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๑. สถานการณ์

ก. สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย
องค์การสหประชาชาติคาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๙๓ ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙,๖๐๐ ล้านคน          
จากปัจจุบันที่มีประชากรอยู่ประมาณ ๗,๒๐๐ ล้านคน (World Population Prospects : The 2012 
Revision, UN) ซึ่งจะท�ำให้ความต้องการสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานต่อการด�ำรงชีวิตในโลกปัจจุบันมีสูงมากขึ้น        
การพัฒนาเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ต้องมีการแข่งขันและขยาย
ตัวตามอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ผลที่ตามมาก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็ว ฟุ่มเฟือย ไม่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ขีดจ�ำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของ
ทรัพยากร    เป็นเหตุให้ระบบนิเวศถูกท�ำลายอย่างต่อเนือ่ ง  จากข้อมูลของคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ
ว่าด้วย  ความเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศคาดการณ์วา่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๖๔๓ อุณหภูมโิ ลกจะ
เพิม่ ขึน้  ๑.๑ – ๖.๔ องศาเซลเซียส เนือ่ งจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชัน้ บรรยากาศเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะท�ำให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อฤดูกาลต่าง ๆ เช่น
ฤดูร้อนยาวนานขึ้น ระดับน�้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและรุนแรงบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดภัย
พิบัติต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย แผ่นดินไหว วาตภัย ดินโคลนถล่ม โรคระบาด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในโลก เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ จากความตระหนักถึงปัญหาของแนวโน้มสาธารณภัย
ต่าง ๆ ดังกล่าวประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย โดยมีกรอบการด�ำเนินการหลัก เช่น กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)   กรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and
Emergency Response : AADMER) ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเชียและ
แปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๗ (Bangkok Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and Pacific 2014)
ซึ่งกรอบการด�ำเนินงานทั้งหมดจัดท�ำขึ้น เพื่อหาทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับโลก ลดความสูญเสียจากสาธารณภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่
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ข. สถานการณ์เฉพาะ

ประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๔   มีจ�ำนวน ๖๔ ล้านคน (แหล่งที่มา : ส�ำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง) จากการคาดการณ์อกี ๒๐ ปีขา้ งหน้า (พ.ศ.๒๕๗๐) ประชากรของประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้ เป็น
๗๐.๖ ล้านคน (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : ๒๕๕๑) อัตราการเพิ่มขึ้น
ของประชากรดังกล่าว จะท�ำให้ความต้องการความจ�ำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร น�้ำ พลังงาน ที่อยู่อาศัย และ
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ จะมีความต้องการเพิม่ สูงขึน้ จึงมีสงิ่ ขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญในการตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม          
การค้า   การลงทุน ฯลฯ สิ่งขับเคลื่อนเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว
โดยต่อมาเมือ่ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ท�ำให้เกิด
การบริโภคทรัพยากรอย่างฟุม่ เฟือยโดยไม่คำ� นึงถึงขีดจ�ำกัดและศักยภาพในการฟืน้ ตัวของทรัพยากรเหล่านัน้      
เป็นเหตุให้มีการสูญเสียทรัพยากรและระบบนิเวศถูกท�ำลายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ในรอบหนึ่งปีประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งเป็นผลจากปัจจัยตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตามเหตุปัจจัยเสี่ยงภัยต่าง ๆ จากลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์  
ของประเทศไทย รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัยประจ�ำปีของ  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุภัยประเภทต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไว้ดังนี้
๑. อุทกภัย
อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิด
น�ำ้ ท่วมฉับพลัน น�ำ้ ท่วมขัง และน�ำ้ ล้นตลิง่ ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน สิง่ สาธารณประโยชน์และทรัพย์สนิ
ของประชาชนได้รบั ความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทพี่ ดั ปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
รวมถึงหย่อมความกดอากาศต�่ำ และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น) นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน�้ำ  หรือเขื่อนแตก เป็นต้น ในระยะหลังปัญหา
อุทกภัยเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ มีมลู ค่าความเสียหายสูงขึน้ อุทกภัยทีม่ คี วามสูญเสียมากทีส่ ดุ คือ มหาอุทกภัย
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีผเู้ ดือดร้อน ๕,๒๔๗,๑๒๕ ครัวเรือน จ�ำนวน ๑๖,๒๒๔,๓๐๒
คน เสียชีวิต ๑,๐๒๖ คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า ๑.๔๔ ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากแผนการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ,หน้า ๓)
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ภัยแล้งเป็นสภาวะการขาดแคลนน�ำ้ ดืม่ และน�ำ้ ใช้ รวมถึงพืชพันธุไ์ ม้ตา่ ง ๆ ขาดน�ำ 
้ ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตก
น้อยลง ท�ำให้ปริมาณน�้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำทั่วประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอเพื่ออุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน และสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาคือ ภาวะแห้งแล้งและ
การขาดแคลนน�้ำ  นอกจากนี้ความเจริญของบ้านเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจบริการ และจ�ำนวนประชากรที่ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ท�ำให้มีความต้องการใช้น�้ำใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ำตามมา
๓. ภัยจากดินโคลนถล่ม
ภัยจากดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน�้ำป่าไหลหลาก
อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ท�ำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถ
รองรับการอุ้มน�้ำได้ จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่ม
เกิดขึน้ บ่อยมากขึน้ และมีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำ� ลายป่า
การท�ำการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การท�ำลายหน้าดิน เป็นต้น
๔. แผ่นดินไหวและสึนามิ
ภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ
ได้กว้างไกลโดยมีสาเหตุเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของรอยเลื่อนแผ่นดินไหว ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศทีอ่ ยูใ่ นแนวรอยเลือ่ น ได้รบั ผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ดังเช่น
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดเหตุแผ่นดินไหวมีความรุนแรง ๖.๓ ริกเตอร์ นอกจากนี้
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในมหาสมุทรยังอาจท�ำให้เกิดคลื่นสึนามิที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงมาก มีพลังรุนแรง
สามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะท�ำให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่
มาก ทีเ่ รียกกันว่า “สึนามิ” (Tsunami) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูค้ น
ทีอ่ าศัยอยูต่ ามบริเวณชายฝัง่ ดังทีเ่ คยเกิดขึน้ บริเวณชายฝัง่ ภาคใต้ฝง่ั ทะเลอันดามันในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ ข้อมูล
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
ในจังหวัดชายฝั่งอันดามัน อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เป็นจ�ำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า ๕,๓๙๕ คน
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. วาตภัย
วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนท�ำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะ
พายุหมุนเขตร้อน จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของ
พายุเคลื่อนที่ผ่านจะได้รับผลกระทบมากที่สุด) เมื่อพายุมีก�ำลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะท�ำให้เกิดฝนตกหนัก
และมีอทุ กภัยตามมาหากพายุมกี ำ� ลังแรงขึน้ เป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝนุ่ ก่อให้เกิดภัยหลายอย่างพร้อมกัน
ทัง้ วาตภัย อุทกภัย และคลืน่ พายุซดั ฝัง่ ซึง่ เป็นอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายถึงขัน้ รุนแรงท�ำให้ประชาชน
เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมากได้ ส�ำหรับมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา
๖. อัคคีภัย
อัคคีภยั เป็นสาธารณภัยประเภทหนึง่ ทีเ่ กิดจากไฟ  ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึง่ ทีใ่ ห้ความร้อน
ความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะท�ำให้เกิดการติดต่อลุกลามไฟบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้      
ต่อเนือ่ งหากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะท�ำให้เกิดการลุกลามมากยิง่ ขึน้ สภาวะของไฟจะรุนแรง
มากยิง่ ขึน้ ถ้าการลุกไหม้มเี ชือ้ เพลิงหนุนหรือมีไอของเชือ้ เพลิงถูกขับออกมามาก ความร้อนแรงก็จะมากยิง่ ขึน้
สิ่งที่ท�ำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ
ก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือจากการสันดาปเอง
๗. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้อย่างอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญ
เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็น
ปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืช ดิน น�้ำ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ไฟป่า ยังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องยกเลิก
เที่ยวบินเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากหมอกควันท�ำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเป็นอันตรายต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน
๘. ภัยจากการคมนาคม
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องของประเทศส่งผลให้เกิดภัยจากการ
คมนาคมมากขึน้ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ในล�ำดับต้น ๆ ของประชากรของประเทศ รวมทัง้ ความสูญเสีย
ด้านอื่น ๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลของชาติ ฯลฯ ซึ่งร้อยละ ๙๐ ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน โดยมีสาเหตุ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากการใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การท�ำผิดกฎจราจร และการดื่มสุรา จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน หรือคิดเป็น ๒๑.๙๖ คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑,๑๖๖ คน (ข้อมูลจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘, หน้า ๘)
๙. โรคระบาด
โรคระบาดเป็นโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใด
ในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรเป็น โดยการติดเชื้อนั้นลุกลามแพร่กระจายจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง
จุดเริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป ในช่วงหลายศตวรรษ
ที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ เพิ่งค้นพบการระบาด
ในมนุษย์หรือโรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และ
โรคติดต่ออุบัติซ�้ำ  ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตที่สงบไปแล้วแต่กลับระบาดขึ้นใหม่ เช่น โรคไข้
ปวดข้อจากยุงลาย กาฬโรค โดยมีการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำอยู่เป็นระยะ ๆ รวมถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ทั้งนี้ สามารถสรุปตารางสาธารณภัยตามห้วงระยะเวลาต่าง   ๆ ที่มักเกิดขึ้นในประเทศไทยได้
ดังนี้
ประเภทของภัย
ภัยธรรมชาติ

ชนิดของภัย
1. ภัยหนาว
2. ภัยแล้ง
3. อุทกภัย
4. ดินโคลนถล่ม
5. มรสุมฤดูร้อน
6. แผ่นดินไหวรวมทั้งสึนามิ
7. คลื่นพายุซัดฝั่ง
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติและ ไฟป่า
การกระท�ำของมนุษย์

ภัยจากการกระท�ำของมนุษย์ 1.
หรือเหตุขดั ข้องของสิง่ อุปกรณ์ 2.
3.
4.

ระยะเวลา (เดือน)
ตุลาคม – มกราคม
มกราคม- พฤษภาคม
มิถุนายน – พฤศจิกายน
มิถุนายน – พฤศจิกายน
มีนาคม – พฤษภาคม
เฝ้าระวังตลอดปี
ตุลาคม – พฤศจิกายน
เฝ้าระวังตลอดปีโดยเน้นหนัก
ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคใต้ :
มีนาคม – พฤษภาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พฤศจิกายน– พฤษภาคม
อุบัติเหตุทางถนน
เฝ้าระวังตลอดปีโดยเฉพาะอุบตั เิ หตุทางถนนทีอ่ าจเกิด
อุบัติเหตุทางน�้ำ ทางอากาศ ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส�ำคัญต่างๆ อาทิ เทศกาล
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น
อัคคีภัย
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ค. สมมุติฐาน

๑) สถานการณ์ด้านสาธารณภัยในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ และไม่อาจคาดการณ์สถานการณ์ความรุนแรง
และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
๒) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ตลอดเวลา  ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และแผนปฏิบัติการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และแนวทางปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน
(สปฉ.)   ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ท�ำให้หน่วยงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สามารถประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือด�ำเนินการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ภารกิจ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมหี น้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชน จัดระบบจราจรในพืน้ ทีป่ ระสบภัยและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญา จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้ และท�ำลายวัตถุระเบิด  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์สถาน
ที่เกิดเหตุ การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการ
ส่งกลับ สนับสนุนก�ำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ

การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแผนแม่บทสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็น
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายระดับโลก ภายใต้บริบท การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย    
(Disaster Risk Management) ที่มีแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้มีสภาพดีกว่าเดิม (Built Back
Better) ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สามารถตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการสาธารณภัยของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) การปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น  
มีกรอบของการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑.๑) การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย เช่น เมือ่ มีสาธารณภัย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำความผิดกฎหมายอาญา หรืออยูใ่ นเหตุทสี่ งสัยว่าจะเป็นการกระท�ำความผิดกฎหมาย
อาญา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๑.๒) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะต�ำรวจและฐานะหน่วยงานของรัฐ   ในการปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของผู้อ�ำนวยการ และผู้บัญชาการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแผน
แม่บทสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓) การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่   ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามอ�ำนาจ
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  ซึ่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงาน
ในสังกัดสามารถพิจารณาด�ำเนินการในขีดความสามารถของหน่วย เช่น การตรวจโรค การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วย
การป้องกันโรคติดต่อ ในส่วนของโรงพยาบาลต�ำรวจ การแจกจ่ายถุงยังชีพของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
๒) พระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำแผน     
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
และแผนบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม ซึ่งในเขตพื้นที่ทางทหารจะมีกฎหมายที่ต้องด�ำเนินการ
ในเขตพื้นที่ทหารเป็นการเฉพาะ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในการด�ำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแผนต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓) ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ จะต้องเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชนหรือภาคประชาชนด้วย
ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
9 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำ� หนดระดับของสาธารณภัย
ต่าง ๆ ตามความรุนแรง และก�ำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบัญชาการเหตุการณ์ ออกเป็น ๔ ระดับ
ได้ดังนี้
ระดับ

ความรุนแรง

การจัดการ

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ และ/หรือ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือ ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ

การก�ำหนดระดับสาธารณภัย หรือในกรณีฉุกเฉินและจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งการให้อ�ำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ทั้งนี้ กรณีการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ได้ก�ำหนดให้มีแนวทางในการบัญชาการเหตุการณ์ร่วม
และแนวทางปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) จ�ำนวน ๑๘ ส่วนงาน โดยส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (สปฉ.๑๓) ซึ่งเมื่อมีการ
ปฏิบัตงิ านในภาวะฉุกเฉิน จะท�ำให้มผี ู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ได้หลายคนตามอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ละส่วนงานจะสามารถตัดสินใจและก�ำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่เข้าถึงที่เกิดเหตุเป็นล�ำดับแรก บัญชาการเหตุการณ์ไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายจะเข้าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามอ�ำนาจหน้าที่
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕) เมือ่ เกิดสาธารณภัย ให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ในระดับต่าง ๆ เพื่อสั่งการ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลอ�ำนวยการ ประสานงานการปฏิบัติ  ในภารกิจ
ตามกฎหมายและตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(กปภ.ช.) คณะกรรมการป้องกันอุบตั ภิ ยั แห่งชาติ (กปอ.) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บกปภ.ช.) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ ตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
(สปฉ.๑๓) ซึง่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อย จัดการจราจร รักษาความปลอดภัย
ของประชาชน สถานทีส่ ำ� คัญทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ควบคุม
และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิด ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความ
สงบเรียบร้อยของประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม
ผู้สูญหายและการส่งกลับ มีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
๕.๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด
(ศปก.ปภ.ภ.จว.) หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ศปก.ปภ.น.)
ในกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ขึ้นไป โดยให้สถานีต�ำรวจและกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
ที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดภัย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปก.ปภ.สน./สภ. และ
ศปก.ปภ.บก.น.) เพื่อรองรับการสั่งการและการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
๕.๒) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกองบัญชาการ/ต�ำรวจ
ภูธรภาค/ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.ปภ.บช./ภ./ศชต.) ในกรณีเกิดสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) ขึ้นไป และให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามข้อ ๕.๑  เพื่อรองรับการสั่งการและ
การปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
๕.๓) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(ศปก.ปภ.ตร.) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
และให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตามข้อ ๕.๑) และข้อ ๕.๒) เพือ่ รองรับการสัง่ การและการปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน  
๕.๔) ในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยขนาดใหญ่และมีความรุนแรงอย่างยิง่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยการ
ระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีเอกภาพ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.)
ขึ้นมา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เข้าควบคุม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการ
สั่งการ ประสานการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในนามส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕.๕) ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เช่น การ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั กิ าร การอ�ำนวยการและสัง่ การ ในการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนนี้
๕.๖) ในกรณี สาธารณภัยที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการ
ก่อการร้ายให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความสงบ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายสากลส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อีกส่วนหนึง่ ด้วย โดยให้มกี ารประสานการปฏิบตั กิ บั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก : การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับต่าง ๆ (สถานีตำ� รวจ ต�ำรวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ต�ำรวจภูธรภาค หน่วยงานระดับ
กองบัญชาการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า)
๖) เมื่อมีกรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะต้อง
มีหน้าที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รวมทั้งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสืบสวนสอบสวน               
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้มีการประกอบก�ำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในภาวะวิกฤตดังกล่าว
		
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ – อี)
๗) ขั้นตอนการปฏิบัติ
              
หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะมีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
ต่างๆ  เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดในกฎหมาย และเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๗.๑) ขั้นการป้องกันและลดผลกระทบ (ลดความเสี่ยง)
๗.๒) ขั้นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)
๗.๓) ขั้นเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดภัย)
๗.๔) ขั้นฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (หลังเกิดภัย)
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ค ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ข. หน่วยปฏิบัติหลัก

๑) กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล(บช.น.)
๑.๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าทีข่ อง        
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประสานการปฏิบัติผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร            
ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย    
ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๒) ให้จดั ท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและ      
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เสนอต่อผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร เพื่อการเตรียมความพร้อมและ  
ในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
๑.๓) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม
และในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๑.๔) อ�ำนวยการ สัง่ การ ก�ำกับดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานในสังกัด ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๕) จัดตั้งชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จากหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัด เพื่อสนับสนุนแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่
โดยใช้หลักปฏิบตั ใิ นการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑ ชุดปฏิบตั กิ าร หรือพิจารณาด�ำเนินการมอบหมายหน้าทีไ่ ด้ตาม
คุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย รวมทัง้ หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
โดยชุดปฏิบัติการดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
การดูแลความปลอดภัยสถานที่ เป็นต้น ทัง้ นีใ้ ห้จดั ท�ำค�ำสัง่ มอบหมายหน้าทีใ่ ห้เป็นปัจจุบนั พร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
๑.๖) การปฏิบัติหน้าที่กรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสานการ
ปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการประกอบ
ก�ำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทีมเอ - อี
(ผนวก ข)
๑.๗) กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑ – ๙ ให้มีการด�ำเนินการดังนี้
(๑) ประสานการปฏิบตั กิ บั ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร(ผูอ้ ำ� นวยการเขต) หรือ
ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่  
ในกรณีที่ต้องใช้การสนธิก�ำลังต�ำรวจของหน่วยงานและสถานีต�ำรวจในสังกัด โดยพิจารณาถึงระดับของภัย
ที่จะต้องใช้ขีดความสามารถของหน่วยเข้าด�ำเนินการ และมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๒) จัดตั้งชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จากหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัด เพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่โดยใช้หลักปฏิบัติในการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑  ชุด
ปฏิบัติการ หรือพิจารณาด�ำเนินการมอบหมายหน้าที่ได้ตามคุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย
รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร โดยชุดปฏิบัติการดังกล่าวนี้ จะเป็น
ชุดปฏิบัติที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การดูแลความปลอดภัยสถานที่
เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดท�ำค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นในพื้นที่
(๓) อ�ำนวยการ สัง่ การ ก�ำกับดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานในสังกัด  ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) ร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีจ่ ดั ให้มกี ารซักซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยก�ำหนดสถานการณ์สมมุติของสาธารณภัยที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น
ได้ในพื้นที่
		
๑.๘) สถานีต�ำรวจนครบาล  ให้มีการด�ำเนินการดังนี้
(๑) ประสานการปฏิบัติกับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้อ�ำนวยการเขต)
เพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพืน้ ทีโ่ ดยพิจารณาถึงระดับของภัยทีจ่ ะต้องใช้ขดี ความ
สามารถของหน่วยเข้าด�ำเนินการ และมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
(๒) จัดตัง้ ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย เพือ่ สนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่โดยใช้หลักปฏิบัติในการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑  ชุดปฏิบัติการ หรือพิจารณาด�ำเนินการ
มอบหมายหน้าที่ได้ตามคุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานครโดยชุดปฏิบตั กิ ารดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดปฏิบตั ทิ มี่ ขี ดี ความสามารถในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การดูแลความปลอดภัยสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดท�ำค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่
ให้เป็นปัจจุบันพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
(๓) สัง่ การ ก�ำกับดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัด ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) ร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีจ่ ดั ให้มกี ารซักซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยก�ำหนดสถานการณ์สมมุติของสาธารณภัยที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น
ได้ในพื้นที่

