพาหนะ เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสื่อสาร กรณีที่
สทช./ขชจ. ไม่สามารถ
ดาเนินการได้เอง พร้อม
จัดทาและบารุงรักษา
ฐานข้อมูล พาหนะ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง
และบารุงทางและ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ทาหน้าที่จัดการข้อมูลขึ้น
Website

แผนภูมิที่ 1 : องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของศูนย์อานวยการส่วนกลางในการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของศูนย์อานวยการส่วนกลางในการปฏิบัติการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติของศูนย์อานวยการส่วนกลาง
ก่อนเกิดเหตุการณ์

ขณะเกิดเหตุการณ์

หลังเกิดเหตุการณ์

1.กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยพิบัติ

1. ติดตามสถานการณ์ อานวยการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

2. วางแผนหลักในการป้องกันภัย
พิบัติ

2. รายงานสถานการณ์ ข้อมูล เสนอ
อทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. กาหนดวิธีตรวจสอบติดตามการ
ประเมินผลตามแผนหลักการ
ป้องกันภัยพิบัติ

3. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับการ
จัดงบประมาณในการให้ความ
ช่วยเหลือทุกขั้นตอนจนเสร็จการ

4. วางระเบียบแนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน ค่า
ทดแทน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเกิดภัย
พิบัติ

4. ประสานงานคณะกรรมการป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
4. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้าน
วิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
5. พิจารณาและกาหนดกิจการอื่นที่
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติให้กับ
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติทุกระดับ
บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท

5. พิจารณาและกาหนดกิจการอื่นๆ
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ

1. สรุปสถานการณ์หลังเกิดภัยพิบัติ
เสนอ อทช. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและประสานงานการ
อนุมัติงบประมาณเพื่อการฟื้นฟู
3. พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุง
แผนหลักตามกิจการ หรือระยะเวลา
ที่เหมาะสม

5. ประสานงาน ติดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามแผนการป้องกันภัยพิบัติ
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกาหนด
ที่ ม า : แผนปฏิ บั ติ ก ารการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า มีองค์ประกอบและหน้าที่ต่างๆดังนี้

ภัยพิบัติ

ผู้อานวยการสานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 1 - 18

ทาหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานงานและ
รายงานผู้บังคับบัญชาในระดับกรม

ผู้อานวยการส่วนอานวยการ

กระทรวง
ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/
งบประมาณ

ทาหน้าที่พิจารณาระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ
เพื่อเสนอศูนย์อานวยการกลางเพื่อให้การสนับสนุน

ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบและ
วิเคราะห์

ทาหน้าที่ฟื้นฟูบูรณะเส้นทางที่เสียหายจากสาธารณ
ภัย กรณีที่ ขชจ. ไม่สามารถดาเนินการเองได้

ผู้อานวยการส่วนบูรณะ

ทาหน้าที่ในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดเตรียมน้ามัน
เชื้อเพลิง กรณีที่ ขชจ. ไม่สามารถดาเนินการได้เอง

ผู้อานวยการส่วนเครื่องกล

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า
แผนภูมิที่ 2 : องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. รับฟังข่าวสาร ติดตาม และเฝ้า
ระวังสถานการณ์
2. ตรวจสอบความพร้อมของหน่วย
ปฏิบัติการส่วนหน้า ในการให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
3. กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ด้าน
บุคลากร บริหารจัดการ เครื่องจักร
และยานพาหนะ งบประมาณ และ
ด้านประชาสัมพันธ์
4. จัดทาแผนปฏิบัติการกรณีเกิดภัย
พิบัติ

ขณะเกิดเหตุการณ์

หลังเกิดเหตุการณ์

1. รายงานข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ
ต่อศูนย์อานวยการส่วนกลาง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ศูนย์อานวยการส่วนกลาง

2. พิจารณาสนับสนุนผลการ
2. บริหารจัดการแบบบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ
ส่วนหน้า ด้านบุคลากร บริหาร
3. พิจารณาระดับความรุนแรงของ
จัดการ เครื่องจักร ยานพาหนะ
ภัยพิบัติ เพื่อเสนอศูนย์อานวยการ
และแผนงาน/งบประมาณ
ส่วนกลาง หรือเพื่อขอรับ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
3. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/งบประมาณ
4. ควบคุม ดูแล กากับ แก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. วิเคราะห์สรุปผลและเสนอแนว
ทางแก้ไขแบบยั่งยืน
5. ประเมินความเสียหายเพื่อ
ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
ที่ ม า : แผนปฏิ บั ติ ก ารการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า มีองค์ประกอบและหน้าที่ต่างๆดังนี้

