
เอกสารประกอบการบรรยาย ICS 

 
 
             
         โดยคณะวิทยากร ICS 

                                                                                             ศูนยอ์ านวยการบรรเทาสาธารณภยั 

                                                                                                                 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

1. บทน า 
การเกิดขึ้ นของสาธารณภัย แต่ละคร้ังแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์

ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการจัดการที่เป็นระบบคิดเดียวกนั และมีเคร่ืองมือในการจัดการภาวะวิกฤตที่

เป็นระบบเดียวกัน จึงจะท าให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ ของประชาชนรวมทั้งส่วนรวม 

เครื่องมือของการบริหารหนึง่ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออนัเหมาะสมต่อการจัดการ  

ในภาวะวิกฤต หรือภาวะฉุกเฉิน คือ “ระบบบญัชาการเหตุการณ ์(Incident Command System: ICS)” 
ระบบบญัชาการเหตุการณ ์คืออะไร มีความส าคญัอย่างไร ปรากฏในขอ้เขียนทีน่ าเสนอต่อไปนี้  

ระบบการบญัชาการเหตุการณ์ คือ ระบบที่ใช้เพ่ือการสั่งการ ควบคุม และประสาน     

ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณภัย ระบบดังกล่าวเป็น

ระบบปฏิบัติการเพ่ือการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพ่ือบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป้อง

ชีวิต ทรัพย์สนิและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมีประสทิธภิาพ  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน า

ระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต จึงได้จัดท าสรุปสาระส าคัญ

หลักการของระบบบัญชาการเหตุการณ์เบ้ืองต้น โดยอิงหลักการและองค์ความรู้ทางวิชาการจาก Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมในพ้ืนที่ได้ใช้
ประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏบัิติ 

อน่ึง เน่ืองจากหลักการของระบบบัญชาการเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหลักการที่ต้ังอยู่บน

พ้ืนฐาน และโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้สาระส าคัญบางส่วน      

จึงยังไม่สมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ซ่ึงศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยได้ตระหนัก ถึงข้อจ ากัดดังกล่าว จึงริเร่ิมด าเนินโครงการพัฒนามาตรฐานระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือพัฒนาแนวทาง และระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนการสร้างคู่มือในการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งคู่มือการบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับ

สงัคมไทย ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

2. ความเป็นมาของระบบการบญัชาการเหตุการณ ์

แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ถูกพัฒนาขึ้ นเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องประสบกับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ในปี พ.ศ.2513 (ค.ศ. 1970) อย่างไรกต็าม แม้หน่วยงานที่ปฏบัิติการฉุกเฉินด้านอัคคีภัยของ

ระบบการบญัชาการเหตุการณใ์นฐานะเครือ่งมือบริหารสถานการณฉุ์กเฉิน 
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มลรัฐจะพยายามตอบโต้กับไฟป่าในคร้ังน้ันอย่างสุดความสามารถ แต่กยั็งประสบปัญหาในการประสานการ

ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอันเน่ืองจากการที่มีหลายหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

สื่อสารและการประสานงาน เช่น การใช้ถ้อยค าและศัพท์ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การสื่อสารที่ไม่เป็น

มาตรฐานและขาดเอกภาพ ตลอดจนมีหลายระบบ การขาดแผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จาก

ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนารูปแบบของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในเวลาต่อมา 

3.  นยิามและแนวคิดพื้ นฐานของระบบบญัชาการเหตุการณ ์(Incident Command System: ICS) 
 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ หมายถึงแนวคิดที่เป็นมาตรฐานหน่ึงเดียวที่สามารถใช้รับมือกับ

เหตุการณ์หรือภาวะฉุกเฉินในที่เกดิเหตุได้ทุกชนิด และยังสามารถบูรณาการโครงสร้างองค์กรในการจัดการ

กบัเหตุการณ์ทั้งที่มีความซับซ้อน โดยมองข้ามเส้นแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ัน ICS 
จึงมจุีดเด่นส าคญักล่าวคือ 
 1. เป็นกรอบแนวคิดมาตรฐานในการปฏิบัติเพ่ือจัดการเหตุการณ์ทุกประเภททั้งที่ เป็น

เหตุการณ์ที่เกดิข้ึนกระทนัหัน ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ในภาวะปกติ 
 2. เป็นระบบที่สนับสนุนการให้ข้อมูลที่แม่นย า มีการวางแผน และค านวณค่าใช้จ่ายที่มี

ประสทิธภิาพ และมีการสนับสนุนการกู้ภัย 
 3. เป็นระบบที่สามารถปรับเปล่ียนการจัดองค์กรแบบบูรณาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน กล่าวคือเป็นองค์กรช่ัวคราว ไม่มีโครงสร้างหรือการบริหารแบบถาวร 