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 14 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒) ต�ำรวจภูธรภาค ๑-๙ และ ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหน้าที่ของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๒) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ การเตรียมความพร้อมและ
ในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๒.๓) อ�ำนวยการ สัง่ การ ก�ำกับดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานในสังกัด  ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๔) จัดตั้งชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จากหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัด เพื่อสนับสนุนแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยใช้
หลักปฏิบัติในการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑ ชุดปฏิบัติการ หรือพิจารณาด�ำเนินการมอบหมายหน้าที่ได้ตาม
คุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย รวมทัง้ หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด ผูบ้ ญ
ั ชาการ
โดยชุดปฏิบัติการดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
การดูแลความปลอดภัยสถานที่ เป็นต้น ทัง้ นีใ้ ห้จดั ท�ำค�ำสัง่ มอบหมายหน้าทีใ่ ห้เป็นปัจจุบนั พร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
๒.๕) การปฏิบัติหน้าที่กรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสาน
การปฏิบตั กิ บั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการประกอบ
ก�ำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทีมเอ - อี
(ผนวก ข)   
๒.๖) ต�ำรวจภูธรจังหวัด  ให้มีการด�ำเนินการดังนี้
(๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในจังหวัด โดยประสานการปฏิบัติผู้อ�ำนวยการจังหวัดในการจัดท�ำแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ทั้งนี้
ให้ร่วมกับจังหวัดจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอต่อผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือต�ำรวจภูธรภาค และ
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วแต่กรณีเพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรง
ขีดความสามารถของการปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้จงั หวัด
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) อ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) จัดตั้งชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จากหน่วยงานในสังกัด เพื่อสนับสนุน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพืน้ ทีโ่ ดยใช้
หลักปฏิบัติในการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑ ชุดปฏิบัติการ หรือพิจารณาด�ำเนินการมอบหมายหน้าที่ได้ตาม
คุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการจังหวัด โดยชุด
ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดทีม่ ขี ดี ความสามารถในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การดูแล
ความปลอดภัยสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดท�ำค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
(๕) การปฏิบัติหน้าที่กรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสาน
การปฏิบตั กิ บั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการประกอบ
ก�ำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทีมเอ – อี
(ผนวก ข)
             
๒.๗) สถานีต�ำรวจภูธร ให้มีการด�ำเนินการดังนี้
(๑) ประสานการปฏิบัติกับผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ/ท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่โดยพิจารณาถึงระดับของภัยที่จะต้องใช้ขีดความสามารถของหน่วย
เข้าด�ำเนินการ และมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
(๒) จัดตัง้ ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย เพือ่ สนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่โดยใช้หลักปฏิบัติในการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑  ชุดปฏิบัติการ หรือพิจารณาด�ำเนินการ
มอบหมายหน้าที่ได้ตามคุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ/ท้องถิ่น โดยชุดปฏิบัติการดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดปฏิบัติที่มีขีดความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การดูแลความปลอดภัยสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดท�ำค�ำสั่ง
มอบหมายหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๓) กรณีได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือกรณีการได้รับการ
ประสานจากผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น ให้สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ เสนอต่อ ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีเพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) อ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัด
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
(๕) ร่วมกับทางอ�ำเภอ/องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ จัดให้มกี ารซักซ้อมแผนปฏิบตั กิ าร
เผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ค. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติ

๑) กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
๑.๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติให้กับต�ำรวจท้องที่ เมื่อได้รับการ
ร้องขอหรือสั่งการจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑.๒) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม
และในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๑.๓) อ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งประสานการปฏิบตั ิกบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๑.๔) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) ขึ้นไปให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการ เพือ่ สัง่ การ ควบคุม ก�ำกับดูแล อ�ำนวยการ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วย
ในสังกัด

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 17 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๕) กองบังคับการ กองก�ำกับการ และกองร้อยปฏิบัติการที่มีที่ตั้งและรับผิดชอบ
ในพื้นที่จังหวัด ให้มีการด�ำเนินการดังนี้
(๑) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้กบั ต�ำรวจภูธรจังหวัดและผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด
ในการปฏิบตั ติ ามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดหรือแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่
(๒) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอต่อผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของ
การปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้จงั หวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) เมื่อมีสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ขึ้นไปเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ขึ้นควบคุม
การปฏิบัติกับต�ำรวจภูธรจังหวัดในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยสนับสนุน
ก�ำลังพลและการปฏิบัติตามขีดความสามารถ
(๔) จัดตัง้ ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย เพือ่ สนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่โดยใช้หลักปฏิบัติในการจัดก�ำลังพล ๕ นายเป็น ๑  ชุดปฏิบัติการ หรือพิจารณาด�ำเนินการ
มอบหมายหน้าที่ได้ตามคุณลักษณะและขีดความสามารถของหน่วย รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด/อ�ำเภอ/ท้องถิน่ ทัง้ นีใ้ ห้จดั ท�ำค�ำสัง่ มอบหมายหน้าทีใ่ ห้เป็นปัจจุบนั พร้อมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทนั ที
เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
(๕) อ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจในสังกัด  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๒) กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
๒.๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ โดยเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติให้กับหน่วยต�ำรวจท้องที่ เมื่อได้รับการร้องขอหรือสั่งการ
จากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๒.๒) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม
และในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 18 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.๓) อ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งประสานการปฏิบตั ิกบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๒.๔) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) ขึ้นไปให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการ เพือ่ สัง่ การ ควบคุม ก�ำกับดูแล อ�ำนวยการ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วย
ในสังกัด  
๒.๕) กองบังคับการ กองก�ำกับการ และสถานีต�ำรวจที่มีที่ตั้งและรับผิดชอบในพื้นที่
จังหวัดให้มีการด�ำเนินการดังนี้
(๑) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้กบั ต�ำรวจภูธรจังหวัดและผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด                
ในการปฏิบตั ติ ามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดหรือแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่
(๒) ให้จดั ท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด หรือหน่วยงานตามสายบังคับบัญชาของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณีเพือ่ การเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบตั หิ น้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๖) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) ขึ้นไปให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการ เพื่อสั่งการ ควบคุม ก�ำกับดูแล อ�ำนวยการ การปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงาน
๒.๗) หน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัด  ด�ำเนินการดังนี้
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติให้กับกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดและผู้อ�ำนวยการ
จังหวัด ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ตามขีดความสามารถ
(๒) กรณีได้รับมอบหมายหน้าที่จากผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือ
กรณีการได้รับการประสานจากผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น ให้สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้จัดท�ำแผนงาน
โครงการด้านงบประมาณ เสนอต่อผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี เพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 19 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๓) เมือ่ มีสถานการณ์ของสาธารณภัยในระดับ ๒ ขึน้ ไปเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ให้ขนึ้ ควบคุม
การปฏิบัติกับต�ำรวจภูธรจังหวัดในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยสนับสนุน
ก�ำลังพลและการปฏิบัติตามขีดความสามารถ
๓) ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓.๑) สนับสนุนการปฏิบัติในการด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในตรวจ
คนเข้าเมืองให้กับประชาชน ชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
๓.๒) พิจารณาจัดชุดอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการการขออยู่ต่อในสถานที่ต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การด�ำเนินการให้ประชาชนและผู้ขอรับบริการ
ทราบอย่างทันท่วงที
๓.๓) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม
และในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๓.๔) อ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประสานปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๔) โรงพยาบาลต�ำรวจ
๔.๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) ขึ้นไปให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลต�ำรวจ (ศปก.ปภ.รพ.ตร.) เพื่อสั่งการ ควบคุม ก�ำกับดูแล อ�ำนวยการ
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด  
๔.๒) ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนต�ำรวจท้องที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดชุด
แพทย์เคลือ่ นทีพ่ ร้อมเวชภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน เข้าท�ำการรักษาพยาบาลประชาชน และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ซึง่ ได้
รับบาดเจ็บในพืน้ ทีป่ ระสบภัยรวมทัง้ การให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย่ วกับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวติ
๔.๓) การปฏิบัติหน้าที่กรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสาน
การปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า แล้วแต่กรณี เพือ่ ด�ำเนินการ
ประกอบก�ำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทีมเอ – อี (ผนวก ข)

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 20 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔.๔) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม
และในการด�ำรงขีดความสามารถของปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๔.๕) อ�ำนวยการ สัง่ การ ก�ำกับดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานในสังกัด ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทัง้ ประสานปฏิบตั กิ บั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั กิ าร
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น
๔.๖) หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลต�ำรวจ ในพื้นที่จังหวัด
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติให้กับต�ำรวจภูธรจังหวัดและผู้อ�ำนวยการจังหวัด ในการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่
(๒) เมือ่ มีสถานการณ์ของสาธารณภัยในระดับ ๒ ขึน้ ไปเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ให้ขนึ้ ควบคุม
การปฏิบัติกับกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
โดยสนับสนุนก�ำลังพลและการปฏิบัติตามขีดความสามารถ
(๓) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอต่อผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณีเพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของ
การปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้จงั หวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๕) ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
๕.๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติให้กับต�ำรวจท้องที่ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ พิสูจน์หลักฐาน การปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลและการทะเบียนประวัติอาชญากร
๕.๒) เมือ่ เกิดเหตุสาธารณภัยระดับที่ ๓ ขึน้ ไปให้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของกองบัญชาการ  เพื่ออ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕.๓) การปฏิบัติหน้าที่กรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสานการ
ปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 21 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการประกอบ
ก�ำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทีมเอ – อี
(ผนวก ข)
๕.๔) เตรียมการและตรวจสอบความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ประสานการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส�ำรวจ
และขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะด้านเพื่อน�ำมาสนับสนุนภารกิจ
ที่เกิดขึ้นได้ทันที
๕.๕) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม
และในการด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๕.๖) อ�ำนวยการ สัง่ การ ก�ำกับดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานในสังกัด ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทัง้ ประสานปฏิบตั กิ บั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั กิ าร
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น
๕.๗) หน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัด
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติให้กับต�ำรวจภูธรจังหวัดและผู้อ�ำนวยการจังหวัด  ในการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่
(๒) เมือ่ มีสถานการณ์ของสาธารณภัยในระดับ ๒ ขึน้ ไปเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ให้ขนึ้ ควบคุม
การปฏิบัติกับกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
โดยสนับสนุนก�ำลังพลและการปฏิบัติตามขีดความสามารถ
(๓) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอต่อผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณีเพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของ
การปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้จงั หวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๖) ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง
๖.๑) จัดยานพาหนะทางบก สนับสนุนการขนส่ง ก�ำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ล�ำเลียงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จัดซื้อหรือได้รับบริจาค ส่งเข้าไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 22 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖.๒) รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบตั เิ กีย่ วกับสถานทีแ่ ละทรัพย์สนิ ของทางราชการ
ที่ช�ำรุดเสียหายจากสาธารณภัย
๖.๓) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคและ
บริโภค พร้อมจัดท�ำรายละเอียดสถานภาพ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ แจ้งให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทราบทุกระยะ
๖.๔) ด�ำเนินการจัดท�ำข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อจัดหายานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสิ่งของที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท
๖.๕) มอบหมายให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำฝ่ายส่งก�ำลังบ�ำรุง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
๗) ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ		
๗.๑) เป็นฝ่ายอ�ำนวยการหลัก รับผิดชอบในการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมทั้งจัดท�ำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗.๒) ด�ำเนินการจัดท�ำข้อเสนอแนะ ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓) ประสานการปฏิบตั กิ บั ทุกหน่วยงาน  เพือ่ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตั ิ ความเสียหาย
รายงานผลการปฏิบัติทุกขั้นตอนให้กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบทุกระยะ   
๗.๔) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำฝ่ายอ�ำนวยการ ของศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๘) ส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน
๘.๑) จัดหาและเตรียมงบประมาณส�ำรองฉุกเฉินไว้สนับสนุนภารกิจให้กับหน่วยปฏิบัติ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘.๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ               
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๘. ๓) ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   รับบริจาคเงินและสิ่งของเข้ากองทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๘.๔) ประสานการปฏิบัติกับส�ำนักงบประมาณ และส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อประมาณการด้านงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๘.๕) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ   ในการจัดท�ำงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙) ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙.๑) สนับสนุน ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารให้กับ             
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพร้อมสนับสนุนการประชุมทางไกลระบบวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์
๙.๒) สนับสนุนเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ เครือ่ งมืออุปกรณ์การสือ่ สาร  เพือ่ ให้หน่วยงาน
ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ และผู้บังคับบัญชาสามารถด�ำรงการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๓) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมและในการ
ด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๙.๔) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
๑๐) กองบินต�ำรวจ
๑๐.๑) จัดอากาศยาน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยตามความเหมาะสม
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย
๑๐.๒) น�ำชุดแพทย์ของโรงพยาบาลต�ำรวจพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
๑๐.๓) ล�ำเลียงสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จัดซื้อหรือได้รับบริจาค จาก
แหล่งรวบรวมไปส่งลงในพื้นที่ประสบภัย
๑๐.๔) น�ำผูบ้ งั คับบัญชาพร้อมคณะตรวจสถานการณ์สาธารณภัยเพือ่ วางแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
๑๐.๕) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมและในการ
ด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๑๐.๖) สนับสนุนการปฏิบัติให้กับกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ในการปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๐.๗) หน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัด
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติให้กับต�ำรวจภูธรจังหวัดและผู้อ�ำนวยการจังหวัด  
ในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่
(๒) เมื่อมีสถานการณ์ของสาธารณภัยในระดับ ๒ ขึ้นไปเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ขึ้น
ควบคุมการปฏิบัติกับกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ โดยสนับสนุนก�ำลังพลและการปฏิบัติตามขีดความสามารถ
(๓) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอต่อผู้อำ� นวยการจังหวัด หรือหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณีเพื่อการเตรียมความพร้อมและในการด�ำรงขีดความสามารถของ
การปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ใิ ห้จงั หวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๑๑) กองการต่างประเทศ
๑๑.๑) ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกิจการต่างประเทศของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
โดยเฉพาะงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ งานประสานการปฏิบัติด้านต�ำรวจสากล และ
การปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
๑๑.๒) ให้จัดท�ำแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมและในการ
ด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๑๑.๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำฝ่ายต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
๑๒) กองสารนิเทศ
๑๒.๑) ประสานงานสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบเพื่อติดตามสถานการณ์ การออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันเหตุ
โจรผูร้ า้ ย สถานทีป่ ลอดภัย หรือจุดอพยพ รวมทัง้ ขัน้ ตอนและการปฏิบตั ติ า่ ง  ๆ ในหน้าทีข่ องส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ
๑๒.๒) ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทุกระยะ
๑๒.๓) จัดพิมพ์ เผยแพร่ เอกสารสิง่ พิมพ์ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำประชาชนทีป่ ระสบภัยให้รจู้ กั
วิธีช่วยเหลือและป้องกันตนเอง
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๒.๔) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้ประชาชนบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
๑๒.๕) ให้จัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เสนอต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมและในการ
ด�ำรงขีดความสามารถของการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
๑๒.๖) มอบหมายให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
๑๓) หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑๓.๑) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
๑๓.๒) สนับสนุนการปฏิบตั ิ เมือ่ ได้รบั การร้องขอหรือได้รบั การมอบหมายจากส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
๑๔.๑) เป็นหน่วยงานหลัก ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยทุกประเภท
พร้อมรายงานให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบทุกระยะ
๑๔.๒) ในกรณีเป็นเรือ่ งส�ำคัญเร่งด่วน  ให้จดั ท�ำข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสั่งการต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑๔.๓) ประสานการปฏิบตั แิ ละติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดโดยรวบรวม
การรายงานของหน่วยต่าง ๆ แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบในเบือ้ งต้น และรวบรวมส่งให้สำ� นักยุทธศาสตร์ตำ� รวจ
เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๕) ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ (ศปก.พอส.ตร.)
๑๕.๑) เป็นหน่วยงานหลัก ในการอ�ำนวยการ สั่งการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
๑๕.๒) ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(ศปก.ตร.) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานระดับกองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการฯต�ำรวจภูธรจังหวัด ในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๕.๓) เมือ่ มีการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รณีสาธารณภัยทีม่ ผี เู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสาน
การปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการฯของหน่วยงานระดับกองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการฯต�ำรวจภูธรจังหวัด หรือ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า แล้วแต่กรณี เพือ่ ด�ำเนินการ
ประกอบก�ำลังปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทีมเอ – อี (ผนวก ข)

ง. ค�ำแนะน�ำในการประสานการปฏิบัติ

๑) แผนปฏิบัติการนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  
รองรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ยกเลิกแผนช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและวาตภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ค�ำสั่ง หรือการสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ขัดหรือแย้งกับแผนปฏิบัติการนี้
๒) ให้หน่วยปฏิบตั ิ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทุกระดับชั้น ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.nirapai.com) ศูนย์พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยแห่งชาติ
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) ให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติกับกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร อ�ำเภอหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว
เป็นระบบ ไม่เกิดความซ�้ำซ้อนหรือสับสน
๔) การติดต่อสือ่ สารจะต้องด�ำรงอยูไ่ ด้ตลอด ๒๔ ชม. ทัง้ ในขัน้ เตรียมความพร้อม ขัน้ เผชิญเหตุ
และขั้นฟื้นฟูบูรณะ โดยจะต้องด�ำเนินการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารและเพิ่มขีดความสามารถ
อยู่ตลอดเวลาและให้มีความพร้อมในการจัดระบบการสื่อสารส�ำรอง เช่น การจัดหาเครื่องส�ำรองไฟหรือ
แบตเตอรี่แห้งส�ำรองไว้ให้เพียงพอกับสถานการณ์ด้วย
๕) ให้ทุกหน่วยที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีฝ่ายรับบริจาค
สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประสานกับผู้บริจาค ในการแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การบริจาค เพื่อใช้ในภารกิจหรือกิจการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นการเฉพาะ ซึ่งในกรณีที่ผู้บริจาค
ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการบริจาคไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดำ� เนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การรับบริจาค
๖) รายชื่อของหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามแผนนี้
		
รายละเอียดปรากฏตามผนวก ง : การประสานกับหน่วยงานข้างเคียงหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗) การอธิบายความหมายของค�ำหรือบริบทของถ้อยค�ำที่มีความหมายเป็นการเฉพาะ
		
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก จ : นิยามศัพท์และค�ำจ�ำกัดความ

๔. ธุรการและการส่งก�ำลังบ�ำรุง

		 ก. ธุรการ :
๑) นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารนี้ ให้ใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ของสายงานปกติเป็นหลัก
๒) ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตามค�ำสั่งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอื่น ๆ
เช่น ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ (ศปก.พอส.ตร.) ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ (ศปก.ตร.) ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติทางธุรการของศูนย์ปฏิบัติการฯ นั้น ๆ
		 ข. งบประมาณและการส่งก�ำลังบ�ำรุง
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในเบือ้ งต้น ใช้งบประมาณปกติ ในกรณีทเี่ กินขีดความสามารถ
ของหน่วยหรือมีเหตุผลความจ�ำเป็น   ให้เสนอขอรับงบประมาณจากทางจังหวัด หรืองบกลางจากรัฐบาล  
แล้วแต่กรณี

๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร

		 ก. การบังคับบัญชา
เป็นไปตามสายงานปกติ และตามสายงานการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามค�ำสั่งของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		 ข. การรายงาน
๑) การรายงานเหตุด่วน
เมือ่ ได้รบั รายงานเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ให้หวั หน้าหน่วยพิจารณาสัง่ ให้มกี ารตรวจสอบเหตุ
ทีเ่ กิดขึน้ และรายงานเหตุการณ์ถงึ ผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ ทัง้ นี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติเกีย่ วกับคดีลกั ษณะที ๑
่ ๘ บทที ๑ 
่ ว่าด้วย การรายงานเหตุอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุทตี่ อ้ ง
รายงานด่วน  โดยให้มีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑) สถานีต�ำรวจหรือกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่รับทราบสาธารณภัย ให้มีหน้าที่
รายงานทันทีเมื่อมีเหตุตามข้อ ๑.๒)
๑.๒) ให้มีการรายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุดังต่อไปนี้ (รายงานเหตุด่วน)
(๑) เมื่อก�ำลังพลผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตจากสาธารณภัย
(๒) เมื่อทราบเหตุประชาชนเสียชีวิตจากสาธารณภัย
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๓) เมื่อเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด หรือระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เสียหาย
(๔) ให้ใช้แบบรายงานกรณีเหตุที่ต้องรายงานด่วนตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๘ บทที่ ๑  ว่าด้วย การรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่
ต้องรายงานด่วน
๒) การรายงานประจ�ำวัน
๒.๑) เมือ่ มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หรือมีการร้องขอจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
หรือการได้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำ� นวยการ ให้หน่วยงานของต�ำรวจ หรือเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างหนึง่
อย่างใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สถานีต�ำรวจภูธรหรือสถานีต�ำรวจนครบาล รายงานผล
การปฏิบัติตามแบบรายงานประจ�ำวัน โดยวงรอบหนึ่งวันคือ ตั้งแต่ ๐๐.๐๑  น. – ๒๔.๐๐ น. ของวันนั้น
โดยปฏิบัติดังนี้
(๑) สถานีต�ำรวจภูธรรายงานให้ต�ำรวจภูธรจังหวัด ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ต�ำรวจ
ภูธรจังหวัด รายงานให้ตำ� รวจภูธรภาค / ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.
และต�ำรวจภูธรภาค / ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.ของวันถัดไป
(๒) สถานีต�ำรวจนครบาล รายงานให้กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ภายในเวลา
๑๐.๐๐ น.   กองบังคับการต�ำรวจนครบาล รายงานให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.
และกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล รายงานให้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.ของวันถัดไป
(๓) ให้ใช้การรายงานในลักษณะการส่งต่อตามเครือข่ายการสื่อสาร ดังนี้
(๓.๑) การรายงานระบบ Email ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือนายต�ำรวจ
สัญญาบัตรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็นผูส้ ง่ ระบุชอื่ Email ของหน่วยเหนือเป็นผูร้ บั หลัก (To) และระบุชอื่ Email ของ
ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นผู้รับทราบ (CC) โดยผู้ส่งสามารถระบุข้อความที่
ต้องการส่งในหน้า Email แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ส่ง
ใน Email ด้วย
(๓.๒) รายละเอียดการปฏิบัติในการรายงานข้อมูล หรือการระบุข้อความ
ที่ต้องการส่งขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมตามเงื่อนไขของเวลาและจ�ำนวนข้อมูล โดยกรณีที่
ไม่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ทนั ตามก�ำหนดระยะเวลา ก็อาจใช้ขอ้ มูลเดิมของหน่วยงานระดับ
สถานีต�ำรวจ ส่งให้หน่วยเหนือก่อนก็ได้ (รายงานเบื้องต้น) โดยเมื่อได้ด�ำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลแล้ว ให้จัดส่งมาให้หน่วยเหนือในโอกาสต่อไปซึ่งหลักของการรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาคือ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เพือ่ วินจิ ฉัยสัง่ การได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(๓.๓) กรณีการส่งการรายงานทางโทรสาร ก็ให้ถอื ปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน
กับการรายงานทาง Email โดยหน่วยส่งจะท�ำเป็นหนังสือน�ำส่งเอกสารของหน่วยรองที่จัดส่งมาให้ก็ได้
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทัง้ นีห้ ากเป็นกรณีการรายงานทีม่ สี าระส�ำคัญตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  
ว่าด้วยเหตุที่ต้องรายงานด่วน หรือตามค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอื่น ๆ ก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
ค�ำสั่งดังกล่าวอีกส่วนหนึ่ง
๒.๒) กรณีที่หน่วยอื่น ๆ ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต�ำรวจภูธรจังหวัดและกองบัญชาการต�ำรวจนครบาลหรือได้รับการร้องขอจาก ต�ำรวจ
ภูธรจังหวัด กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล หรือได้รับการมอบหมาย สั่งการจากผู้อ�ำนวยการ ให้รายงาน
ผลการปฏิบัติประจ�ำวันให้กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดและกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ภายในเวลา
๑๒.๐๐ น.ของวันถัดไป โดยวงรอบหนึ่งวันคือ ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ น. – ๒๔.๐๐ น. จนกว่าจะเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
๒.๓) ให้สถานีต�ำรวจภูธร สถานีต�ำรวจนครบาล กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดและกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ตรวจสอบสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยจากท้องถิ่น หรือ
จังหวัด หรือจากข้อมูลของศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (www.nirapai.com) โดยใช้ข้อมูลของการ
เกิดสาธารณภัยดังกล่าวเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบตั ิ และก�ำหนดภารกิจของหน่วย ทัง้ นีใ้ ห้ใช้ขอ้ มูล
การรายงานของจังหวัดหรือท้องถิ่น เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำการรายงานให้หน่วยเหนือและส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติทราบโดยกรณีทไี่ ม่มกี ารรายงานการเกิดสาธารณภัยของท้องถิน่ จังหวัด หรือจากการรายงาน
ของศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัยไม่ต้องรายงาน
๓) การรายงานประจ�ำเดือน
ให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ต�ำรวจภูธรภาค ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง   กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ โรงพยาบาลต�ำรวจ กองบินต�ำรวจ รายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๔) การรายงานกรณีอื่น ๆ
ในกรณีสำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้สงั่ การให้รายงานตามแบบรายงานอืน่ ๆ เป็นการเฉพาะ
หรือกรณีทหี่ น่วยงานมีการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามเหตุเฉพาะกิจ
ในห้วงเวลาต่าง ๆ    ที่อาจมีแบบการรายงานที่แตกต่าง สามารถใช้แบบรายงานนั้นจัดส่งให้ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติได้
๕) การจัดส่งรายงาน
ให้จัดส่งการรายงานเอกสารข้อมูลที่รับรองความถูกต้อง ภาพถ่ายสถานการณ์สาธารณภัย
และภาพถ่ายการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ หรือคลิปวีดีโอ มาทาง email: sps.35@hotmail.com และ public
service.35@royalthaipolice.go.th (กลุ่มงานบริการประชาชน กองแผนงานกิจการพิเศษ ส�ำนักงาน
ยุทธศาสตร์ต�ำรวจ)หรือ ทางโทรสารหมายเลข  ๐  ๒๒๐๕ ๓๑๕๖
		
รายละเอียดของหัวข้อการรายงานปรากฏตามผนวก ฉ. : แบบรายงาน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 30 ของ ๓๐ หน้า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค. การสื่อสาร
๑) ศูนย์ปฏิบัติการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)  
ที่ตั้ง ณ อาคาร ๑  ชั้น ๒๐ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑  เขตปทุมวัน
กรุ ง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศั พ ท์ ๐ ๒๒๕๕ ๕๓๑๑, ๐ ๒๒๕๑  ๔๗๓๔, ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๕๔
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๕๐, ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๒๕๕ ๕๓๑๐
๒) ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(ศปก.พอส.ตร.) ที่ตั้ง ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๘๓
๓) การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ปกติหรือการประสานการปฏิบัติทั่วไป
ติดต่อที่ กลุ่มงานบริการประชาชน กองแผนงานกิจการพิเศษ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๕๖ หรือทาง email: sps.35@hotmail.com
๔) ในกรณีทสี่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.) หรือกรณีการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงาน
ในพื้นที่   ให้หัวหน้าหน่วยงานที่น�ำก�ำลังไปสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปรายงานตัวต่อ
ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ทรี่ บั ผิดชอบพืน้ ทีน่ นั้ ๆ  พร้อมทัง้ แจ้งความถีใ่ นการสือ่ สาร นามเรียกขาน และข้อมูลอืน่
ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารและสั่งการให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบทันทีที่เข้าถึงพื้นที่
ตอบรับ : ทางเอกสาร
พลต�ำรวจเอก  

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ    

ผนวก ก :
ผนวก ข :
ผนวก ค :
ผนวก ง :
ผนวก จ :
ผนวก ฉ :
ผนวก ช :

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ
ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ – อี)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การประสานกับหน่วยงานข้างเคียงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์และค�ำจ�ำกัดความ
แบบรายงาน  
การแจกจ่าย

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
1 ของ
๖ หน้า
ผนวก ก : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ ประกอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต�ำรวจภูธรจังหวัด/บช.น. (ศปก.ปภ.ภ.จว./
บช.น.)
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด/กทม.

ศปก.ปภ.ภ.จว./บช.น.
ฝ่ายปฏิบัติการ
(ศปก.ปภ.สภ./สน.)

ฝ่ายอ�ำนวยการ

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ธุรการและก�ำลังพล
การข่าว

ชุดเผชิญเหตุ ชุดเผชิญเหตุ
(สืบสวน (รักษาความ
สอบสวน ) ปลอดภัย
ส่งก�ำลังบ�ำรุง
สถานที่)
งบประมาณ-การเงิน Team E Team A
นโยบายและแผน

ชุดเผชิญเหตุ ชุดเผชิญเหตุ
(ช่วยเหลือ (อ�ำนวย
ผู้ประสบภัย) ความสะดวก
การจราจร)
Team A Team A

ชุดเผชิญเหตุ
(ป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม)
Team A

ชุดสนับสนุน
ส่วนกลาง
ชุดสนับสนุน
กลุ่มงานสืบสวน/
บก.สส.
ชุดสนับสนุน  
กลุ่มงานหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ
ชุดปฏิบัติการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑
ทีม เอ (Team A)
ทีม บี   (Team B)

หมายเหตุ : ๑.
๒.

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒
ทีม ซี
(Team C)

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓
ทีม ดี (Team D)
ทีม อี  (Team E)

คือโครงสร้างการท�ำงานตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องต�ำรวจ  ให้จดั ชุดตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์และขนาดความรุนแรงของภัย
คือโครงสร้างเมื่อมีเหตุสาธารณภัยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
2 ของ
๖ หน้า
ผนวก ก : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ ประกอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกองบัญชาการ /ต�ำรวจภูธรภาค
(ศปก.ปภ.บช./ภ.)
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด/ กทม.

ศปก.ปภ.ตร.
ศปก.ปภ.ตร.สน.
ศปก.ปภ.ภ./ศชต.
ฝ่ายอ�ำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

ธุรการและก�ำลังพล

ชุดปฏิบัติการต่างๆ

การข่าว

กองบังคับการ
สืบสวน

นโยบายและแผน
งบประมาณ-การเงิน

ศูนย์ฝึกอบรม

ศปก.ปภ.บช.
ศปก.ปภ.ภ.จว.
- ส่วนอ�ำนวยการ
- ส่วนสนับสนุน
- ส่ ว นปฏิ บั ติ
การระดั บ
สถานีต�ำรวจ

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ส่วนสนับสนุน
หน่วยงานต�ำรวจ
ในพื้นที่จังหวัด

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ :

คือ ระดับการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานการปฏิบัติ
คือ ระดับการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติ

หน่วยปฏิบตั ภิ ายใต้
แผนฯ จังหวัด
- หน่วยทหาร
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานของรัฐ
อื่นๆ
- รัฐวิสาหกิจ
- องค์กร/มูลนิธิ/
ภาคเอกชน
- อาสาสมั ค ร/
ประชาชน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
3 ของ
๖ หน้า
ผนวก ก : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ ประกอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.)
กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศปก.ปภ.ตร.
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/กทม.

ศปก.ปภ.ตร.สน.
ฝ่ายอ�ำนวยการ (Team C)

ฝ่ายปฏิบัติการประจ�ำพื้นที่

ฝ่ายสนับสนุนส่วนกลาง

ธุรการและก�ำลังพล

ศปก.ปภ.ภ./บช.น./ศชต./ก.

ศปก.ปภ.พ.ตร.

การข่าว
นโยบายและแผน
ส่งก�ำลังบ�ำรุง
งบประมาณ-การเงิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

ชุดเผชิญเหตุ (ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ อ�ำนวย
ความสะดวกจราจร) Team A
ชุดประสานงานการแพทย์
ฉุกเฉิน Team B
ชุดเผชิญเหตุ (ป้องกันปราบ
ปรามอาชญากรรม) Team A

กองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ

ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉุกเฉิน (Team B )
สกบ./ บตร.
ชุดปฏิบัติการขนส่ง

ต�ำรวจในพื้นที่

สทส.

โรงพยาบาล/สถาบัน
การแพทย์

ชุดปฏิบัติการสื่อสาร

หน่วยงานของรัฐอื่นๆ

ชุดเผชิญเหตุ( สืบสวน
สอบสวน) Team E

สท.

ศปก.ปภ.สพฐ.ตร.

ชุดปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์/ แจ้งเตือน

ชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
หลักฐาน ( Team D )

งป. / สยศ.ตร.

ศปก.ปภ.บช. ตชด./ส.

ชุดสนับสนุนทั่วไป /
งบประมาณ / การเงิน

ทหารในพื้นที่
รัฐวิสาหกิจ
องค์กร/มูลนิธิ/ภาคเอกชน

หมายเหตุ : การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างนี้ เป็นการรองรับเมื่อมีเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้น
เมื่อมีหน้าที่ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือท�ำการสืบสวนสอบสวนที่เกิดเหตุ ให้มีการจัดชุด
ปฏิบัติการตาม  โครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ (Team   A- E)    

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
4 ของ
๖ หน้า
ผนวก ก : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ ประกอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างการจัดก�ำลังของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่วนหน้า  
๑. อัตราก�ำลัง ศปก.ปภ.ตร.สน.

ก. ส่วนการบังคับบัญชา
รอง/ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ที่ได้รับมอบหมาย)
เป็น ผอ.ศปก.ปภ.ตร.สน.
ผบช.น. ภ. ๑–๙ ศชต. ตชด. ก. ส. สพฐ.ตร. เป็น รอง ผอ.ศปก.ปภ.ตร.สน.
สยศ.ตร. สงป. สกบ. สทส. พตร.หรือ รอง ผบช.
หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมาย
(การมอบหมายให้มีรอง ผอ.ศปก.ปภ.ตร.สน. ขึ้นอยู่กับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการด้วย)   
ข. ผู้ปฏิบัติงาน
๑) เมื่อ ตร. สั่งให้มีการจัดตั้ง ศปก.ปภ.ตร.สน. ให้หน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่หลัก (บช.น.  
ภ.๑-๙ และ ศชต.) ปรับสภาพศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยเพื่อท�ำหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าของ ตร.
อีกหน้าที่หนึ่ง  ทั้งนี้ ตร. อาจจะให้มีการมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีแนวทาง
การปฏิบัติของโครงสร้างอัตราก�ำลัง ดังนี้
๑.๑) ฝ่ายอ�ำนวยการ
(๑) ธุรการและก�ำลังพล
(๒) การข่าว
(๓) นโยบายและแผน
(๔) ส่งก�ำลังบ�ำรุง
(๕) งบประมาณ-การเงิน
(๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) ประชาสัมพันธ์
๑.๒) ฝ่ายปฏิบัติการประจ�ำพื้นที่
(๑) ชุดเผชิญเหตุ (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย -Team A)
(๒) ชุดเผชิญเหตุ (อ�ำนวยความสะดวกการจราจร -Team A)
(๓) ชุดเผชิญเหตุ (รักษาความปลอดภัยสถานที่ - Team A)
(๔) ชุดเผชิญเหตุ (สืบสวนสอบสวน - Team E)
(๕) ชุดเผชิญเหตุ (ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - Team A)
(๖) ชุดอื่น ๆ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
5 ของ
๖ หน้า
ผนวก ก : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ ประกอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๓) ฝ่ายสนับสนุนส่วนกลาง
(๑) ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  (Team B)
(๒) ชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ (Team D)
(๓) ชุดปฏิบัติการขนส่ง
(๔) ชุดปฏิบัติการสื่อสาร
(๕) ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน
(๖) ชุดสนับสนุนทั่วไป
๒) ให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน ซึ่งเป็นข้าราชการต�ำรวจในสังกัด บช.น.  ภ.๑ -๙  ศชต.  
บช.ก. บช.ส.  สยศ.ตร. สงป. สกบ. สพฐ.ตร. สทส. รพ.ตร. สลก.ตร. บ.ตร.  สท. จัดให้มีนายต�ำรวจติดต่อ
(นตต.) ประจ�ำ  ศปก.ปภ.ตร.สน. ท�ำหน้าที่ฝ่ายอ�ำนวยการเกี่ยวกับการใช้หน่วยของตน กรณีที่ไม่สามารถ
จัดชุดติดต่อได้ ให้หวั หน้าชุดเฉพาะกิจซึง่ หน่วยต้นสังกัดจัดขึน้ ไปสมทบ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายต�ำรวจติดต่อประจ�ำ 
ศปก.ปภ.ตร.สน. อีกหน้าที่หนึ่ง
๓) ฝ่ายปฏิบัติการประจ�ำพื้นที่ (ทีม เอ และทีม อี) และชุดปฏิบัติการอื่น ๆ  ส่วนใหญ่อยู่
ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้ว โดยเมื่อมีการมอบหมายในภารกิจในทีมเฉพาะกิจดังกล่าว ให้หน่วยที่รับผิดชอบ
พื้นที่แจ้งรายชื่อ ให้ ศปก.ปภ.ตร.สน. เพื่อจัดท�ำค�ำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

๒. อ�ำนาจหน้าที่ ศปก.ปภ.ตร.สน. มีดังต่อไปนี้

ก. ท�ำหน้าที่ในการอ�ำนวยการ สั่งการ การด�ำเนินการทั้งปวงในการปฏิบัติเพื่อให้การพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข. ท�ำหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยการ สัง่ การ การด�ำเนินการทัง้ ปวงในการปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย และการปฏิบตั อิ นื่ ๆ ในหน้าทีต่ ำ� รวจทีเ่ กีย่ วข้องในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย หรือการปฏิบตั ติ าม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นหน่วยงานหลักเพือ่ รองรับการสัง่ การจากผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ หรือการประสานงาน
จากผู้อ�ำนวยการในระดับต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
6 ของ
๖ หน้า
ผนวก ก : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ ประกอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ง. ในกรณีการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการกลาง รองผู้บัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ให้ ผอ.ศปก.ปภ.ตร.สน. รายงานให้ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ทราบในโอกาสแรกที่ท�ำได้
พลต�ำรวจเอก  

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
1 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. แผนผัง : โครงสร้างสายการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ – อี)
แผนผังการปฏิบตั งิ านของชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เป็นการสนธิก�ำลังจากฝ่ายปฏิบัติการประจ�ำพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง โดยเฉพาะ
กรณีที่มีสถานการณ์ของภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวนมาก ต้องมีการมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ รวมทัง้ การประสานการปฏิบตั ิ
ในกรณีมคี วามต้องการผูเ้ ชีย่ วชาญในการปฏิบตั จิ ากส่วนราชการอืน่ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมปฏิบตั งิ าน
กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือในบางกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่
ทีร่ ะบุในกฎหมาย ตามแนวทางในการก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบัญชาการเหตุการณ์รว่ มและ
การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน ( สปฉ.) ซึง่ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านในการบริหารจัดการภัยในภาพรวมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมรี ปู แบบ
และแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
แนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะต้องมีการแต่งตั้งจากฝ่ายปฏิบัติการประจ�ำ
พืน้ ที่ และฝ่ายสนับสนุนส่วนกลาง ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่วนหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.) โดยมีการแบ่งการปฏิบตั แิ ละการควบคุมการปฏิบตั เิ ป็น ๓ ฝ่าย (๕ ทีม) ดังต่อไปนี้
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒

ทีม เอ
(Team A)

ทีมกู้ภัย, รปภ.,จร.
หน่วยอื่น

ทีม บี
(Team B)

ทีมแพทย์
หน่วยอื่น

ทีม ซี
(Team C)

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓
    ทีม ดี      
(Team D)
    ทีม อี      
(Team E)

ทีมผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยอื่น

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
2 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. แนวความคิดในการแต่งตั้งให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์

๒.๑ การแต่งตั้งให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผบ.เหตุการณ์) ซึ่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ให้พิจารณาดังนี้
ขนาดสาธารณภัย

ผู้ท�ำหน้าที่ ผบ.เหตุการณ์

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ขนาดใหญ่หรือร้ายแรงอย่างยิง่ รอง/ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ที่ได้รับ ผู้บังคับการในพื้นที่นั้น ๆ รองผู้บังคับการ/ ผกก.
ระดับ ๓-๔ เกิดหลายพื้นที่ มอบหมาย)
เป็นเหตุการณ์รุนแรง เช่น  
สึนามิ เครือ่ งบินขนาดใหญ่ตก
ขนาดกลางหรือระดับ ๒-๓ เกิด ผู้บัญชาการรับผิดชอบพื้นที่
หลายพืน้ ที่ เช่นวาตภัย เครือ่ งบิน
ขนาดเล็กตก

ผู้บังคับการในพื้นที่นั้น ๆ รองผู้บังคับการ/ ผกก.

ขนาดเล็กหรือระดับ ๑-๒ เกิด ผู้บังคับการในพื้นที่
เฉพาะพืน้ ที่ เช่น ตึกถล่ม โรงงาน
ไฟไหม้ หรือเกิดระเบิด

รองผู้บังคับการในพื้นที่

ผกก./ รอง ผกก.

