
 ๑ 
 

กําหนดเวลาในการบันทึกและสงขอมูล  e – Report  ในชวงเทศกาลสงกรานตป ๒๕๕๘ 

ระหวางวันที่ ๙-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

วันท่ี เวลา การดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 

๐๙.๐๐ น.  

๑. เจาหนาท่ีตํารวจ ณ จุดตรวจรวม นําสงแบบฟอรม

บันทึกขอมูลการจัดตั้งจุดตรวจรวม (ปภ.บอ.๑)   ให

ศูนยปฏิบัติการฯ อําเภอ/สถานีตํารวจในเขต

กรุงเทพมหานคร  ใหเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูลระบุพิกัด

ของจุดตรวจ  (พิกัด  E ,N)  ดูไดจาก ระบบ e – Map 

หรือโปรแกรมภาพถายดาวเทียมหรืออ่ืนๆ     

๒. นายอําเภอ หรือผูไดรับมอบหมายรวมกับ เจาหนาท่ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบความถูกตองของขอมูล   

๓. เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการอําเภอ เปด Website 

www.roadsafetythailand.com ของศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน และ Website 

www.disaster.go.th ของกรมปองกันและบรรเทา            

สาธารณภัย 

•  ปอนรหัสผูใชและรหัสผาน login เขาระบบรายงาน

และทําการบันทึกขอมูล ปภ.บอ.๑ 

 

อําเภอ/ในเขต

กรุงเทพ ฯ  

ใหสถานี

ตํารวจ 

นครบาล  

เปนผูรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๑ 

 

 

 

 

ภายใน ๑๐.๐๐ น  ๑. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

(ผูดูแลระบบระดับจังหวัด) Log In เขาระบบรายงาน 

ตรวจสอบการบันทึกขอมูล ปภ.บอ.๑ 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ปภ.บอ.๑ รวมกับ

เจาหนาท่ีหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ แลวทําการ

ตรวจสอบ/ยืนยัน/สงขอมูล ปภ.บอ.๑ โดยผูดูแลระบบ

(สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

จนครบทุกอําเภอ 

 

สํานักงาน ปภ.

จังหวัด/ใน

กรุงเทพฯ ศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กรมปภ.เปนผู

ยืนยันและ

รับสงขอมูล 

  ศูนยปฏิบัติการอําเภอ/สถานีตํารวจนครบาล 

๑. ตรวจสอบดูรายงาน ปภ.จ.๑ วาตรงกับขอมูลท่ี

บันทึกหรือไม  

๒. พิมพรายงานเสนอ นอภ/ผกก.สถานีตํารวจในเขต

กรุงเทพมหานคร ลงนาม 

อําเภอ/ในเขต

กรุงเทพฯให

สถานีตํารวจ

นครบาลเปน

ผูรายงาน 

 

 

http://www.disaster.go.th/
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วันท่ี เวลา การดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๑ 

 

 

 

 

ภายใน ๑๑.๐๐ น. 

 

 

 

 

๑. ผูดูแลระบบระดับศูนยเขต Log In เขาระบบรายงาน 

๒. ตรวจสอบ/ยืนยนั/สงขอมูลของทุกจังหวัด 

ศูนย ปภ.เขต 

ศูนยปฏิบัติการจังหวัด 

๑. login เขาดูรายงานระดับเขต เพ่ือตรวจสอบดู

รายงาน ปภ.ข.๑ วาตรงกับขอมูลท่ีสงหรือไม 

๒. พิมพรายงานเสนอผูวาราชการจังหวัด(ผวจ.) และ

แจงท่ีประชุมศูนยปฏิบัติการฯจังหวัด 

ศูนยปฏิบัติการ

จังหวัด 

๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๑ 

ภายใน ๑๒.๐๐ น. ๑. ผูดูแลระบบระดับกรม ทําการตรวจสอบ/ยืนยัน 

    - ดูรายงานระดับศูนยเขตตรงหรือไม 

    - พิมพรายงาน 

ผูดูแลระบบ

ของกรม ปภ. 

 

 

 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ตรวจสอบและพิมพรายงานเสนอ ผูอํานวยการศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ศูนย ปภ.เขต 

๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๓ - ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐๐.๐๑-๒๔.๐๐ น. 

และไมเกิน      

๐๒.๐๐น. ของวันที 

๒๘ ธันวาคม

๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ฝายปกครอง/สถานีตํารวจ/โรงพยาบาล/สาธารณสุข

อําเภอ บูรณาการการจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต 

ผูบาดเจ็บ(admit) ใหท่ีทําการปกครองอําเภอประสาน

ขอมูลรวมกับโรงพยาบาล สถานีตํารวจ วันละ ๓ ครั้ง 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ,๑๖.๐๐ น. และเวลา ๒๔.๐๐ น. 

๒. อําเภอ/สถานีตํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถบันทึก ปภ.บอ.๓(ขอมูลอุบัติเหตุ) ปภ.บอ.๔ 

(ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ) ในระบบ e-Report ไดทันที

เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จังหวัดและอําเภอควร

กําหนดเวลาเปนระยะ ใหอําเภอทําการบันทึกขอมูล ปภ.