ภัยพิบัติ

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
76 จังหวัด

ทาหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์
ประสานงานและรายงานผู้บังคับบัญชา
ในระดับสานัก รวมทั้งประสาน อส.ทช.
ในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ด้านประสานงาน

กระทรวง
ทาหน้าที่ฟื้นฟู/บูรณะเส้นทางที่เสียหาย
จากสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ด้านการฟื้นฟู/บูรณะ

ทาหน้าที่ในการสนับสนุนยานพาหนะ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการ
จัดเตรียมน้ามันเชื้อเพลิง

เจ้าหน้าทีด่ ้านสนับสนุน
เครื่องจักร/สื่อสาร

1. รายงานในระบบ FMS
2. ระบบ Real Time (ระบบ LINE)
รายงานทุกวันจนกว่าเข้าสู่สภาวะปกติ
3. กรณีระบบ FMS ไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รายงานตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ข)
แผนภูมิที่ 3 : องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าในการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าในการปฏิบัติการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า
ก่อนเกิดเหตุการณ์

ขณะเกิดเหตุการณ์

1. รับฟังข่าวสาร ติดตามและเฝ้า
ระวังสถานการณ์

1. ดาเนินการแก้ไข/ช่วยเหลือ
ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ

2. เตรียมความพร้อมของหน่วย
ปฏิบัติการส่วนหน้า

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทารายงานสถานการณ์ต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

หลังเกิดเหตุการณ์
1. รายงานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเสนอศูนย์ปฏิบัติการส่วน
หน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

3. สรุปผลความเสียหาย พร้อม
4. พิจารณาระดับความรุนแรงของ เสนอแผนงานเพื่อขอรับงบประมาณ
ภัยพิบัติเพื่อเสนอศูนย์ปฏิบัติการ ฉุกเฉิน
ส่วนหน้า หรือเพื่อขอรับการ
4. จัดทาแผนฟื้นฟูเสนอศูนย์
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติการส่วนหน้า เพื่อขอรับ
5. ประเมินความเสียหายเพื่อ
งบประมาณ
ขอรับงบประมาณ
6. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
7. บริหารจัดการแบบบูรณาการ
ที่ ม า : แผนปฏิ บั ติ ก ารการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
การปฏิบัติแบบบูรณาการกับหน่วยงานหลักระดับพื้นที่
ในการปฏิบัติการเข้าให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติ กรมทางหลวง
ชนบททาหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ประสบภัยพิบัติระดับพื้นที่คือ จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระดับพื้นที่ ดังแผนภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

ผู้อานวยการแขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัด 76 จังหวัด

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า
(ผอ.ขทช.)

ผู้อานวยการสานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 1 - 18

ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
(ผส.ทช.)

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ศูนย์อานวยการส่วนกลาง
(อทช.)

ภัยพิบัติ

แผนภูมิที่ 4 : การปฏิบัติแบบบูรณาการกับหน่วยงานหลักระดับพื้นที่

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีเข้าระบบ FMS ไม่ได้

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท

22

การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
แบบฟอร์มรายงาน กรณีเข้าระบบ FMS ไม่ได้

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท

23

การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท

24

การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท

25

การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ

สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั พิบัติ
คณะทางาน
นายพิศักดิ์
จิตวิริยะวศิน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ประธานคณะทางาน
นายมานพ
สุสิงห์
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
คณะทางาน
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
คณะทางาน
นายสมัย
โชติสกุล
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
คณะทางาน
นายโกสินท์
พิทยะเวสด์สุนทร
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
คณะทางาน
นายวิศว์
รัตนโชติ
วิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน
คณะทางาน
นายสุพร
เตไชยา
วิศวกรใหญ่ด้านสารวจและออกแบบ
คณะทางาน
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ
ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18
คณะทางาน
นายธนิต
วิทยเมธ
ผู้อานวยการกลุ่มบารุงทาง
เลขานุการและคณะทางาน

คณะผู้จัดทา
นายชูชัย
นายคุณมาศ
นายณรงค์
นายจอม
นายกิตติ
นางสาวลาวัณย์
นายชาญศักดิ์
นางธันฐกรณ์
นายปภวัตร

พนัสอัมพร
พันธุเตชะ
คู่บารมี
ตีระวณิชย์
คุ้นมโน
ชวาลาทิพย์
แรงสาริกรรม
รื่นกฤษ์รักษ์
จันผง

กรมทางหลวงชนบท

ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการกลุ่มบารุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
ผู้อานวยการกลุ่มบารุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป

สานักบารุงทาง กลุ่มบารุงทาง
โทร. 02-551-5263
Fax. 02-551-5257
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท
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