๒.๒ การจัดชุดปฏิบัติการสาธารณภัย  แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย โดยมีรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุม ได้แก่
		 ฝ่ายที่ ๑ ประกอบด้วย ๒ ชุด คือ
๑. ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ/กู้ภัย รักษาความปลอดภัยสถานที่ และจราจร : ทีม เอ
๒. ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน : ทีม บี
		 ฝ่ายที่ ๒ ประกอบด้วย ๑ ชุด คือ
ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีม ซี ได้แก่ ฝ่ายธุรการ/ประสานข้อมูล ฝ่ายการเงิน/พัสดุ
ฝ่ายสนับสนุน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประสานงานหน่วยงานภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		 ฝ่ายที่ ๓ ประกอบการด้วย ๒ ชุด คือ
๑. ชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ : ทีม ดี ได้แก่ ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานและฝ่ายพิสูจน์
เอกลักษณ์
๒. ชุดสอบสวน : ทีม อี

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
3 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.๓ จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ของแต่ละชุดปฏิบัติการสาธารณภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้าให้
พิจารณาส่งก�ำลังเจ้าหน้าที่ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในตารางที่ ๑-๒ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ : ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกับขนาดสาธารณภัย
ขนาดสาธารณภัย

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต/ผู้บาดเจ็บ
(คน)

จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
จากส่วนกลาง
(คน)

งบประมาณ(ล้านบาท)

ใหญ่

มากกว่า ๑๐๐ คน

๘๕

๒๐

กลาง

๕๐-๑๐๐

๖๐

๑๐

เล็ก

๑-๔๙

๓๕

๕

ตารางที่ ๒ : ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ กับขนาดสาธารณภัย
ขนาด
สาธารณภัย
ใหญ่

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต/ ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการ ชุดสนับสนุน ชุดปฏิบัติการ
ชุด
ผู้บาดเจ็บ
ช่วยเหลือ/กู้ภัย ทางการแพทย์ /อ�ำนวยการ ตรวจพิสูจน์ สอบสวน
(คน)
(คน)
ฉุกเฉิน (คน)
(คน)
เอกลักษณ์บุคคล (คน)

รวม
(คน)

มากกว่า ๑๐๐ คน หน่วยในพื้นที่

๑๐

๓๕

๑๕

๒๕

๘๕

กลาง

๕๐-๑๐๐

หน่วยในพื้นที่

๗

๒๕

๑๐

๑๘

๖๐

เล็ก

๑-๔๙

หน่วยในพื้นที่

๕

๑๕

๕

๑๐

๓๕

หมายเหตุ: ชุดปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ/กูภ้ ยั เป็นเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ หรือเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานอืน่ ซึง่ รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุ จึงไม่ระบุจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ฯ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
4 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการสาธารณภัยทั้ง ๓ ฝ่าย (๕ ทีม) มีดังต่อไปนี้

๓.๑ ชุดปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ/กูภ้ ยั รักษาความปลอดภัยสถานทีแ่ ละจราจร : ทีม เอ(Rescue Team :
Team A)
		
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
เป็นกลุ่มที่ท�ำงานกู้ภัย ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยและน�ำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เคลื่อนย้าย
ผู้เสียชีวิตไปยังสถานที่ที่ก�ำหนดในการเก็บศพ จัดท�ำระบบการจราจร การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือ
อาสาสมัครช่วยงานต�ำรวจในการระเบียบและอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งการอ�ำนวย
ความสะดวกในการน�ำเครื่องจักรกลเข้าท�ำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัยการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่เกิดเหตุ การจัดก�ำลังดูแลความปลอดภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับผู้ประสบภัยโดย
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี้ต้องตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็ว มีการซักซ้อมและเตรียม
ความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนี้จะเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก และ
ส่วนใหญ่อยูป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ จึงไม่จำ� เป็นต้องใช้ผปู้ ฏิบตั งิ านจากส่วนกลางของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในส่วนของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนรวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครหรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๘ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติปฏิบัติงานในการภาวะฉุกเฉินของส่วนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย (สปฉ. ๑๓)
		 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ บช.น.  ภ.๑-๙ ศชต.
		 หน่วยงานสนับสนุน
บช.ตชด.  บช.ส.  บช.ก.  สทส.  สตม.  สงป.  สกบ.  บ.ตร.และหน่วยงานในสังกัด เช่น บก.ทล.  
บก.ทท. บก.รฟ.  บก.ป. เป็นต้น
		 หน่วยงานสนับสนุนอื่น
ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ มูลนิธิ อาสาสมัคร และหน่วยงานอืน่ ๆ เป็นต้น  เมือ่ ได้รบั การสัง่ การหรือร้องขอจากผูอ้ ำ� นวยการ
ผู้บัญชาการ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
5 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนผังขั้นตอนการท�ำงานของชุดปฏิบัติการ
๑.  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๒.  จัดเตรียมที่จอดรถ/สถานที่รายงานตัว/จัดการจราจร
๓.  แจ้งสถานการณ์

๗.  จดบันทึก

--------------------------------------------------------------------------------------------------๔.  ถ่ายภาพเหตุการณ์
ขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๕.  รักษาความปลอดภัยสถานที่
๖.  ส่งหน่วยกู้ภัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------เสร็จสิ้นภารกิจ

๗.  สรุปการท�ำงาน/จดบันทึก

ค�ำอธิบายขั้นตอนการท�ำงานของทีมเอ มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยทราบเหตุการณ์โดยทันที
ทีท่ ราบเหตุ ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจพืน้ ทีท่ เี่ กิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ให้ผอู้ ำ� นวยการทราบและแจ้งหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยประจ�ำพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ       
เข้าปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงข้อควรระวังที่อาจเกิดอันตรายเมื่อเข้าพื้นที่เกิดเหตุ และรายงานสถานการณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นทราบโดยด่วน
๒. จัดการจราจร เตรียมสถานที่จอดรถ สถานที่รายงานตัวด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ จัดการจราจรรอบบริเวณทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
๒.๒ ประชาสัมพันธ์แนะน�ำเส้นทางแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานและประชาชน
๒.๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องน�ำไปใช้ในการปิดกั้นบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
6 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.๔ จัดเตรียมที่จอดรถเป็น ๒ เขต คือ
๑) เขตพื้นที่ชั้นใน มีพื้นที่ท�ำงานและสถานที่จอดรถส�ำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ และต้องท�ำงานอย่างใกล้ชดิ เช่น ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ หัวหน้าพนักงานสอบสวน ทีมงานจากส่วนกลาง
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รถฉุกเฉินรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล รถเครื่องกลหนัก รถดับเพลิง ฯลฯ
๒) เขตพื้นที่ชั้นนอก มีพื้นที่ท�ำงานและสถานที่จอดรถส�ำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มที่มี
ความส�ำคัญรองลงมา  เช่น  นักข่าว  รถมูลนิธิที่น�ำของมาแจก  รถเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายตรวจหรือจราจรที่ไม่
จ�ำเป็นต้องเข้าพื้นที่ชั้นใน  รถพยาบาลที่มารอเตรียมพร้อม  รถอื่น ๆ ที่มาจอดรอค�ำสั่ง ฯลฯ
๒.๕ จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เดินทางมา
ปฏิบัติหน้าที่ ได้รายงานตัวก่อนการปฏิบัติงาน โดยจัดที่จอดรถ และมีโต๊ะรับรายงานตัวบริเวณใกล้เคียง
โดยมีแนวทางการจัดการข้อมูลที่ต้องรายงานดังนี้
๑) ความรับผิดชอบของงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีอะไรบ้าง
๒) ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนมีกี่คน ใครบ้าง
๓) ผู้ปฏิบัติการร่วมกันในที่เกิดเหตุมีใครบ้าง หรือหน่วยงานใดบ้าง
๔) วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง
๕) ต้องติดต่อกับใครระหว่างการท�ำงาน ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติการ
๖) สถานที่พักระหว่างการปฏิบัติการกรณีต้องท�ำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน
๓. แจ้งสถานการณ์และข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานช่วยเหลือก่อนลงมือท�ำงาน
เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่วยเหลือ/กู้ภัยจะต้องบันทึกชื่อหน่วยงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ จ�ำนวนและชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
จากนั้นแจ้งสถานการณ์ให้ทราบ ก�ำหนดหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง
และการติดต่อประสานงานการขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท�ำจุดช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
(Help desk) เช่น อุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็น อาหาร ทีพ่ กั ฯลฯ หลังจากนัน้ ให้ออกปฏิบตั งิ านตามแต่
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค้นหาผู้เสียชีวิต รื้อถอนอาคารที่ปรักพังทับอยู่ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากจ�ำเป็นจะต้องตัดไฟฟ้า น�้ำประปา ให้หัวหน้าชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีม ซี เป็นผู้แจ้งด�ำเนินการ
๔. ถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์โดยแบ่งพื้นที่ จัดล�ำดับเหตุการณ์อุบัติภัยที่เกิดขึ้น จัดเจ้าหน้าที่
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. วางก�ำลังรักษาความปลอดภัยและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อการกู้ชีพ การกู้ภัยด�ำเนินไปพร้อมกันนั้นก็ควรจะต้องรีบจัดการต่อสถานที่เกิดเหตุ
โดยวางมาตรการดูแลพื้นที่ ก�ำหนดพื้นที่หวงห้าม จัดก�ำลังรักษาความปลอดภัย จ�ำกัดการเข้า/ออกพื้นที่
มีบัตรผ่านเขตต่าง ๆ มีการจดบันทึกการเข้าออกพื้นที่ส�ำคัญ เพื่อป้องกันอันตรายจากเกิดเหตุซ�้ำ  ทรัพย์สิน
สูญหาย และจัดระบบงานให้เป็นระเบียบ ฯลฯ นอกจากนีส้ ถานทีเ่ กิดเหตุทมี่ หี ลักฐานทางคดี ต้องมีการรักษา
สภาพของสถานที่เกิดเหตุโดยมีการแยกเป็นเขต มีเทปขึงรอบบริเวณ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม และอนุญาตให้เข้า
ได้เฉพาะทีมผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพื่อป้องกันการท�ำลายหลักฐานทางคดี
๖. ส่งหน่วยกู้ภัยด้วยเครื่องกลหนักเข้าพื้นที่ (หากมีความจ�ำเป็น)
หากอุบัติภัยนั้นมีความจ�ำเป็นต้องตัดถ่างเหล็ก จ�ำเป็นต้องใช้หน่วยกู้ภัยที่มีเครื่องกลหนัก
จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่และใช้เครื่องกลหนักไปพร้อมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
๗. สรุปการท�ำงานและจดบันทึก
สรุปการท�ำงานของทั้ง ๓ ลักษณะงาน คือ งานช่วยเหลือ/กู้ภัย งานรักษาความปลอดภัย
สถานที่ และงานจราจร โดยควรสรุปผลการท�ำงานว่าได้ปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างไร   จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีม ซี สรุปผล การปฏิบัติเสนอ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป
--------------------------------------------๓.๒ ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน : ทีม บี(Medical Team : Team B)
		 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ชุดแพทย์ฉุกเฉินท�ำหน้าที่จ�ำแนกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (Triage) และรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล การออก
ปฏิบัติภารกิจสามารถกระท�ำได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสาธารณภัยจากศูนย์แจ้งเหตุทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑลและต่างจังหวัด   การปฏิบัติงานในฝ่ายนี้ต้องมีความรู้ความสามารถในการออก
ปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ ดินพร้อมรถพยาบาล ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องล�ำเลียงผูป้ ว่ ยทางอากาศหรือทางน�ำ 
้ สามารถ
กระท�ำได้   โดยประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดแพทย์
ฉุกเฉินต้องประสานการปฏิบัติกับชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ/กู้ภัย (ทีม เอ) อย่างใกล้ชิดในส่วนของการปฏิบัติ
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการแผนการช่วยเหลือด้านการแพทย์ มีการจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์
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ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------และสาธารณสุข รวมทั้งประสานการระดมสรรพก�ำลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดท�ำระบบฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน
เพือ่ ให้พร้อมต่อการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดสาธารณภัย ตลอดจนพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินทีพ่ ร้อมออกปฏิบตั งิ าน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานในสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตจะเป็น
หน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในการท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ หรือในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก
ซึง่ เป็นกรณีทตี่ อ้ งเกีย่ วข้องกับการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก
ในการเข้าไปปฏิบตั หิ น้าทีบ่ รู ณาการการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องโรงพยาบาลต�ำรวจและคณะกรรมการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่จะต้องประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ ศูนย์เอราวัณหรือศูนย์การแพทย์ฉกุ เฉิน กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทางการแพทย์
ของกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อการพิจารณาตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมกัน ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์
การแพทย์ และบุคลากรด้านการแพทย์โดยอาจจะท�ำบันทึกการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในกรณีการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
๑.๒ กองบินต�ำรวจ เพื่อล�ำเลียงผู้ป่วยทางเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์
๑.๓ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ เพื่อกู้ภัยทางทะเลหรือล�ำเลียงผู้ป่วยทางเรือ
๑.๔ หน่วยงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในพืน้ ที  ่ ซึง่ จะเป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัย และเฝ้าระวังสถานที่เกิดเหตุ อ�ำนวยสะดวกด้านการจราจร
๑.๕ หน่วยปฏิบัติการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกู้ภัยต่าง ๆ ตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่สาธารณภัย เนื่องจากต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. จัดให้มีทีมแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉิน เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
๓. จัดเตรียมความพร้อมรถพยาบาล เครือ่ งมือ อุปกรณ์การแพทย์เข้าปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
๔. จัดเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการท�ำหน้าที่ด้านพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : รพ.ตร.
หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ  ได้แก่  บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก. สพฐ.ตร. บ.ตร.
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ : โรงพยาบาลในพืน้ ที่ หน่วยปฏิบตั กิ ารจากส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง หน่วยงานกูช้ พี
/กู้ภัยต่าง ๆ
แผนผังขั้นตอนการท�ำงานของชุดปฏิบัติการทีม บี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๑.  เตรียมชุดปฏิบัติการลงพื้นที่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.  ประเมินสถานการณ์ จ�ำแนกผู้ป่วย

ขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๓.  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่ก�ำหนด
เพื่อท�ำการรักษาพยาบาล

๔.  ก�ำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

๕.  ส่งหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์เข้าพื้นที่

๖.  จัดเจ้าหน้าที่สื่อสารในชุดปฏิบัติการทางการแพทย์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เสร็จสิ้นภารกิจ

๗.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำวัน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 10 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค�ำอธิบายขั้นตอนการท�ำงานของทีมบี  มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องชุดปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ สามารถแบ่งขัน้ ตอนการท�ำงานหรือแนวทาง
การปฏิบัติงานออกเป็น ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑. เตรียมชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตามข้อมูลที่ได้รับถึงความรุนแรงและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
๒. หัวหน้าชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ประเมินสถานการณ์และจ�ำแนกประเภทผู้ป่วย (Triage)      
ตามความเร่งด่วนของผู้ป่วย  โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ (ดูรายละเอียดตามแผนผัง)
๒.๑ ผูป้ ว่ ยวิกฤตจ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาทันที (Immediate) ใช้แถบสีแดงเป็นสัญลักษณ์
๒.๒ ผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การรักษาอย่างเร่งด่วน (Urgent) ใช้แถบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์
๒.๓ ผู้ป่วยที่สามารถรอได้ (Delayed) ใช้แถบสีเขียวเป็นสัญลักษณ์
๒.๔ ผู้เสียชีวิต (Death) ใช้แถบสีด�ำเป็นสัญลักษณ์
๓. เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณอันตรายมายังจุดรักษาพยาบาล (Casualty Clearing
Station) เพื่อให้การรักษาเบื้องต้น ได้แก่
๓.๑ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ (First aid treatment) เช่น การห้ามเลือด       
การท�ำแผล การดามกระดูกที่หัก เป็นต้น ผู้ปฏิบัติอาจเป็นเวชกรฉุกเฉิน ผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาล
๓.๒ การรักษาขั้นสูงในรถพยาบาล (Advanced life support) มีขีดความสามารถในการ
ประเมิน การประคองชีวิตการรักษาพยาบาลแบบก้าวหน้า มีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ และการช่วยหายใจ
ชั้นสูง การท�ำหัตถการและการใช้ยาเพื่อรักษาชีวิต ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การรักษาเฉพาะทาง (Specialist) ที่โรงพยาบาล เช่น การผ่าตัดต่าง ๆ ได้แก่ ช่องท้อง    
ทรวงอก กะโหลกศีรษะ กระดูกหัก เป็นต้น
๔. ก�ำหนดสถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน โดยแบ่งจุดปฏิบตั กิ ารเป็น ๓ ชัน้ (ดูรายละเอียดตามแผนภาพ)
๔.๑ จุดปฏิบัติการชั้นใน (Inner cordon or Bronze officer) จุดคัดกรองจุดนี้จะเป็นจุด
ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
๔.๒ จุดปฏิบัติการชั้นนอก (Outer cordon or Silver officer) ประกอบด้วย
๑) จุดรักษาพยาบาล (Casualty Clearing Station =CCS) แบ่งเป็น ๔ พื้นที่ตาม
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ได้แก่

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 11 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พืน้ ทีส่ แี ดง ผูป้ ว่ ยวิกฤตจ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาทันที เช่น ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นภาวะช็อก
ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
พื้นที่สีเหลือง ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
พื้นที่สีเขียว ผู้ป่วยที่สามารถรอได้ มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยสามารถเดินได้
พื้นที่สีด�ำ  ผู้เสียชีวิต ให้คงไว้ ณ ที่เกิดเหตุก่อนจนกว่าจะได้รับการตรวจพิสูจน์
หลักฐานจากพนักงานสอบสวนแล้ว จึงสามารถล�ำเลียงมายังพื้นที่ด�ำ
๒) ศูนย์ประสานงาน (Joint Service Emergency Control= JSEC) จัดเจ้าหน้าที่
เพือ่ ประสานกับญาติของผูบ้ าดเจ็บ ผูร้ อดชีวติ ผูเ้ สียชีวติ และโรงพยาบาล และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านยา เวชภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
๓) จุดจอดรถพยาบาล (Ambulance Parking Point = APP) ต้องก�ำหนดจุดจอด
รถพยาบาล พร้อมทัง้ ประเมินเส้นทางทีใ่ ช้ในการล�ำเลียง ควรเป็นแบบการเดินรถทางเดียว เพือ่ ความคล่องตัว
ในการล�ำเลียงผู้ป่วย
๔) จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Landing Site = HLS) ในกรณีที่มีปัญหา
การจราจรและต้องการความเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วยวิกฤต
๔.๓ ศูนย์สงั่ การ (Gold officer) ไม่จำ� เป็นต้องอยูใ่ นพืน้ ที่ อาจอยูใ่ นตัวจังหวัดหรือในอ�ำเภอ
ที่เกิดเหตุก็ได้ ท�ำหน้าที่ประสานงาน บริหารจัดการ และขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๕. ส่งหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์เข้าพื้นที่
๕.๑ บุคลากรทางด้านแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ อื่ สาร พนักงานเปลจากพืน้ ที่
ใกล้เคียงหรือส่วนกลาง
๕.๒ การจัดเตรียมอุปกรณ์ (Equipment) และจุดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Equipment
store) อุปกรณ์สอื่ สาร และระบบการติดต่อสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์ ระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัย           
(Security system)
๕.๓ จัดท�ำบันทึกทางการแพทย์ (Medical record) เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์
และเป็นข้อมูลในการติดตามการรักษาในกรณีส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ผู้ประสบภัยให้กลับมาด�ำรงชีวิตได้ตามปกติ
๕.๔ บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ (Job description and Management)

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 12 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. จัดเจ้าหน้าที่สื่อสารในชุดปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานเรื่องเส้นทาง
การจราจรจุดจอดรถพยาบาลและจุดจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อล�ำเลียงผู้ป่วย
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำวัน ให้ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีมซี รับทราบ
และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป ทั้งนี้ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักพิจารณาก�ำหนด
รูปแบบ ข้อมูล การรายงานเพื่อสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนผัง : การจ�ำแนกประเภทผู้ป่วยของทีมบี
จ�ำแนกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

๑.  ผู้ป่วยวิกฤต

๒.  ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การรักษาอย่างเร่งด่วน

จุดรักษา
พยาบาล
จุดจอดรถ
จุดเกิดเหตุ
๓.  ผู้ป่วยที่สามารถ
พยาบาล/ (Incident site)
รอได้
(Casualty
Clearing)

๑.  ผู้ป่วยวิกฤต

๒.  ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การรักษาอย่างเร่งด่วน

น�ำส่ง
โรงพยาบาล
ในพื้นที่

น�ำส่ง
โรงพยาบาล
ใกล้เคียง

น�ำส่ง
โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่
๔.  ผู้เสียชีวิต

ที่พักศพ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 13 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำชุรวจแห่
งชาติ
หน้า ๑๓ ของ ๓๒ หน้า
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ – อี)
ประกอบแผนการป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย สำนักดงานตำรวจแห่
งชาติ
แผนภาพ : โครงสร้
างการจัดสถานที
่เพื่อการปฏิบัติงานของชุ
ปฏิบัติการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน (ทีมบี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนภาพ: โครงสร้างการจัดสถานที่เพื่อการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (ทีมบี)