บอ.๓-๔เขาระบบ  e-Report เพ่ือใหจังหวัดมีเวลาในการ

ตรวจสอบขอมูล โดย  Log In เขาระบบ เพ่ือทําการ

บันทึก ปภ.บอ.๓ และ ปภ.บอ. ๔ของอุบัติเหตุ 

แตละครั้งและตองบันทึกตอเนื่องกันจนครบ ปภ.บอ.๔ 

ทุกใบของอุบัติเหตุครั้งหนึ่งจึงจะบันทึก ปภ.บอ.๓-๔ 

ของอุบัติเหตุครั้งตอไป 

อําเภอ/ในเขต

กรุงเทพฯให

สถานีตํารวจ

ในเขต

กรุงเทพฯเปน

ผูรายงาน 
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วันท่ี เวลา การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๒ 

ปภ.บอ.๓-๔ 

ดําเนินการใหเสร็จ

ภายในเวลา   

๐๒.๐๐ น. 

๑. เจาหนาท่ีตํารวจ  ณ จุดตรวจ / สถานีตํารวจ สงแบบ        

ปภ. บอ. ๒ 

๒. ฝายปกครอง/สถานีตํารวจ/โรงพยาบาล บูรณา

การขอมูลตามแบบ ปภ.บอ.๓ ปภ.บอ.๔ 

๓. เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีบันทึกขอมูลประจําศูนย

ปฏิบัติการอําเภอ/สถานีตํารวจนครบาล บันทึกรายงาน

ขอมูล การเรียกตรวจและดําเนินคดี (ปภ.บอ.๒) 

อุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ(admit)   (ปภ.บอ.๓-๔) 

อําเภอ/ในเขต

กรุงเทพฯ 

ใหสถานี

ตํารวจในเขต

กรุงเทพฯ 

เปนผูรายงาน 

 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๒ 

ปภ.บอ.๓-๔ 
 

 

 

ดําเนินการใหเสร็จ

ภายในเวลา   

๐๓.๐๐ น. 

๑. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

(ผูดูแลระบบระดับจังหวัด) Log In เขาระบบรายงาน 

ตรวจสอบการบันทึกขอมูล ปภ.บอ.๒ ปภ.บอ.๓-๔ 

จนครบทุกอําเภอ 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ปภ.บอ.๒             

ปภ.บอ.๓-๔  แลวทําการยืนยันขอมูล โดยผูดูแล

ระบบจนครบทุกอําเภอ 

สํานักงาน ปภ. 

จังหวัด 

 

ศูนยปฏิบัติการอําเภอ/สถานีตํารวจนครบาล 

๑. Login เขาดูรายงานระดับจังหวัด เพ่ือตรวจสอบ

ดูรายงาน ปภ.จ.๒  ปภ.จ.๓  ปภ.จ.๔/๒  ปภ.จ.๕ 

รายชื่อผูเสียชีวิตวาตรงกับขอมูลท่ีบันทึกหรือไม  

๒.  พิมพรายงานเสนอ นอภ./ผกก.สถานีตํารวจใน

เขตกรุงเทพมหานคร ลงนาม 

อําเภอ/สถานี

ตํารวจนครบาล 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๒ 

ปภ.บอ.๓-๔ 

ดําเนินการใหเสร็จ

ภายในเวลา   

๐๔.๐๐ น. 

๑. ผูดูแลระบบระดับศูนยเขต Log In เขาระบบ

รายงาน ของศูนยเขตทําการตรวจสอบ/ยืนยัน/สง

ขอมูล  

(๑) การเรียกตรวจ (๒) ผลการเรียกตรวจ (๓) ขอมูล

อุบัติเหตุ (๔) ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ของจังหวัดใน

เขตจนครบทุกจังหวัดในเขต 

ศูนย ปภ.เขต 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 
 

วันท่ี เวลา การดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

  ศูนยปฏิบัติการจังหวัด 

@. login ดูรายงานระดับเขต เพ่ือตรวจสอบดู

รายงาน ปภ.ข๒   ปภ.ข๓   ปภ.ข๔/๒   ปภ.ข๕ 

รายชื่อผูเสียชีวิตวาตรงกับขอมูลท่ีสงหรือไม 

 ๒. พิมพรายงานเสนอผูวาราชการจังหวัดและนํา

แจงท่ีประชุมศูนยปฏิบัติการฯจังหวัด 

สํานักงาน 

ปภ.จังหวัด 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

การบันทึกและสง 

ปภ.บอ.๓-๔ 

ดําเนินการใหเสร็จ

ภายในเวลา 

๐๔.๓๐ น. 

๑. ผูดูแลระบบระดับกรม ทําการตรวจสอบ/

ยืนยันไฟลขอมูล (๑) การเรียกตรวจ (๒)  ผลการ

เรียกตรวจ (๓) ขอมูลอุบัติเหตุ (๔) ผูบาดเจบ็และ

เสียชีวิต  

ผูดูแลระบบ

ของกรม ปภ. 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

๑. login เขาดูรายงานระดบักรมเพ่ือตรวจสอบดู

รายงาน ปภ.ก๒   ปภ.ก๓   ปภ.ก๔/๒   ปภ.ก๕ 

รายชื่อผูเสียชีวิต วาตรงกับขอมูลท่ีสงหรือไม 

๒.  พิมพรายงานเสนอผูอํานวยการศูนยปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต 

 

๙-๑๕ เมษายน 

๒๕๕๘ 
 

 

 อําเภอ  จังหวัด  ศูนย ปภ.เขต  กรม ปภ. 

ดําเนินการตามข้ันตอนการรายงานตามท่ีกลาว

มาแลวทุกวัน 
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