ศูนย์ประสานงาน
สื่อสารมวลชน
ศูนย์ประสานงาน
สื่อสารมวลชน

จุดเข้าเดินรถทางเดียว

ที่พักทีเจ้่พาหน้
ักเจ้าทีา่ หน้าที่

	
  
	
  

	
  

จุดเกิดเหตุ

	
  
	
  

จุดจอด
เฮลิคอปเตอร์
	
  
	
  

จุดรักษาพยาบาล

	
  

จุดจอดรถพยาบาล
	
  

ศูนย์ประสานงาน
หรือสั่งการ

	
  

จุดทางออก
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ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 14 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓.๓ ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีม ซี (Administrative Support Team : Team C)
หน้าที่และความรับผิดชอบ : เป็นกลุ่มที่ท�ำงานฝ่ายธุรการ/ประสานข้อมูล ฝ่ายการเงิน/พัสดุ
ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประสานงานหน่วยงานภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กลุ่มนี้
จะท�ำหน้าที่เสมือนแม่บ้าน เป็นผู้ช่วยเหลือ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ
ทุกฝ่าย ในกรณีการเกิดสาธารณภัยทีม่ ผี เู้ สียชีวติ จ�ำนวนมาก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะต้องจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า (ศปก.ตร.สน.) ซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีม่ าจากหน่วยงานส่วนกลางส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติพร้อมน�ำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ�ำเป็น และหาไม่ได้ในพื้นที่มาด้วย โดยหลักปฏิบัติในเบื้องต้น (๔๘ ชม.
หลังเกิดเหตุ) ให้ฝา่ ยอ�ำนวยการระดับกองบัญชาการ หรือระดับกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
จัดเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการในส่วนนี้ไปก่อน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : บช.น.  ภ.๑-๙.  ศชต.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.ก.   ตชด.   สตม.   สพฐ.ตร.   สงป.   สกบ.   สยศ.ตร.   รพ.ตร.  
สลก.ตร.   สท.  บ.ตร.  ตท.
การประกอบก�ำลังและหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ
๑. ฝ่ายธุรการ/ประสานข้อมูล มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ งานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าและศูนย์ข้อมูลด้านต่าง ๆ และการสั่งการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ งานก�ำลังพล
๑.๓ ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานทุกฝ่าย โดยแบ่งตามหน่วยงานให้ชัดเจน
๑.๔ ตรวจสอบงานฝ่ายต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑.๕ จัดประชุมต่าง ๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๖ จัดท�ำบัตรประจ�ำตัว และเสื้อสีแจกจ่ายให้แต่ละฝ่าย
๑.๗ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของฝ่ายต่าง ๆ เสนอ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน กองแผนงานกิจการพิเศษ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ) ทุก ๗ วันจนกว่า
ภารกิจเสร็จสิ้น
๑.๘ ปฏิบตั งิ านธุรการและงานบริการต่าง ๆ รวมทัง้ งานทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ายใด

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 15 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. ฝ่ายการเงิน/พัสดุ
๒.๑ ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในภารกิจของแต่ละฝ่าย
๒.๒ งานจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค จองที่พัก จองตั๋ว
เครื่องบิน รถไฟ บริการซักรีดเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
๒.๓ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายเงินทุกกรณีเกี่ยวกับเงินงบกลางของ       
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือตามความจ�ำเป็นของศูนย์ปฏิบัติการ
ส่วนหน้า
๓. ฝ่ายสนับสนุน
๓.๑ จัดเตรียมและจัดหาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และครุภณ
ั ฑ์กภู้ ยั โดยอาจประสานงานหน่วยงาน
ภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๓.๒ ประสานกองบินต�ำรวจ ให้จัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินติดปีก เพื่อ รับ–ส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลาง
๓.๓ จัดหาเต็นท์ เสื่อปูนอน ผ้าห่ม ส�ำหรับการพักอาศัยชั่วคราว (กรณีไม่ได้พักโรงแรม)
๓.๔ เตรียมสถานที่ท�ำงาน เต็นท์ปฏิบัติงานให้พร้อมรับการเข้าท�ำงานของทุกฝ่าย
๓.๕ ติดต่อ ควบคุม ก�ำกับ และดูแลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสารในการติดต่อ
ประสานงานตามเครือข่ายต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร เป็นต้น
๓.๖ รับส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
๓.๗ ติดตั้ง  ควบคุม  ก�ำกับ  และดูแลระบบไฟฟ้า ระบบเสียง แสงสว่าง น�้ำประปา บริเวณ
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔.๑ ประชาสัมพันธ์และจัดการด้านข่าวสาร เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่สาธารณชน
๔.๒ ติดตามและรายงานข้อมูลสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล�ำดับ
๔.๓ รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายแก่ผู้บังคับบัญชา
๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของทางราชการ
๔.๕ ถ่ายและบันทึกภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕. ฝ่ายประสานงานหน่วยงานภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๕.๑ ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
๕.๒ ดูแลให้ความช่วยเหลือชาวต่างประเทศ และหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับชาวต่างประเทศ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 16 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนการท�ำงานของชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีม ซี
ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
๑.  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการเดินทาง

๓.  เตรียมยานพาหนะ

๒.  ส่งบัตรประจ�ำตัว เสื้อสีแต่ละฝ่าย

๑๐.  เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------ขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
๔.  เตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน

๕.  เตรียมที่พัก

๖.  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท�ำงาน

๗.  เตรียมรถขนส่ง รถบรรทุกศพ

๘.  เตรียมห้องเก็บสัมภาระ

๙.  บริการซักรีด เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม
ยารักษาโรค

----------------------------------------------------------------------------------------------------เสร็จสิ้นภารกิจ
๑๐.  เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 17 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค�ำอธิบายขั้นตอนการท�ำงานของทีมซี
การปฏิบัติงานของชุดสนับสนุนและอ�ำนวยการในพื้นที่เกิดเหตุ   มีแนวทางการด�ำเนินการ
๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติทราบและนัดหมายการเดินทางเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุน/
อ�ำนวยการของต�ำรวจภูธรจังหวัดพืน้ ทีเ่ กิดเหตุแจ้งหัวหน้าของทุกฝ่ายทราบเมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ จากผูบ้ งั คับบัญชาการ
เหตุการณ์ และนัดหมายการเดินทางว่าจะเดินทางวันเวลาใด และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
๒. จัดส่งบัตรประจ�ำตัว เสื้อสี ให้แต่ละทีมล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้ง ๕ ชุดปฏิบัติการ
ควรมีบัตรประจ�ำตัว และเสื้อสีที่แตกต่างกันในแต่ละชุด (ทางชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ ด�ำเนินการให้แต่ละ
ฝ่ายล่วงหน้าแล้ว) ได้แก่
๒.๑ ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ/กู้ภัย รักษาความปลอดภัย และจราจร : สีส้ม
๒.๒ ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน : สีขาว
๒.๓ ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : สีฟ้า
๒.๔ ชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ : สีน�้ำเงิน
๒.๕ ชุดสอบสวน : เครื่องแบบต�ำรวจพร้อมป้ายบอกฝ่าย
๓. เตรียมยานพาหนะเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ ต้องจัดเตรียมยานพาหนะให้แก่
ทุกฝ่ายทีต่ อ้ งเดินทางเข้าพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ เช่น ให้เฮลิคอปเตอร์ของกองบินต�ำรวจ รถตูข้ องหน่วยงาน จองตัว๋ รถบัส
รถไฟ เรือหรือเครื่องบิน และประสานข้อมูลการเดินทางกับทุกฝ่าย
๔. เตรียมเต็นท์ปฏิบัติงานเมื่อถึงที่เกิดเหตุ คณะท�ำงานทุกฝ่าย จะต้องมีเต็นท์ท�ำงานทุกหน้าที่
อาทิ ประชุมประจ�ำวัน งานตรวจชันสูตร งานสอบสวน ฯลฯ
๕. เตรียมที่พักแก่คณะผู้ท�ำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการปฏิบัติงานแต่ละวัน ทีมผู้ปฏิบัติ
จะต้องมีที่พัก อาจเป็นการจองห้องพักโรงแรม หรือถ้าการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใช้ระยะเวลานาน อาจหาบ้านเช่า
ไว้เป็นที่พักในกรณีพื้นที่เกิดเหตุไม่อาจหาที่พักได้ เจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ ต้องเตรียมเต็นท์ที่พัก
ส่วนบุคคลหรือถุงนอนไปด้วย
๖. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการท�ำงาน เครื่องมือท�ำงานที่ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ
ต้องจัดเตรียมคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร การติดตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร
วัสดุส�ำนักงาน ฯลฯ
นอกจากนี้ยังอาจจะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เตียงตรวจศพ รถเข็นศพ
ถุงบรรจุศพ ถุงบรรจุทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต โดยจะต้องมีการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับ
ทีม ดี หรือหน่วยงานทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 18 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗. เตรียมรถขนส่ง รถบรรทุกศพหากสาธารณภัยนั้นจ�ำเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์โดยเฉพาะ
ให้ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ จัดเตรียมรถขนส่งเพื่อบรรทุกสิ่งของติดตามคณะท�ำงาน และหากจ�ำเป็นต้องใช้
รถบรรทุกศพก็ให้ด�ำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รถบรรทุกศพเดินทางไปยังที่เกิดเหตุด้วย
๘. เตรียมห้องเก็บของสัมภาระเมือ่ ถึงทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีหอ้ งเก็บสัมภาระ หรือห้องเก็บของ
เป็นพิเศษ เช่น ทรัพย์สินของมีค่า ให้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อบรรทุกไปประกอบในที่เกิดเหตุได้
๙. บริการซักรีดเสื้อผ้า เตรียมอาหาร เครื่องดื่มและยารักษาโรคให้ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ
ประสานงานเรื่องการบริการซักรีดเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มและยารักษาโรคให้มี
ความพร้อมตลอดเวลา
๑๐. เตรียมเบิกจ่าย ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ และค่าจัดซือ้ จัดจ้างชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ
จะต้องเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่ายตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเพือ่ เบิกจ่ายเบีย้ เลีย้ งในแต่ละวัน จัดท�ำเอกสาร
ด้านการเงินของการจัดซื้อ จัดจ้างต่าง ๆ ทั้งหมด โดยมีแบบพิมพ์ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและได้รับอนุมัติ
หลักการไว้ล่วงหน้า
--------------------------------๓.๔ ชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ : ทีม ดี (Identification Team : Team D)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ : เป็นกลุม่ ทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสถานทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในส�ำนวน
การสอบสวน การท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพและท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์เพือ่ ยืนยันตัวบุคคล และ
ส่งกลับคืนศพให้กับญาติผู้เสียชีวิต  โดยเน้นผลส�ำเร็จในการน�ำส่งศพที่ถูกต้องคืนญาติให้มากที่สุด ในเวลาที่
เร็วที่สุด ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานสากล ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ทั้งนี้
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ     
เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในกรณีการเกิดสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน
มาก โดยการปฏิบัติหน้าที่จะต้องประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกัน โดยจัดให้มกี ารท�ำบันทึกข้อตกลงการปฏิบตั งิ านหรือแผนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
รพ.ตร.  สพฐ.ตร.
หน่วยงานสนับสนุน :
หน่วยรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ บช.น.  ภ.๑-๙  ศชต.  บช.ก.  บ.ตร.
หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ :
โรงพยาบาลในพื้นที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 19 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนการท�ำงานของชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ : ทีม ดี

ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๑.  ประเมินสถานการณ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.  เตรียมจัดชุดท�ำงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๓.  จัดชุดล่วงหน้าเข้าพื้นที่

ขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๔.  ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวน

๕.  ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุน/อ�ำนวยการ

    ๖.  ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ส่งความเห็นการปล่อยศพ
ให้พนักงานสอบสวน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เสร็จสิ้นภารกิจ

๗.  สรุปผลการท�ำงาน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 20 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค�ำอธิบายขั้นตอนการท�ำงานทีมดี
แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล พยานหลักฐานทางคดี           
มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ประเมินสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยดูจากจ�ำนวนผู้เสียชีวิตหรือปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา ให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ
๒. เตรียมจัดชุดท�ำงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
๓. จัดชุดล่วงหน้าเข้าพืน้ ทีโ่ ดยประสานงานกับชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ เรือ่ งการเดินทางเข้าพืน้ ที่
เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ และการอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ โดยต้องรวมพลให้พร้อมภายใน ๒๔ ชั่วโมง   
หลังได้รับค�ำสั่ง/ร้องขอ กรณีต้องเดินทางไปพื้นที่เกิดเหตุโดยเฮลิคอปเตอร์ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ให้จัดชุดเผชิญเหตุอย่างเหมาะสม  ประกอบด้วย
๓.๑ สถาบันนิติเวชวิทยา
๑) แพทย์นิติเวช
๒) ผู้ช่วยแพทย์
๓) ช่างภาพทางการแพทย์
๓.๒ กลุ่มงานทันตกรรม
๓.๓ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล   ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดในพื้นที่และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ดังนี้
๑) จัดเตรียมอุปกรณ์นิรภัย ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุให้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงภัยในการเข้าสัมผัสพื้นที่วิกฤต หรือศพ ตามหลักอาชีวอนามัย หรืออาชีวเวชศาสตร์
๒) ค้นหาและตรวจชันสูตรศพเบื้องต้นในสถานที่เกิดเหตุ
๓) จัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาศพชั่วคราวเพื่อการบริหารจัดการศพ
๔) ส่งศพไปสถานที่เก็บรักษาศพชั่วคราว
๓.๔ กองพิสูจน์หลักฐานกลางและ/หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
ในพื้นที่เตรียมชุดเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ   ชุดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบพิมพ์ลายนิ้วมือ
และชุดตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
๓.๕ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เตรียมชุดเจ้าหน้าที่เก็บลายพิมพ์นิ้วมือศพ
๔. ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวน   เมื่อฝ่ายพิสูจน์เอกลักษณ์เข้าพื้นที่เกิดเหตุต้องประชุม
ร่วมกับพนักงานสอบสวน ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในพื้นที่ และประชุมในฝ่าย
เพื่อวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 21 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. หัวหน้าชุดตรวจพิสูจน์ประสานกับหัวหน้าชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ เรื่องการเดินทาง
งบประมาณและการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อจัดชุดเข้าพื้นที่เป็นล�ำดับถัดไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว
ประกอบด้วย
๕.๑ เจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการข้อมูลผู้สูญหาย งานบริหารจัดการข้อมูลผู้เสียชีวิต
งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และงานสารสนเทศของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๕.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ เจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
๕.๓ เจ้าหน้าที่ของทีมแพทย์นิติเวช และทันตแพทย์
๖. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยมีการท�ำงานเป็นสายการปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ การจัดการข้อมูลศพ และสถานที่เกิดเหตุ
๑) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑) พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ของศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดในพื้นที่ และ/หรือของ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ร่วมปฏิบัติงานรักษาและตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๒) เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์พสิ จู น์หลักฐานหรือพิสจู น์หลักฐานจังหวัดในพืน้ ที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานกลางท�ำหน้าที่ถ่ายรูปศพ ให้รหัสศพและรายละเอียดในที่เกิดเหตุ
และส่งศพไปยังสถานที่เก็บรักษาศพชั่วคราว
๑.๓) กลุม่ งานพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล ประสานการปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าทีข่ อง
ศูนย์พสิ จู น์หลักฐานหรือพิสจู น์หลักฐานจังหวัดในพืน้ ที่ และ/หรือ ของกองพิสจู น์หลักฐานกลาง รับมอบข้อมูล
๑.๔) กลุม่ งานพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล จัดเตรียมและก�ำหนดสถานทีต่ รวจพิสจู น์
เอกลักษณ์บุคคล
๒) การบริหารจัดการศพ โดย กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๒.๑) จัดเตรียมแบบพิมพ์ข้อมูลศพ (Post Mortem Form – PM) ซึ่งเป็น
แบบพิมพ์สีชมพู (Pink Form)
๒.๒) ลงทะเบียนศพที่รับจากสถานที่เกิดเหตุ
๒.๓) เก็บรักษาศพชั่วคราวในโลงศพเย็นหรือตู้คอนเทนเนอร์
๒.๔) ควบคุมดูแลการเข้าออกของศพในการน�ำไปตรวจพิสูจน์
๒.๕) สนับสนุนแพทย์นติ เิ วช ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าทีจ่ ากกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ในการปฏิบัติงานจัดเตรียมแบบพิมพ์ข้อมูลศพ และอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ
๒.๖) น�ำข้อมูลที่ได้จากการตรวจศพ เข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจ
เปรียบเทียบเอกลักษณ์บุคคล

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 22 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พนักงานสอบสวน

๓) การตรวจชันสูตรศพโดยแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลต�ำรวจ
๓.๑) ตรวจชันสูตรศพ บันทึกสภาพศพภายนอก
๓.๒) ตรวจบันทึก ถ่ายรูป และ รวบรวมทรัพย์สินที่ติดตัวผู้เสียชีวิตส่งมอบให้

๓.๓) บันทึกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ข้อมูลศพที่จัดไว้ให้เป็นมาตรฐานสากล
๓.๔) จัดส่งข้อมูลให้ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๔) การตรวจข้อมูลฟันโดยทันตแพทย์ โรงพยาบาลต�ำรวจ
๔.๑) ตรวจเก็บข้อมูลฟันของผู้เสียชีวิต
๔.๒) บันทึกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ข้อมูลศพที่จัดไว้ให้เป็นมาตรฐานสากล
๔.๓) จัดส่งข้อมูลให้ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๕) การเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ/ฝ่ามือศพโดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร
๕.๑) ตรวจเก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ หรือฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าจากศพ
๕.๒) บันทึกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ข้อมูลศพที่จัดไว้ให้เป็นมาตรฐานสากล
๕.๓) จัดส่งข้อมูลให้ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๖.๒ การจัดการข้อมูลผู้สูญหาย
๑) รับแจ้งและลงทะเบียนผู้สูญหาย
๒) จัดเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายลงในแบบพิมพ์ข้อมูลผู้สูญหาย (Ante
Mortem Form – AM) ซึ่งเป็นแบบพิมพ์สีเหลือง (Yellow Form)
๓) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทีใ่ ช้ในการตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลของผูส้ ญ
ู หาย
ได้แก่ เอกสารที่มีลายพิมพ์นิ้วมือ ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง ประวัติการรักษาและฟิล์มเอกซเรย์ฟัน ของใช้ส่วนตัว
ที่คาดว่าจะมีตัวอย่างเนื้อเยื่อที่สามารถตรวจดีเอ็นเอได้ ตัวอย่างเนื้อเยื่อของญาติสายตรงเพื่อตรวจดีเอ็นเอ
๔) น�ำข้อมูลผูส้ ญู หายเข้าสูโ่ ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การตรวจเปรียบเทียบเอกลักษณ์
บุคคล
๖.๓ การตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล
๑) น�ำข้อมูลที่ได้จากการตรวจศพและข้อมูลผู้สูญหายในฐานข้อมูลมาท�ำการตรวจ
เปรียบเทียบ
๒) ตรวจยืนยันเอกลักษณ์บคุ คลโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและคณะกรรมการตรวจเปรียบเทียบ
เอกลักษณ์บุคคล

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 23 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓) จัดท�ำเอกสารรับรองผลการตรวจเปรียบเทียบเอกลักษณ์บคุ คล เพือ่ ส่งให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ
๔) จัดท�ำข้อมูลสถิติรายงานให้ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ : ทีม ซี เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การท�ำงาน
สรุปย่อขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (ข้อ ๖)
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สามารถอธิบายขั้นตอนการท�ำงานโดยละเอียดเป็น  ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๖.๑ การจัดการข้อมูลศพและสถานที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

การบริหารจัดการศพ

การจัดการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ/ฝ่ามือ

การตรวจชันสูตรศพ

การตรวจข้อมูลฟันศพ

๖.๒ การจัดการข้อมูลผู้สูญหาย  ประกอบด้วย
รับแจ้งลงทะเบียน

บันทึกในแบบพิมพ์

เก็บรวบรวมพยาน
หลักฐานเพิ่มเติม

น�ำข้อมูลบันทึก
ลงในโปรแกรม

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 24 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖.๓ การตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล  ประกอบด้วย
เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจศพและข้อมูลผู้สูญหาย

ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการตรวจ
เปรียบเทียบ

จัดท�ำข้อมูลสถิติเพื่อประชาสัมพันธ์

จัดท�ำเอกสารรับรองผล

ขั้นตอนสุดท้าย คือการปล่อยศพให้แก่ญาติซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
การจัดการข้อมูลศพและสถานที่เกิดเหตุ

ส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลกลุ่มงาน
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

การจัดการข้อมูลผู้สูญหาย

คณะกรรมการปล่อยศพพิจารณามีความเห็น

การตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล

พนักงานสอบสวนปล่อยศพ

๗. การสรุปผลการท�ำงาน ได้แก่ การสรุปข้อมูลจากการจัดการข้อมูลศพ การจัดการข้อมูล
ผู้สูญหาย และการตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 25 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓.๕ ชุดสอบสวน : ทีม อี(Investigation Team : Team E)
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
กลุ่มนี้ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับงานสอบสวน ท�ำส�ำนวนการชันสูตรพลิกศพ ส�ำนวนสาเหตุของการเกิด
สาธารณภัย สอบปากค�ำพยาน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลทางคดี การเก็บรักษาทรัพย์สินและคืนทรัพย์สินผู้บาดเจ็บ
ญาติผเู้ สียชีวติ และชันสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์นติ เิ วช เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพิสจู น์หลักฐานและฝ่ายพิสจู น์เอกลักษณ์
บุคคล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
๑. พนักงานสอบสวนพื้นที่เกิดเหตุ พื้นที่ใกล้เคียง หรือจากส่วนกลางตามที่ได้รับการสั่งการหรือ
มอบหมายหน้าที่จากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๒. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่พยานพักรักษาตัว หรือมีถิ่นที่อยู่
หน่วยงานสนับสนุน : สตม.  บช.ก. ตท.
หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายสอบสวน แบ่งตามลักษณะ/ประเภทของงาน ออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
การสอบสวน

บันทึกค�ำให้การ

ชันสูตรพลิกศพ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เก็บรักษาและคืนทรัพย์สิน

กลุ่มที่ ๑ บันทึกค�ำให้การ
เป็นหน้าที่การสอบสวนบันทึกค�ำให้การพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ ทั้งที่บาดเจ็บและไม่บาดเจ็บ
เพื่อให้ทราบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ) อาการบาดเจ็บ
(ถ้ามี) รายการทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การส่งคืนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงการจัดท�ำ
เอกสาร เพื่อออกใบมรณบัตรผู้ตาย การจัดหาล่ามในกรณีพยานเป็นชาวต่างชาติ โดยประสานกับต�ำรวจ
ท่องเทีย่ วหรือกองการต่างประเทศ ในการจัดหาล่าม (ต�ำรวจท่องเทีย่ ว จัดท�ำบัญชีลา่ มในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ)
โดยกลุม่ นีค้ อื ผูท้ ำ� หน้าทีพ่ นักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนการสอบสวน สามารถสรุปแนวทางการด�ำเนินการ
ได้ ดังนี้

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 26 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่ท�ำหน้าที่พนักงานสอบสวน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑. การสอบสวนพยาน ณ บริเวณจุดทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ เป็นสถานทีต่ งั้ ศูนย์ปฏิบตั ิการส่วนหน้า ให้เป็น
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน ซึ่งประจ�ำที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าด�ำเนินการสอบสวนโดยมิชักช้า
๒. การสอบสวนพยานบุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งไม่เป็นการสะดวกแก่การสอบสวนปากค�ำได้
ในทันที ณ ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่พยานนั้นพักอาศัย
หรือพ�ำนัก หรือรักษาตัวอยู่ เช่น ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ซึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาล พยาน ซึ่งมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนต้องเดินทางไปที่อื่น อย่างไรก็ตามพยานที่เป็นชาวต่างประเทศ จะต้องรีบด�ำเนินการสอบสวนพยาน
ดังกล่าวก่อนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทยและกรณีมคี วามจ�ำเป็นซึง่ เป็นประจักษ์พยานหลังจาก
สอบสวนไว้เป็นพยานเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ที่เป็นพนักงานสอบสวนตามข้อ ๑  หรือข้อ ๒ ข้างต้นด�ำเนินการ
น�ำพยานไปพบอัยการจังหวัดแห่งท้องที่เกิดเหตุหรือที่พยานนั้น ๆ อยู่ เพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาล ขอให้พยาน
เบิกความไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ
การสอบสวนและล�ำดับความส�ำคัญของพยานบุคคล แบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ
๑. ประจักษ์พยาน เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยตรง ซึ่งต้องรีบสอบสวนปากค�ำในทันที
โดยมิชักช้า เพราะพยานอาจหลีกเลี่ยงไม่ให้ปากค�ำ  หรือไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งจากกรณีที่พยาน
ดังกล่าว เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี หรือพยานบางปากยากแก่การติดตาม เช่น พยานเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
พยานไม่มถี นิ่ ทีอ่ ยูแ่ ละไม่มอี าชีพเป็นหลักแหล่งกรณีถงึ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างไร ในฐานะ
อะไร และเดินทางเข้ามากี่ครั้ง โดยการสอบสวนต้องจัดล่ามเพื่อสอบสวนปากค�ำ  หากเป็นคนใบ้ ให้จัดล่าม
ภาษามือ โดยสอบถามพยานว่าเข้าใจภาษามือหรือไม่ พยานกลุ่มนี้ควรก�ำหนดประเด็นการสอบสวน ดังนี้
- ถิน่ ทีอ่ ยูแ่ ละบุคคล ซึง่ พนักงานสอบสวนสามารถติดต่อได้กรณีทไี่ ม่พบพยาน รวมทัง้ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านพยาน หรือบ้านข้างเคียง หรือบ้านญาติพี่น้อง เพื่อการติดตามพยาน
ในภายภาคหน้า
- ล�ำดับเหตุการณ์ที่พยานพบเห็นหรือประสบเหตุ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุตามภาพเหตุการณ์ที่พยานพบเห็น และความรู้สึก กลิ่น สี รวมทั้งประสาทสัมผัสของพยานซึ่งได้
รับจากเหตุการณ์
- ขณะเกิดเหตุ มีผใู้ ดรูเ้ ห็นเหตุการณ์บา้ ง หรือพยานเห็นบุคคลใด ท�ำอะไร อยูท่ ไี่ หน อย่างไร
เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงพยานต่าง ๆ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 27 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กรณีที่เป็นประเด็นส�ำคัญในการพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ หรือสาเหตุแห่งคดี             
ให้สอบสวนย�้ำพยานดังกล่าวมากกว่า ๑ ครั้ง ก็จะเป็นการดียิ่ง อันจะเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับการรับฟังน�้ำหนัก
พยาน
- สภาพร่างกายของพยานขณะเกิดเหตุเป็นอย่างไร เช่น สายตา การดื่มสุรา การพักผ่อน
- ความเสียหายซึ่งได้รับเป็นอย่างไร และใครเป็นผู้กระท�ำ  หรือถูกกระท�ำด้วยสิ่งใด และ
ลักษณะกระเป๋า หรือสิ่งของ มีลักษณะทั่วไปและลักษณะพิเศษอย่างไร ภายในมีสิ่งของอะไร
๒. พยานแวดล้อมกรณี คือ พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยทั่วไป ให้สอบสวนให้ได้ความถึงเหตุผล
ว่า พยานได้ไปพบเห็นเหตุการณ์ได้อย่างไร มีมลู เหตุอย่างไรในการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ และเห็นเหตุการณ์
อย่างไร ตามล�ำดับ รวมทัง้ เหตุผลทีม่ คี วามเชือ่ หรือมัน่ ใจว่าเหตุการณ์ทพี่ ยานพบเห็นมานัน้ เกีย่ วโยงกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ตามความเข้าใจของพยาน
๓. พยานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ สอบสวนท�ำนองเดียวกับกรณีประจักษ์พยานและ
พยานแวดล้อมกรณี
๔. พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช�ำนาญการ ซึ่งบางกรณีอาจมีความจ�ำเป็นต้องสอบสวนประกอบ
รายงานผลพิสูจน์ เช่นว่า เป็นไปตามรายงานผลพิสูจน์ หรือใช้ผลพิสูจน์ยืนยันการกระท�ำผิด หรือยืนยันความ
บริสุทธิ์ผู้ต้องหาได้ ๑๐๐% หรือไม่
๕. ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อประกอบการพิสูจน์การตายหรือพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รวมทั้งต้อง
ประสานในการคืนทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตด้วย
กลุ่มที่ ๒ ชันสูตรพลิกศพ
- ร่วมชันสูตรพลิกศพ ทั้งในที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
- พิมพ์ลายนิว้ มือศพ ให้ปรากฏร่องรอยลายเส้นนิว้ มือให้สมบูรณ์ โดยพิมพ์กลิง้ นิว้ มือจากขอบเล็บ
ถึงขอบเล็บของแต่ละนิว้ มือ โดยพนักงานสอบสวนต้องก�ำกับดูแล และตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือว่าสมบูรณ์
หรือไม่ หากไม่สมบูรณ์ให้ด�ำเนินการแก้ไขพิมพ์ใหม่ทันที
- ถ่ายภาพศพ ก�ำหนดรหัสศพ โดยใช้ปากกาเมจิกสีเส้นใหญ่ ชนิดไม่ลบเลือน เขียนบนวัตถุ เช่น
แผ่นพลาสติก  ถุงพลาสติก ให้ปรากฏรายละเอียด เครื่องแต่งกาย ต�ำแหน่งที่พบผู้เสียชีวิต สิ่งของที่ติดมา
กับผู้เสียชีวิต โดยเน้นลักษณะพิเศษต่าง ๆ เช่น รอยสัก เป็นต้น ผูกมัดกับข้อมือหรือตัวผู้เสียชีวิตให้มั่นคง
การถ่ายภาพให้เน้นลักษณะพิเศษ และให้ปรากฏชือ่ – สกุลของเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจชันสูตรพลิกศพ เช่น พนักงาน
สอบสวน แพทย์ ผู้ช่วยเหลือในการชันสูตรพลิกศพ ด้วยอักษรตัวบรรจงและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 28 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เก็บรักษาภาพ โดยน�ำศพเก็บในตู้แช่เย็น (ตู้คอนเทนเนอร์) โดยเร็ว หากการชันสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุแห่งการตาย และพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้ว ให้ด�ำเนินการมอบคืนญาติโดยเร็ว โดยให้
ญาติผู้ตายไปพบกับพนักงานสอบสวน กลุ่มที่ ๑  เพื่อสอบสวนปากค�ำ  และรวบรวมเอกสารการตายแจ้งให้
นายทะเบียนฝ่ายปกครอง ออกใบมรณบัตรผู้ตาย
- ตรวจสอบทรัพย์สินที่ติดตัวเป็นเอกลักษณ์ (ติดอยู่กับศพ) จัดท�ำบัญชี ก�ำหนดรหัส ถ่ายภาพ
ทรัพย์สิน และส่งมอบให้กลุ่มที่ ๔ เพื่อเก็บรักษาและคืนทรัพย์สิน
- สนับสนุนการชันสูตรพลิกศพซ�้ำ  ตามที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบเรื่องการพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลร้องขอ เช่น จากกลุ่มงานเอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับหรือกองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อแสวงหา
พยานหลักฐานแห่งการตาย
- เก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นหมวดหมู่ และส่งมอบให้กลุ่มที่ ๔ เพื่อเก็บรักษาและคืนทรัพย์สิน
กลุ่มที่ ๓ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- จัดท�ำแผนที่เกิดเหตุ
- ถ่ายภาพที่เกิดเหตุทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- สนับสนุนการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุซำ  
�้ ตามทีห่ น่วยราชการทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการพิสจู น์สถานที่
เกิดเหตุร้องขอ เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน หรือวิทยาการในพื้นที่ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานแห่งการเกิดเหตุ
ว่าเกิดจากการกระท�ำผิดอาญาหรือไม่
กลุ่มที่ ๔ เก็บรักษาและคืนทรัพย์สิน
การจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ คือ
๑. ทรัพย์สินที่ติดตัวเป็นเอกลักษณ์ (ติดอยู่กับศพ) เช่น แหวน นาฬิกา (รับมอบจากกลุ่มที่ ๒)
- ต้องตรวจสอบฉลากที่ก�ำกับมีความชัดเจน และมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่หรือไม่
๒. ทรัพย์สนิ ทีต่ กอยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ ทีส่ ามารถระบุเจ้าของได้ เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เสือ้ ผ้า
และถ่ายภาพทรัพย์สิน
- ใช้ปากกาเมจิกสีน�้ำเงินหรือสีด�ำเส้นขนาดใหญ่ ชนิดไม่ลบเลือน เขียนบนวัตถุ เช่น          
แผ่นพลาสติก ให้ปรากฏรายละเอียด ต�ำแหน่งที่พบทรัพย์สินว่าอยู่ส่วนใดของพาหนะ หาจุดยึดโยง เช่น
กรณียานพาหนะ ให้หาล�ำดับเลขที่นั่งผู้โดยสาร เป็นต้น  หรือกรณีเป็นสาธารณภัย  เช่น หลักเสาไฟฟ้า หรือ
หลักกิโลเมตรตามเส้นทาง เป็นต้น สิ่งของต้องเน้นลักษณะพิเศษต่าง ๆ เช่น สี ลวดลาย หรือสิ่งของซึ่งเจ้าของ
ทรัพย์สินท�ำไว้   เช่น สีเชือกผูกสิ่งของ ลักษณะการผูกเพื่อเป็นที่สังเกต หรือผูกอย่างมั่นคง เป็นต้น อันจะ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 29 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------น�ำไปสู่การพิสูจน์สิทธิ์ต่อไป โดยผูกมัดกับสิ่งของให้มั่น การถ่ายภาพให้เน้นลักษณะพิเศษ และให้ปรากฏ
ชือ่ สกุลของเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจเก็บสิง่ ของ เช่น พนักงานสอบสวน  เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กิดเหตุ หรือตัวแทน
ของผู้ประกอบการหรือเจ้าของยานพาหนะที่เกิดเหตุ  ผู้ช่วยเหลือในการจัดเก็บทรัพย์สิน ด้วยตัวบรรจงและ
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- กรณีเหตุสาธารณภัยทางการบิน เช่น เหตุเครื่องบินตกให้ประสานเจ้าหน้าที่สายการบิน
เพือ่ ขอรายชือ่ ผูโ้ ดยสารและลูกเรือ และหลักฐานรหัสประจ�ำสัมภาระ อันแสดงถึงผูเ้ ป็นเจ้าของกรรมสิทธิแ์ ละ          
ผู้ครอบครอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันเจ้าของทรัพย์สิน
๓. ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาและส่งมอบคืนทรัพย์สิน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรมีองค์ประกอบดังนี้
- ผู้อ�ำนวยการที่รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้แทนของหน่วยงานภายใต้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดการสาธารณภัยนั้น ๆ
- ผู้แทนหน่วยงาน/บริษัท/ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย
- ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ
- ผู้บังคับบัญชาต�ำรวจ
- พนักงานสอบสวน
ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าวให้เน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น กรณีเหตุเครือ่ งบินตก
คณะกรรมการเก็บรักษาและส่งมอบคืนทรัพย์สิน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และผู้แทน
ของบริษัทสายการบินที่ประสบอุบัติเหตุ หรือกรณีเหตุสารเคมีของบริษัทเอกชนรั่วไหล คณะกรรมการเก็บ
รักษาและส่งมอบคืนทรัพย์สิน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ ผู้แทนหน่วยงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู้แทนของบริษัทเอกชนที่เกิดเหตุ ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น
๔. ผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว สามารถขอตรวจสอบทรัพย์สินของตนเอง และเมื่อ
สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจน ให้รับทรัพย์สินคืนได้ทันที
๕. ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ให้ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุดจนชัดเจน
เชื่อถือได้ว่า เป็นทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตโดยปราศจากข้อสงสัยแล้ว จึงจะมอบคืนทรัพย์สินแก่ญาติพร้อมกับ
การคืนศพ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 30 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนการท�ำงานของชุดสอบสวน : ทีม อี
ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๑.  การประชุมชี้แจงหน้าที่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.  การสอบสวนปากค�ำพยาน
ขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

๓.  ออกรายงานชันสูตรพลิกศพและใบมรณบัตร
๔.  รวบรวมผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เสร็จสิ้นภารกิจ

๕.  สรุปรายงานการสอบสวน

อธิบายขั้นตอนการท�ำงาน มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การประชุมแจกแจงหน้าที่   เป็นการประชุมพนักงานสอบสวนและผู้ช่วยพนักงานสอบสวน     
ให้แบ่งการท�ำงานเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ โดยเตรียมบุคคลเครื่องมือเก็บพยานหลักฐาน ให้ตรงกับลักษณะงาน
รวมถึงเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ และแจ้งถึงการประสานงานต่าง ๆ
๒. การสอบสวนปากค�ำพยาน ให้ใช้หลักการ/เทคนิค/ศิลปะในการสอบสวนปากค�ำคือ สอบสวน
ให้ได้ข้อเท็จจริงตามล�ำดับเหตุการณ์ที่เขารู้เห็น ทั้งนี้ได้จัดแยกพยานไว้ ๔ ประเภท คือ
๒.๑ ประจักษ์พยาน เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยตรง ซึ่งต้องรีบสอบสวนปากค�ำในทันที
เพราะหากล่าช้า อาจหลีกเลี่ยงไม่ให้ปากค�ำ
๒.๒ พยานแวดล้อมกรณี คือ พยานที่รู้เห็นหรือรู้เห็นเหตุการณ์โดยทั่วไป เช่น กรณี
เครื่องบินตก ควรสอบสวนบุคคลดังต่อไปนี้
๑) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ควบคุมการบิน) ทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ขณะเกิดเหตุ
๒) เจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 31 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓) เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
๔) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทสายการบินที่ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ
๒.๓ พยานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับเหตุการณ์ เช่น กรณีเครื่องบินตก ได้แก่
๑) นักบิน แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
๑.๑) นักบินล�ำทีเ่ กิดเหตุ สอบสวนทะเบียนการบิน สภาพทัว่ ร่างกาย และให้เรียง
ล�ำดับเหตุการณ์ และส่งแพทย์ตรวจสอบร่างกาย เช่น ตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์ตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาสารเสพติด การสอบถามสภาพอากาศ และการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ประจ�ำหอบังคับการบินเป็น
อย่างไร เมื่อเวลาใด ก่อนท�ำการร่อนลงพื้นสนามบิน เป็นต้น
๑.๒) นักบินทั่วไป สอบสวนในประเด็นว่า หากปรากฏตามลักษณะวิสัยตาม
เทปการสนทนา ระหว่างนักบินล�ำเกิดเหตุ กับเจ้าหน้าที่หอบังคับการบิน จะปฏิบัติเช่นเดียวกับนักบินล�ำที่
เกิดเหตุหรือไม่ อย่างไร
๒) เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางอากาศ เกี่ยวกับ การตรวจสอบสภาพเครื่องบิน
ล�ำเกิดเหตุว่าก่อนเกิดเหตุถูกต้องตามข้อบังคับ หรือไม่ อย่างไร
๓) เจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อหาข้อมูลการ
บรรทุกผู้โดยสาร  สิ่งของ  ปริมาณการเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องบินเที่ยวบินที่เกิดเหตุ เพื่อส่งประเด็นไป
สอบสวนผูเ้ ชีย่ วชาญของกรมการบินพลเรือน เปรียบเทียบกับข้อมูลแผนการบินของเครือ่ งบินว่าเครือ่ งบินล�ำดับ
ดังกล่าวได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องหรือไม่ หรือมีเหตุผลอย่างไรในการเติมน�ำ้ มันเป็นไปตามมาตรฐานการบิน เช่น ต้องการ
ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงในการบรรทุกน�้ำหนักขณะบิน เป็นต้น
๒.๔ พยานผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูช้ ำ� นาญการ เช่น กรณีเครือ่ งบินตก ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่ ว่ นตรวจสอบ
การปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ส่วนสมควรเดินอากาศ เจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมการบิน และเจ้าหน้าที่ส่วน
นิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการตรวจพิสูจน์กล่องด�ำ
๒.๕ ญาติผู้เสียชีวิต โดยต้องประสานในการคืนทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตด้วย
๓. ออกรายงานการชันสูตรพลิกศพและใบมรณบัตร พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมเอกสาร
ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้นายทะเบียนราษฎร์ ซึง่ เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง โดยขณะเกิดเหตุมาปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า หรือในยามปกติจะอยู่ที่ว่าการอ�ำเภอ หรือที่ท�ำการเขต ดังนี้
๓.๑ ส�ำเนาใบชันสูตรพลิกศพ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 32 ของ ๓2 หน้า
ผนวก ข : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ - อี)
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓.๒ ส�ำเนาการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๓.๓ ส�ำเนาการสอบสวนปากค�ำญาติผู้ตาย
๓.๔ มอบใบมรณบัตรฉบับจริงให้ญาติผู้ตาย ส่วนส�ำเนาเก็บไว้ในส�ำนวนการสอบสวน
๔. รวบรวมผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เพื่อประกอบเข้าในส�ำนวนการสอบสวน
๕. สรุปรายงานการสอบสวน หัวหน้าพนักงานสอบสวนท�ำความเห็นทางคดี ตามรูปคดีซึ่งหาก
เป็นกรณีความตายของบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นผลโดยตรงจากการกระท�ำผิดอาญา หรือ
เชือ่ ได้วา่ การตายอาจจะเป็นผลจากการกระท�ำผิดอาญา ให้สง่ ส�ำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการ
จังหวัดแห่งท้องที่
รูปแบบการท�ำงานของพนักงานสอบสวน
๑.  บันทึกค�ำให้การ

ชันสูตรพลิกศพ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

สอบปากค�ำพยาน

ถ่ายภาพศพ

จัดท�ำแผนที่เกิดเหตุ

เก็บรักษาศพ

ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ

๒.  ออกรายงานชันสูตร
พลิกศพและใบมรณบัตร

๓.  รวบรวมพยานหลักฐาน
๔.  สรุปรายงานการสอบสวน

พลต�ำรวจเอก

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

รักษาและ
คืนทรัพย์สิน

ท�ำบัญชี
ทรัพย์สิน

ส่งคืน
ทรัพย์สิน

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้าชุดที่ ๒๐๐
1 ของ
ของ ๒๐๐11ชุดหน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
งานต�ำ๑๑
รวจแห่
หน้า ย ส�๑ำนักของ
หน้งาชาติ
ผนวก ค : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการปฏิ
ิงานของสำนั
งานตำรวจแห่
ขั้นตอนการปฏิ
บัตบิงัตานของส�
ำนักกงานต�
ำรวจแห่งงชาติ
ชาติ
แผนการป้
ย พ.ศ.
แผนการป้อองกังกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย พ.ศ.๒๕๕๘
๒๕๕๘ ได้กำ� หนดแนวทางของการจัดการสาธารณภัย
ได้
ก
ำหนดแนวทางของการจั
ด
การสาธารณภั
ย
ออกเป็
น
๔
ขั้นตอน ประกอบด้วย
ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย
การป้องกันและลดผลกระทบ (ลดความเสี่ยง)
๑.๑. ขัขั้น้นการป้
องกันและลดผลกระทบ (ลดความเสี่ยง)
๒. ขั้นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)
๒.๓. ขัขั้น้นเตรี
อม (ก่อกนเกิ
ดภัย) ดภัย)
เผชิญยมความพร้
เหตุและบรรเทาทุ
ข์ (ขณะเกิ
๓.๔. ขัขั้น้นเผชิ
ญเหตุและบรรเทาทุ
(ขณะเกิ
ฟื้นสภาพและการซ่
อมสร้ากงข์(หลั
งเกิดภัดย)ภัย)
๔. ขั้นฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (หลังเกิดภัย)
แผนภาพ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนภาพ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ที่มา: แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน้าที่ ๒๓

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้าที่ ๒๓

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
2 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ขั้นการป้องกันและลดผลกระทบ (ลดความเสี่ยง)

๑) เพือ่ จัดระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มขี ดี ความสามารถในการเตรียมการเผชิญเหตุ   
สาธารณภัยต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย เป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีผล
กระทบต่อประชาชน  โดยให้มคี วามเสีย่ งต่อภัยน้อยทีส่ ดุ ให้หน่วยปฏิบตั หิ ลักทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีจ่ งั หวัด อ�ำเภอ
หรือท้องถิ่น และหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑) มีการประเมินสถานการณ์   วิเคราะห์สถิติข้อมูล จัดท�ำข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สมบูรณ์ทันสมัยและสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลจากหน่วยงานหลัก เช่น    
กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อ�ำเภอ เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ มูลนิธิ
อาสาสมัคร เป็นต้น
๑.๒) มีการเตรียมการด้านความพร้อมของก�ำลังพล การป้องกันสถานที่ตั้งของหน่วย
เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุกบั สาธารณภัยในโอกาสต่าง ๆ รวมทัง้ ประสานการปฏิบตั กิ บั องค์กรต่าง ๆ          
ในท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำแผ่นป้ายสัญญาณ สัญลักษณ์และอื่น ๆ  ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน      
และครอบครัวต�ำรวจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทัง้ วิธกี ารปฏิบตั ติ นให้เกิดความปลอดภัย
เมื่อเกิดสถานการณ์
๑.๔) สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
หน่วยปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบภัยก่อนเกิดสถานการณ์
๑.๕) ให้หน่วยปฏิบตั ริ ะดับสถานีตำ� รวจ ต�ำรวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
และหน่วยงานต�ำรวจในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ โรงพยาบาลต�ำรวจ กองบินต�ำรวจ หรือ
หน่วยต�ำรวจอื่น ๆ ที่มีที่ตั้งและรับผิดชอบอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ชี้แจงภารกิจและขีดความสามารถของหน่วย        
โดยประสานการปฏิบัติกับผู้อ�ำนวยการในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย แผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่
๒) ให้หน่วยงานทุกหน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พิจารณาด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำรงขีดความสามารถของหน่วยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่  โดยมีแนวทางในการ
ด�ำเนินการดังนี้
๒.๑) จัดท�ำฐานข้อมูลก�ำลังพล ทั้งของหน่วยงานต�ำรวจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และ
อาสาสมัคร พร้อมทั้งขีดความสามารถของหน่วยต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย
เพื่อให้พร้อมในการใช้งานหรือสนับสนุนการปฏิบัติต่าง ๆ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
3 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.๒) จัดท�ำสรุปบทเรียนของการเกิดภัยและการปฏิบัติที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการในอนาคต
๒.๓) จัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการ
ฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและอาสาสมัครที่มาช่วยงานของต�ำรวจ โดยมีการจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย และผู้ช�ำนาญการด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการจัดเตรียม
สถานที่ เพื่อเป็นจุดบริการหรือจุดบริการร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท�ำข้อมูลหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๒. ขั้นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)

๑) ให้หน่วยปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด อ�ำเภอ หรือท้องถิ่น และหน่วยงานสนับสนุน
การปฏิบัติที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดด�ำเนินการดังนี้
๑.๑) ให้หวั หน้าหน่วยงานในทุกระดับประสานกับทางผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ อ�ำเภอ จังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี  เพือ่ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ของกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ และเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพืน้ ที  ่ รองรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒) ให้ทกุ หน่วยพิจารณาจัดตัง้ ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย โดยใช้หลักปฏิบตั ใิ นการจัดก�ำลังพล
๕ นายเป็น ๑ ชุดปฏิบตั กิ าร อย่างไรก็ตามสามารถพิจารณาด�ำเนินการมอบหมายหน้าทีไ่ ด้ตามคุณลักษณะและ
ขีดความสามารถของหน่วย รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการ ผู้บัญชาการ โดยชุดปฏิบัติการ
ดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การดูแล
ความปลอดภัยสถานที่ การกูภ้ ยั เป็นต้น ทัง้ นีใ้ ห้จดั ท�ำค�ำสัง่ มอบหมายหน้าทีใ่ ห้เป็นปัจจุบนั พร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
๑.๓) ร่วมมือกับทางจังหวัด อ�ำเภอ หรือท้องถิ่นในการจัดให้มีการฝึกอบรมชุดเผชิญเหตุ       
สาธารณภัยของหน่วยเพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญและคุน้ เคยกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
อยู่เสมอ พร้อมทั้งพิจารณาจัดท�ำวุฒิบัตรมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย
๑.๔) ร่วมมือกับทางจังหวัด อ�ำเภอ หรือท้องถิ่นจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
เผชิญเหตุในระดับพืน้ ทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมออย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้   โดยให้จดั ท�ำบัญชีรายชือ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและ
อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกซ้อมตามแผนฯ ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๕) พัฒนาศักยภาพของระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ด�ำรงการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ตลอดเวลา
๑.๖) มีแผนเตรียมการและส�ำรอง ปัจจัยสี่ และพลังงานส�ำหรับปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ในกรณีที่อาจมีเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่ เช่น น�้ำมัน แบตเตอรี่ แก๊ส เป็นต้น
๑.๗) ตรวจสอบและบ�ำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์อยู่เสมอ เพื่อสามารถน�ำ
ออกไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เช่น รถยนต์ เรือยนต์  เรือยาง รถยนต์บรรทุก อากาศยาน วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับ
ช่วยเหลือชีวิต เป็นต้น
๑.๘) ให้มีการพิจารณาจัดท�ำแผนงบประมาณรองรับการเตรียมความพร้อมดังกล่าวด้วย
โดยเมื่อมีเหตุผลและความจ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เสนอแผน
การใช้งบประมาณดังกล่าวไปยังผู้อ�ำนวยการหรือผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้อง  
๒) ในกรณีทคี่ าดว่าจะเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ และมีผเู้ สียชีวติ
จากเหตุการณ์เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการด�ำเนินการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้
๒.๑) ให้ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และคณะกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ตามระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๐
การชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที ๑
่ ๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ประสานการปฏิบตั กิ บั ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ผู้อ�ำนวยการในระดับต่าง ๆ ในการจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานเพื่อด�ำเนินการตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒) กรณีที่เห็นว่าการด�ำเนินการใด ๆ ของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจะต้องอาศัย
ผูช้ ำ� นาญการจากหน่วยงานอืน่ มาร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจ  ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำข้อตกลงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถึงภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย เช่น การใช้แพทย์จากโรงพยาบาล
อื่น ๆ มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ หรือต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
๒.๓) ให้มีการเตรียมการและตรวจความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ รวมทั้งการประสานการปฏิบัติในการขอใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔) ระดมความร่วมมือแบบบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรประชาชน ตลอดจน
อาสาสมัครต่าง ๆ
๒.๕) ส�ำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะด้าน
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ทันที
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. ขั้นเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดภัย) แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑) สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑)
เป็นกรณีสาธารณภัยทีม่ ผี อู้ ำ� นวยการท้องถิน่ /อ�ำเภอ เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์สาธารณภัย   
ให้มีการปฏิบัติดังนี้  
๑.๑) ให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูป้ ระสบเหตุหรือรับแจ้งเหตุ  รายงานสถานการณ์ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทราบทันทีกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูป้ ระสบเหตุหรือรับแจ้งเหตุ ไม่ใช่หน่วยงานสถานีตำ� รวจทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ที่
เกิดเหตุสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ประสบเหตุหรือรับแจ้งเหตุแจ้งเหตุดังกล่าวไปยังสถานีต�ำรวจที่
รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุทราบทันทีหรือรายงานสถานการณ์ผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของตน
เพือ่ ประสานการปฏิบตั กิ บั สถานีตำ� รวจท้องทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ นีใ้ ห้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสบเหตุพจิ ารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามขีดความสามารถของตนเอง หรือประสานการปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักทันที
โดยค�ำนึงถึงขั้นตอนการช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภัยเป็นล�ำดับแรก  
๑.๒) หัวหน้าสถานีต�ำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เกิดเหตุสาธารณภัย   พิจารณาสั่งการ
ตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้น และรายงานเหตุการณ์ถึงผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นโดยพิจารณาใช้แนวทาง
ศูนย์ปฏิบัติการสถานีต�ำรวจเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการต่าง ๆ
๑.๓) หัวหน้าสถานีตำ� รวจหรือหน่วยงานต�ำรวจในพืน้ ที่ ประสานการปฏิบตั กิ บั ผูอ้ ำ� นวยการ
อ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้อ�ำนวยการ
อ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จะท�ำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ใิ นฐานะของการเป็นหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๑.๔) ในกรณีการสนับสนุนการปฏิบัติให้กับผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
ให้ผู้บังคับบัญชาของสถานีตำ� รวจ หรือหน่วยงานต�ำรวจในพื้นที่ พิจารณาใช้ก�ำลังชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตามขีดความสามารถของหน่วยในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ ง ๆ ในการสนับสนุนแนวทางในการบัญชาการเหตุการณ์
ร่วม และการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน โดยใช้แนวทางของการจัดชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ – อี) (ผนวก ข) เช่น การจัดการจราจร การปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ การท�ำลายสถานที่
เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ค�ำนึงถึงหลักของ
ความปลอดภัย หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากกรณีสารพิษรั่วไหล ต้องมีหน่วยงานเฉพาะด้านหรือต้องเป็นผู้ที่มีความช�ำนาญพิเศษและมี
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน เป็นต้น

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
6 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจ (ภัยระดับที่ ๑)    
ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท�ำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในเบื้องต้น ในกรณี
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ คือ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดการจราจร การดูแลความปลอดภัยสถานทีเ่ กิดเหตุ การสืบสวนสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ
การพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล เป็นต้น โดยให้มกี ารประสานการปฏิบตั หิ น้าทีก่ บั ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ หรือผูอ้ ำ� นวยการ
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดในกรณีการปฏิบัติการต่าง ๆ เกินขีดความสามารถของสถานีต�ำรวจ ให้หัวหน้าหน่วย
ร้องขอการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่วยงานต�ำรวจใกล้เคียงอืน่ ๆ รวมทัง้ สามารถร้องขอให้ผอู้ ำ� นวย
การอ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น สั่งการให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจด้วย
๑.๖) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติงานที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที      ่
ตามแผนปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพืน้ ที่ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประสานการปฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ กับผูบ้ งั คับบัญชาของสถานีตำ� รวจทีเ่ กิดเหตุสาธารณภัย  
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น เพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ ให้หัวหน้า
หน่วยสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมตามขีดความสามารถของหน่วย เพื่อรองรับการปฏิบัติเมื่อมีการร้องขอ
๑.๗) ในกรณีที่ได้รับการมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
ให้มกี ารด�ำเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หากเป็นกรณีทกี่ าร
ปฏิบัตินั้นเกินขีดความสามารถของสถานีต�ำรวจท้องทีท่ ี่เกิดเหตุ หรือหน่วยงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ในพื้นที่ ให้หัวหน้าหน่วยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถานีต�ำรวจ
ใกล้เคียง หรือหน่วยงานอื่น ๆ เข้าช่วยเหลือ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
ทราบถึงการด�ำเนินการดังกล่าวนั้นด้วย
๑.๘) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
หน้าที่
๒) สาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒)
เป็นกรณีสาธารณภัยที่มีผู้อ�ำนวยการจังหวัดหรือผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์สาธารณภัย อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางในการบัญชาการเหตุการณ์รว่ มและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ การปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินของส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (สปฉ.๑๓) ซึ่งส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จัดการจราจร รักษาความปลอดภัยของประชาชน สถานที่
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
7 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิด ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการส่งกลับ
ผู้บังคับบัญชาของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะท�ำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ในส่วนงานดังกล่าวนี้
ให้มีการปฏิบัติดังนี้
๒.๑) ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต�ำรวจภูธรจังหวัด
(ศปก.ปภ.จว.) หรือ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ศปก.ปภ.น.) เพื่อเป็นศูนย์อ�ำนวยการ สั่งการ ควบคุม
และก�ำกับดูแลในการปฏิบัติงานของต�ำรวจ และประสานการปฏิบัติกับศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๒.๒) ให้ใช้แนวทางการจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีม เอ-อี)
(ผนวก ข) มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ นการบัญชาการเหตุการณ์รว่ มและสนับสนุนการปฏิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉิน
ให้กับผู้อ�ำนวยการจังหวัดหรือผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยให้น�ำแนวทางการปฏิบัตินี้
ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
หรือแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๒.๓) ให้หน่วยระดับสถานีตำ� รวจ หรือหน่วยปฏิบตั อิ นื่ ๆ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการเผชิญเหตุ     
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑)
๒.๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ     
เผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
โดยสนับสนุนการปฏิบัติแก่ผู้อ�ำนวยการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี   เพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ ตาม
กฎหมายและการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง  ในกรณีทยี่ งั ไม่ได้มกี ารมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ิ
การเผชิญเหตุตา่ ง ๆ  ให้หวั หน้าหน่วยสัง่ การให้มกี ารเตรียมพร้อมตามขีดความสามารถของหน่วย เพือ่ รองรับ
การปฏิบัติเมื่อมีการร้องขอ หรือสั่งการของผู้บังคับบัญชา   
๒.๕) ในกรณีทสี่ าธารณภัยนัน้ มีผเู้ สียชีวติ หลายคน หรือเป็นกรณีทตี่ อ้ งมีหน้าทีใ่ นการพิสจู น์
เอกลักษณ์บคุ คล  ให้ใช้แนวทางในการปฏิบตั ิของการจัดตัง้ ชุดปฏิบตั ิการเฉพาะกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผนวก ข) มาปรับใช้  และกรณีเห็นว่ามีความจ�ำเป็น หรือเกินขีดความสามารถของ
หน่วย ให้มกี ารประสานการปฏิบตั กิ บั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๖) กรณีการปฏิบัติการต่าง ๆ เกินขีดความสามารถของต�ำรวจภูธรจังหวัด หรือ
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ให้หวั หน้าหน่วยร้องขอการสนับสนุนจากต�ำรวจภูธรภาค ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการให้ต�ำรวจภูธรจังหวัด
ใกล้เคียงหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเข้าช่วยเหลือ โดยให้รายงานการร้องขอนั้น

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
8 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ให้ผอู้ ำ� นวยการจังหวัด /กรุงเทพมหานครทราบด้วย รวมทัง้ สามารถร้องขอให้ผอู้ ำ� นวยการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ประสานหรือสัง่ การหน่วยงานอืน่ ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบตั ขิ องส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอกี ทางหนึง่ ด้วย
๒.๗) ให้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั ใิ ห้ผบู้ งั คับบัญชาทราบทุกระยะ จนกว่าจะเสร็จสิน้ การ
ปฏิบัติหน้าที่
๓) สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือสาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
เป็นกรณีสาธารณภัยที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัย ในกรณีนี้จะมีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมี
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในระดับพืน้ ที่ เป็นหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละหน่วยงานในแต่ละระดับ โดยในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ให้มีการปฏิบัติดังนี้
๓.๑) ให้หน่วยระดับสถานีต�ำรวจ หรือหน่วยปฏิบัติอื่น ๆ ปฏิบัติตามแนวทางการเผชิญ
เหตุ สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑)
๓.๒) ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต�ำรวจภูธรจังหวัด
(ศปก.ปภ.จว.) หรือ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ศปก.ปภ.น.) เพื่อเป็นศูนย์อ�ำนวยการ สั่งการ ควบคุม
และก�ำกับดูแลในการปฏิบัติงานของต�ำรวจ และประสานการปฏิบัติกับศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพือ่ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการเผชิญเหตุสาธารณภัยขนาดกลาง
(ระดับ ๒)
๓.๓) ให้ต�ำรวจภูธรภาค ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานระดับ
กองบัญชาการ กองบังคับการ และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เพือ่ เป็นศูนย์อำ� นวยการ
สั่งการ ควบคุมและก�ำกับดูแลในการปฏิบัติงานของต�ำรวจตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือการด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย
๓.๔) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ศปก.ปภ.ตร.) เพือ่ เป็นศูนย์อำ� นวยการ สัง่ การ ควบคุมและก�ำกับดูแลในการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจตามภารกิจ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือการด�ำเนินการตามกฎหมาย โดยประสานการปฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ กับผูอ้ ำ� นวยการกลาง
ผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั มอบหมาย)
และหากสถานการณ์นั้น ๆ เป็นวิกฤตการณ์ เช่น มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก หรือมีความรุนแรงอย่างยิ่ง ให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.)
เพื่อเป็นศูนย์อ�ำนวยการ สั่งการ ควบคุมและก�ำกับดูแลในการปฏิบัติงานของต�ำรวจ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
9 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๓.๕) เมือ่ มีกรณีสาธารณภัยทีม่ ผี เู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะต้อง
มีหน้าที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รวมทั้งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสืบสวนสอบสวน   
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ  ให้มกี ารประกอบก�ำลังเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทีมเอ - อี (ผนวก ข) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะ
วิกฤตดังกล่าว ทั้งนี้จะให้มีจ�ำนวนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ กี่ชุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบ โดยให้มีการปฏิบัติดังนี้
(๑) เมือ่ มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ให้ใช้แนวทางในการปฏิบตั ขิ องการจัดตัง้
ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผนวก ข) มาปรับใช้  
(๒) ให้ผบู้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในฐานะผูบ้ ญั ชาการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต�ำรวจภูธรจังหวัด (ศปก.ปภ.จว.) หรือ ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลในฐานะผู้บัญชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ศปก.ปภ.น.) ด�ำเนินการดังนี้
(๒.๑) สั่งการให้มีการประกอบก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รักษาความปลอดภัยสถานที่และจัดการจราจร (ทีม เอ)  โดยให้เจ้าหน้าที่ ทีม เอ รายงานตัว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่กับรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑  
(๒.๒) สั่งการให้มีการประกอบก�ำลังพนักงานสอบสวน (ทีม อี) โดยให้
เจ้าหน้าที่ ทีม อี รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่กับรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓  
(๒.๓) มอบหมายให้มผี ปู้ ระสานงานในการปฏิบตั ขิ องชุดปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
ฉุกเฉิน (ทีม บี) โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติของ ทีม บี รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่กับ     
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑  
(๒.๔) สั่งการให้มีการประกอบก�ำลังของฝ่ายอ�ำนวยการ (ทีม ซี) โดยให้
เจ้าหน้าที่ทีม ซี รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่กับรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒  
(๓) ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลและการส่งกลับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และคณะกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีภัยพิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ทันที โดยให้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(๓.๑) นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลต�ำรวจ ในฐานะรองประธานกรรมการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีภัยพิบัติ/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลฯ สั่งการ
ให้แพทย์ทางนิติเวชวิทยาประกอบก�ำลังเป็นเจ้าหน้าที่ของทีม ดี ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพ
ร่วมกับพนักงานสอบสวน (ทีม อี) โดยเมื่อรับทราบค�ำสั่งแล้วให้แพทย์ทางนิติเวชวิทยา ไปรายงานตัวกับ
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓  หากกรณีการปฏิบัติเกินขีดความสามารถของหน่วยหรือต้องการผู้ช�ำนาญการ
หรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ ให้ประสานการปฏิบัติหรือท�ำความตกลงเพื่อการดังกล่าว

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 10 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๓.๒) ผู้บัญชาการส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจในฐานะรองประธาน
กรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีภัยพิบัติ/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลฯ
สั่งการเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานประกอบก�ำลังเป็นเจ้าหน้าที่ของทีม ดีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทย์ทางนิติเวชวิทยาโดยเมื่อรับทราบค�ำสั่งแล้วให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ไปรายงานตัว
กับรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓   หากกรณีการปฏิบัติเกินขีดความสามารถหรือต้องการผู้ช�ำนาญการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ  ให้ประสานการปฏิบัติหรือท�ำความตกลงเพื่อการดังกล่าว
(๓.๓) ให้หัวหน้าหน่วยอื่น ๆ ของคณะกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ในกรณีภัยพิบัติ / ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลฯ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการหรือสนับสนุน
การปฏิบัติ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
(๓.๔) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๐
การชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการบริหารจัดการ
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีภัยพิบัติ
(๓.๕) กรณีมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เพื่ออ�ำนวยการ สั่งการ และด�ำเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการพิสูจน์
เอกลักษณ์บคุ คลในกรณีภยั พิบตั ิ ให้มผี บู้ ญ
ั ชาการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า จัดท�ำค�ำสัง่ มอบหมายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ทีมเอ- อี)
(๓.๖) ให้ขา้ ราชการต�ำรวจทีม่ ยี ศและต�ำแหน่งสูงสุดในสถานทีเ่ กิดเหตุ ปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ จนกว่าจะมีการมอบหมายหรือแต่งตัง้ ข้าราชการต�ำรวจจากศูนย์พสิ จู น์เอกลักษณ์
บุคคล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำพื้นที่ หรือศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า มาปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ผู้ที่มี
ต�ำแหน่งและยศหรือมีอาวุโสสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์

๔. ขั้นฟื้นสภาพและซ่อมสร้าง (หลังเกิดภัย)

ปฏิบตั กิ ารเมือ่ สาธารณภัยได้ยตุ ลิ งหรือสถานการณ์กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ และปรากฏความเสียหาย
ในพื้นที่  ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน จะเข้ามาด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในขีดความสามารถ โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามอ�ำนาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการในแต่ละระดับ รวมทั้งหน้าที่ตามกฎหมาย อาทิเช่น

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า 11 ของ 11 หน้า
ผนวก ค : ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑) ระดมสรรพก�ำลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่
๒) อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
๓) สนับสนุนให้การช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น ถุงยังชีพ น�้ำดื่ม ยารักษาโรค
เมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น
๔) จัดให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยและการส่งต่อทางการแพทย์ เพื่อให้
ผู้ประสบภัยได้รับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ  
๕) ให้การสนับสนุนก�ำลังพลเข้ารือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็นซากปรักหักพัง โดยเฉพาะสถานทีท่ ำ� การ
ของราชการ  
๖) ซ่อมแซมบูรณะอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือของทาง
ราชการที่ได้รับความเสียหาย  
๗) สนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย
๘) ท�ำการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจของประชาชนผู้ประสบภัย
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
พลต�ำรวจเอก  

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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หมายเลขโทรสาร

กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๖๐, ๑๗๘๔

๐ ๒๒๔๑ ๗๔๕๐

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

๐ ๒๒๒๑ ๐๘๑๘

๐ ๒๒๒๔ ๖๑๘๘-๙

กรมอุตุนิยมวิทยา

๐ ๒๓๙๙ ๙๘๐๑

๐ ๒๓๙๘ ๙๘๓๖

ส�ำนักพยากรณ์อากาศ

๐ ๒๓๙๘ ๙๘๓๐

๐ ๒๓๙๘ ๙๘๓๖

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

๐ ๒๔๓๖ ๒๑๓๔, ๐ ๒๔๒๔ ๐๑๐๑
๐ ๒๔๒๔ ๐๑๑๑

๐ ๒๔๓๖ ๒๑๖๕

กรุงเทพมหานคร
- ส�ำนักระบายน�้ำ

๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๕, ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๒๐
๐ ๒๒๔๖ ๐๓๐๗

๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๐

- ศูนย์รับร้องทุกข์และป้องกันภัย

๐ ๒๒๒๑ ๔๐๑๓, ๑๕๕๕

กรมชลประทาน
- ส�ำนักอุทกวิทยาและบริหารน�้ำ

๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๓, ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗
๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๘

๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๓,
๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗
๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๘

กระทรวงคมนาคม
- ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐, ๑๓๕๖

๐ ๒๒๘๐ ๘๔๐๐

กรมทางหลวง

๐ ๒๒๔๕ ๕๒๐๕

๐ ๒๒๔๕ ๕๒๐๕,
๐ ๒๒๔๕ ๕๔๒๓
๐ ๒๒๔๕ ๕๔๐๓,
๐ ๒๖๔๔ ๕๕๕๘

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

๐ ๒๕๘๐ ๒๗๖๐-๒,
๐ ๒๕๘๘ ๐๕๔๒-๔
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน
หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

กรมประชาสัมพันธ์

๐ ๒๖๑๘ ๒๓๔๕ ต่อ ๑๑๓๗-๓๙,
๓๐๐๒

๐ ๒๖๑๘ ๒๓๔๖

ส�ำนักข่าวไทย

๐ ๒๒๐๑ ๖๑๑๓-๖

๐ ๒๒๐๑ ๖๑๑๓,
๐ ๒๒๔๕ ๑๖๔๙

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม

๐ ๒๒๒๒ ๖๒๐๙,
๐ ๒๖๒๒ ๓๖๙๕

๐ ๒๖๒๒ ๓๖๐๕

กองบัญชาการกองทัพไทย
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๐ ๒๕๐๒ ๓๘๓๐-๑,          
๐ ๒๕๐๒ ๓๙๕๓,           
๐ ๒๕๐๒ ๓๙๕๓

๐ ๒๕๐๒ ๓๙๖๓

กองทัพบก
- ศปก.ทบ./ศบก.ทบ.

๐ ๒๒๘๐ ๒๕๒๘

๐ ๒๒๘๐ ๒๕๒๗

กองทัพเรือ
- ศปก.ทร./ศบภ.ทร.
- กรมอุทกศาสตร์

๐ ๒๔๗๕ ๔๕๒๑
๐ ๒๔๖๕ ๕๓๕๖
๐ ๒๔๖๕ ๒๓๒๘

๐ ๒๔๖๖ ๐๓๓๖

กองทัพอากาศ
- ศปก.ทอ./ศบภ.ทอ.

๐ ๒๕๓๔ ๑๗๐๘
๐ ๒๕๓๔ ๑๗๑๐

๐ ๒๕๓๔ ๑๗๑๐
๐ ๒๕๓๔ ๑๗๑๗

กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(ศูนย์นเรนทร)

๐ ๒๕๙๐ ๒๓๘๖
๐ ๒๕๙๐ ๑๖๖๙

๐ ๒๕๙๐ ๒๘๐๒,     
๐ ๒๕๙๐ ๒๘๐๔
๐ ๒๙๕๑ ๐๓๖๔

๐ ๒๓๖๑ ๓๕๙๖
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน
หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สายด่วนนิรภัย (ปภ.)
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์วิทยุสื่อสาร (ปภ.)  กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ
สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมี
ส่วนควบคุมไฟป่า
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน ๒๔ ชม.
ศูนย์วิทยุกรุงธน
สถานีวิทยุ สวพ. ๙๑
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร)
ศูนย์วิทยุรามา
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
ชลประทาน  บริการประชาชน
ศูนย์วิทยุสื่อสาร  สภากาชาดไทย
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
จส.๑๐๐
ร่วมด้วยช่วยกัน
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ศูนย์ควบคุมการจราจร
ศูนย์ส่งกลับฯและรถพยาบาลต�ำรวจ
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน

๑๗๘๔
๑๓๕๖
๑๕๕๕
๑๑๘๒
๑๙๙
๑๖๕๐
๑๕๖๔
๑๓๖๒
๐ ๒๒๒๖ ๔๔๔๔
๐ ๒๔๕๑ ๗๒๒๗
๑๖๔๔
๑๖๖๙
๐ ๒๒๔๖ ๐๙๙๙
๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑ - ๕
๑๔๖๐
๐ ๒๒๕๑ ๗๘๕๓ - ๖ ต่อ ๒๒๐๙, ๒๒๑๐
๑๕๕๔
๑๑๓๗, ๐ ๒๗๑๑ ๙๑๕๑ – ๘
๑๖๗๗
๑๙๑
๑๑๙๗
๑๖๙๑, ๐ ๒๒๕๕ ๑๑๓๔ – ๖
๑๑๙๐
พลต�ำรวจเอก  

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นิยามศัพท์และค�ำจ�ำกัดความ

๑. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น�้ำ  การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ   อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน   ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ  มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน      
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและ
การก่อวินาศกรรมด้วย
๒. การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยขจัดผลกระทบ
เชิงลบ จากเหตุการณ์สาธารณภัยทีอ่ าจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สนิ ให้หมดไปอย่างสิน้ เชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ
เชิงโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
๓. การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัย
ที่เป็นอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไป
อย่างสิ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการด�ำเนินนโยบายและ
กิจกรรมต่าง ๆ          
๔. การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับ      
สาธารณภัยมุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�ำให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์  เผชิญเหตุ  และจัดการกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดจี ะท�ำให้สามารถด�ำเนินการต่าง ๆ   
ได้อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิต
ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากขึ้น
๕. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและ
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ
๖. การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ำรงชีพ และ
สภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตาม
ความเหมาะสม โดยการน�ำเอาปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูด้วย
(Build back better) หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
๗. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
๑๐. กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หมายถึง หน่วยงานดังต่อไปนี้
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอ (กอปภ.อ.) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) กองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (กอปภ.อบต.) และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(กอปภ.กทม.) ซึ่งมีหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่าง ๆ
๑๑. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) หมายถึง องค์กรปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท�ำหน้าที่บังคับบัญชา อ�ำนวยการ
ควบคุม ก�ำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๑๒. ผู้อ�ำนวยการ หมายถึง ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
๑๓. ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น   หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล นายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
๑๔. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล แล้วแต่กรณี
๑๕. ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ  หมายถึง นายอ�ำเภอ
๑๖. ผู้อ�ำนวยการจังหวัด หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑๗. รองผู้อ�ำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๘. ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๙. รองผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร
๒๐. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ�ำนวยการเขตในแต่ละเขต
๒๑. ผู้อ�ำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๒. ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
3 ของ
3 หน้า
ผนวก จ : นิยามศัพท์และค�ำจ�ำกัดความ ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๓. รองผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔. แผนปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยในระดับพื้นที่ หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล อ�ำเภอ เมืองพัทยา
เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งของจังหวัด และกรุงเทพมหานครด้วย โดยการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
เผชิญเหตุ  สาธารณภัยในระดับพื้นที่ คือการจัดท�ำแผนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ตามขีดความสามารถ หรือหน้าที่ความรับผิด
ชอบของหน่วยงาน ซึง่ มีสาระส�ำคัญทีร่ ะบุให้ หน่วยใด หรือใคร ต้องมีหน้าทีท่ ำ� อะไร ด�ำเนินการอย่างไร ทีไ่ หน
เมื่อไหร่ โดยมีการก�ำหนดหน้าที่และการปฏิบัติท่ีชัดเจนตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย และตาม
การมอบหมายของผูอ้ ำ� นวยการ ผูบ้ ญ
ั ชาการ กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน
ของรัฐหรือภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกรณีจะต้อง
มีการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย
๒๕. ผู้บังคับบัญชาของสถานีต�ำรวจ หมายถึง หัวหน้าสถานีต�ำรวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒๖. หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติอื่น ๆ ในพื้นที่   หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ใน
สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ไม่ใช่สถานีต�ำรวจ ที่มีที่ตั้งในพื้นที่นั้น ๆ
๒๗. หน่วยปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด อ�ำเภอ หรือท้องถิ่น หมายถึง สถานีต�ำรวจ
กองบังคับการ กองบัญชาการ และศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับผิดชอบพื้นที่
๒๘. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบตั ิ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด หมายถึง หน่วยงานของส�ำนักงานแห่งชาติ
ทีเ่ ป็นหน่วยรองหรือหน่วยย่อยของกองบัญชาการหรือกองบังคับการต่าง ๆ ทีม่ ที ตี่ งั้ ในจังหวัดนัน้ หรือรับผิดชอบ
พื้นที่ในการปฏิบัติการในอ�ำนาจหน้าที่ของตนในจังหวัด
พลต�ำรวจเอก  

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
1 ของ
2 หน้า
ผนวก ฉ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำวัน
ของ ..................
สรุปหัวข้อการรายงาน

1. ประเภทของสาธารณภัย
๑.๑ วันเดือนปี ที่เกิดเหตุ
๑.๒ รายละเอียดโดยย่อของสาเหตุ เหตุการณ์
๑.๓ รายละเอียดผู้ประสบภัย จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต (รายละเอียด ถ้ามี)
๑.๔ รายละเอียดโดยย่อของทรัพย์สินเสียหาย
- จ�ำนวนถนนเสียหาย.........เส้นทาง การแก้ไขปัญหา......(รายละเอียด ถ้ามี)
- ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างเสียหาย..........(รายละเอียด ถ้ามี)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  
๒.๑ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ หน่วยปฏิบตั ใิ นสังกัด หน่วยสนับสนุน
หรือหน่วยสมทบการปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกการจราจร...................นาย
(๒) ปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อย (สายตรวจ, ประจ�ำจุด, สืบสวนสอบสวน)
........นาย
(๓) ปฏิบัติช่วยเหลือกู้ภัย............นาย ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ.........คน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์.......นาย ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ.......คน
- จ�ำนวนเงินที่ได้รับบริจาค.............(รายละเอียด ถ้ามี)
- จ�ำนวนสิ่งของที่ได้รับบริจาค.......... (รายละเอียด ถ้ามี)
(๕) ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน ชันสูตรพลิกศพ พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล......
(รายละเอียด ถ้ามี)
๒.๒ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ จังหวัด กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ…….(รายละเอียด ถ้ามี)
๒.๓ การสนับสนุนของหน่วยราชการอื่น ๆ หรือภาคเอกชน หรือภาคประชาชนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจ
๓. แนวโน้มของการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยในห้วงต่อไป
๔. ปัญหา/ อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
2 ของ
2 หน้า
ผนวก ฉ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบรายงานสถานภาพการเตรียมพร้อม การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำเดือน
ของ ..................
สรุปหัวข้อการรายงาน
๑. สถานภาพด้านก�ำลังพล ยานพาหนะ สิ่งของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของหน่วยงาน (สามารถจัดส่งเป็นเอกสาร Word หรือ Excel แนบมาทาง email)
๑.๑ จ�ำนวนชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย (ระบุประเภทของภัย).........ชุด..............นาย
แบ่งออกเป็น
๑.๑.๑ ชุด...................... จ�ำนวน...............นาย
๑.๑.๒ ชุด...................... จ�ำนวน...............นาย
หมายเหตุ : กรณีนี้คือการจัดตั้งชุดเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยและเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการร้องขอจากทางจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น
๑.๒ จ�ำนวนชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย (ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).........ชุด..............นาย
แบ่งออกเป็น
๑.๒.๑ ชุด...................... จ�ำนวน...............นาย
๑.๒.๒ ชุด...................... จ�ำนวน...............นาย
๒. การจัดท�ำแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ........(รายละเอียด เช่น ร่วมกับจังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิ่น
จัดท�ำแผนเผชิญเหตุภัย)....... (ถ้ามี)
๓. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย.....(รายละเอียด) (ถ้ามี)
๔. จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย...........(รายละเอียด) (ถ้ามี)
๕. การจัดเตรียมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน............(รายละเอียด) (ถ้ามี)
๖. การปฏิบัติอื่น ๆ.......... (ถ้ามี)
๗. ปัญหา/ อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ……….. (ถ้ามี)
พลต�ำรวจเอก  
(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
1 ของ
3 หน้า
ผนวก ช : การแจกจ่าย ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแจกจ่าย
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หน่วยงาน

จ�ำนวน
ชุดที่
ตัวจริง / คู่ฉบับ
๒
๑ – ๒
นายกรัฐมนตรี
๑
๓
รองนายกรัฐมนตรี
๑
๔
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)
๑
๕
จเรต�ำรวจแห่งชาติ (จตช.), รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ๙
๖ – ๑๔
และหัวหน้านายต�ำรวจราชส�ำนักประจ�ำ ( หน.นรป.)
ที่ปรึกษา (สบ๑๐)
๕
๑๕ – ๑๙
ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ (ผูช้ ่วย ผบ.ตร.) และต�ำแหน่งเทียบเท่า ๑๗
๒๐ – ๓๖
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (บช.น.)
๔
๓๗ – ๔๐
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๑ (บช.ภ.๑)
๔
๔๑ – ๔๔
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๒ (บช.ภ.๒)
๔
๔๕ – ๔๘
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๓ (บช.ภ.๓)
๔
๔๙ – ๕๒
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 (บช.ภ.4)
๔
๕๓ – ๕๖
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 5 (บช.ภ.5)
๔
๕๗ – ๖๐
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 6 (บช.ภ.6)
๔
๖๑ – ๖๔
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 7 (บช.ภ.7)
๔
๖๕ – ๖๘
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8 (บช.ภ.๘)
๔
๖๙ – ๗๒
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9)
๔
๗๓ – ๗๖
ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
๔
๗๗ – ๘๐
กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
๔
๘๑ – ๘๔
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
๔
๘๕ – ๘๘
กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล (บช.ส.)
๔
๘๙ – ๙๒
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
๔
๙๓ – ๙๖
ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง (สกบ.)
๔
๙๗ – ๑๐๐

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
2 ของ
3 หน้า
ผนวก ช : การแจกจ่าย ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔3
๔4
๔5
๔6
๔7
๔8

ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.)
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ (สพฐ.ตร.)
ส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
โรงพยาบาลต�ำรวจ (รพ.ตร.)
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ (รร.นรต.)
ส�ำนักงานก�ำลังพล (สกพ.)
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ (สง.ก.ตร.)
ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ (จต.)
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
กองบินต�ำรวจ (บ.ตร.)
กองสารนิเทศ (สท.)
ส�ำนักงานเลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)
กองการต่างประเทศ (ตท.)
กองวินัย (วน.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายต�ำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (สบร.)
โฆษกต�ำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
กระทรวงกลาโหม (กห.)
กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)

๔
๔
๒
๔
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
1

๑๐๑ – ๑๐๔
๑๐๕ – ๑๐๘
๑๐๙ – ๑๑๐
๑๑๑ – ๑๑๔
๑๑๕ – ๑๑๖
๑๑๗ – ๑๑๘
๑๑๙ – ๑๒๐
๑๒๑ – ๑๒๒
๑๒๓ – ๑๒๔
๑๒๕ – ๑๒๖
๑๒๗ – ๑๒๘
๑๒๙ – ๑๓๐
๑๓๑ – ๑๓๒
๑๓๓ – ๑๓๔
๑๓๕ – ๑๓๖
๑๓๗ – ๑๓๘
๑๓๙ – ๑๔๐
๑๔๑ – ๑๔๒
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1
๑
๑
๑
๑
๑

๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
3 ของ
3 หน้า
ผนวก ช : การแจกจ่าย ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔9
50
๕1
๕2
๕3
๕4
๕5
๕6
๕7
๕8
๕9
60
๖1
๖2
๖3
๖4
๖5

กองทัพบก (ทบ.)
กองทัพเรือ (ทร.)
กองทัพอากาศ (ทอ.)
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศตช.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
กระทรวงคมนาคม (คค.)
กระทรวงพลังงาน (พน.)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ส�ำรอง

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓๕

พลต�ำรวจเอก  
(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖ –๒๐๐

ชุดที่ ๒๐๐ ของ ๒๐๐ ชุด
หน้า
4 ของ
3 หน้า
ผนวก ช : การแจกจ่าย ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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