(Modular Organization) ดังน้ัน โครงสร้างองค์ของระบบ ICS จึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัวสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ 
     4. เป็นโครงสร้างองค์กรในการจัดการกับสาธารณภัย ที่สามารถน าเอาทกัษะความสามารถด้าน
เทคนิคเฉพาะทางผสมผสานอยู่ภายใต้องค์กร ICS ได้อย่างลงตัว 
     5.  ICS ถูกใช้เป็นพ้ืนฐานในการกู้ภัยซ่ึงเป็นภารกิจประจ า รวมทั้งสามารถใช้กับภาวะฉุกเฉินที่
ส าคัญอื่นๆได้ด้วย  
     6. ในช่วงเวลาเหตุฉุกเฉิน ภายใต้ระบบ ICS เจ้าหน้าที่จะปรับบทบาทหน้าที่ต าแหน่ง “ที่ปฏบัิติ
ประจ า” และไปปฏบัิติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างองค์กร ICS ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     7. เป็นโครงสร้างที่ผสมผสานทรัพยากรทุกชนิดเข้าด้วยกันทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือแม้แต่
ก าลังคนจากหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยต ารวจ ทหาร หน่วยการแพทย์ ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค NGOs ฯลฯ 

 3.1 เป้าประสงคข์องการใชร้ะบบบญัชาการเหตุการณ ์

 การใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์มีเป้าประสงค์ที่เป็นหัวใจส าคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 
 (1) ความปลอดภัยทั้งผู้ปฏบัิติงานและผู้อื่น 
 (2) บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์หรือยุทธวิธี 
 (4) มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสทิธภิาพ 
 3.2 ประโยชนข์องระบบ ICS  
       (1) ระบบ ICS ตอบสนองความต้องการในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบ 
                     (2) เจ้าหน้าที่จากหลากหลายองค์กร/หน่วยงานสามารถท างานร่วมกนัได้อย่างเป็นระบบและ
รวดเรว็ ภายใต้โครงสร้างการจัดการเหตุการณ์แบบเดียวกนั (Common Management Structure) 



 

 

3 

       (3) เป็นระบบซ่ึงให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติงาน  
                (4) ก่อให้เกดิการท างานที่มีประสทิธภิาพ และประหยัด (Cost Effective) อนัเน่ืองจากไม่มีการ
ท างานที่ซ า้ซ้อน  
       อย่างไรกต็ามในปัจจุบันมีประเทศที่น าระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) มาใช้ในการจัดการกบั
เหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เมก็ซิโก (ช่วงปรับเปล่ียนส าหรับ
กรณีไฟป่า) อนิเดีย (ช่วงปรับเปล่ียน) ศรีลังกา (ช่วงปรับเปล่ียน) 

4. คุณลกัษณะพื้ นฐานของระบบบญัชาการเหตุการณ ์(Basic Features of ICS) 
 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) มีคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ ดังน้ี 

 4.1 การวางมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการใช้ค าศัพทห์รือ
ภาษาทั่วไปเพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นสากล เข้าใจง่าย และเป็นที่เข้าใจร่วมกนั (Common 
terminology) ในระหว่างการปฏบัิติงาน อาท ิช่ือต าแหน่ง ช่ือวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือการใช้ภาษาทั่วไป

แทนภาษาเฉพาะวงการ/อาชีพ/หน่วยงาน เช่น ภาษาวิทยุ ค าย่อต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ี การวางมาตรฐานดังกล่าว

จะช่วยให้ผู้ปฏบัิติงานสามารถสื่อสารและเข้าใจตรงกนั ลดความผิดพลาด ตลอดจนประหยัดเวลาในการ

ปฏบัิติงานอกีด้วย 

                4.2 การบญัชาการ (Command) หมายถึงการอ านวยการ สั่งการ ตลอดจนควบคุมภายใต้
อ านาจหน้าที่ชัดเจนตามกฎหมาย หรือที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงในพ้ืนที่เกิดเหตุผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

(Incident Commander) จะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการบัญชาการ อย่างไรกต็าม ผู้ที่จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
น้ันควรเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความเช่ียวชาญในการบัญชาการเหตุการณ์น้ันๆ 

ซ่ึงในประเดน็น้ี อาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่สูงสดุ 

ในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ณ ที่เกดิเหตุน้ันกไ็ด้ ทั้งน้ี ในการบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้ระบบ ICS 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญกล่าวคือ 

      (1) สายบงัคบับญัชา (Chain of Command) และเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of 
Command)  
             สายบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธต์ามล าดับช้ันระหว่างผู้บังคับบัญชากบั
ผู้ใต้บังคับบัญชา ลดหล่ันกนัลงมาเร่ือยๆ ขณะที่เอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึงการควบคุมบังคับ

บัญชาโดยอ านาจสทิธิ์มาอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หลักเอกภาพในการบังคับบัญชากค็ือ การมีผู้บังคับบัญชา

เพียงผู้เดียว ดังน้ันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานจึงมีหน้าที่ต้องรับมอบงาน/ภารกจิ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว 

         ภายใต้ระบบ ICS การยึดหลักสายบังคับบัญชา และเอกภาพในการบังคับบัญชาจะช่วย
สร้างความชัดเจน ลดความสับสน ซ่ึงเกดิจากความขัดแย้งกนัในการสั่งการ เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาที่เป็น

หัวหน้าในแต่ละระดับจะต้องสามารถควบคุมก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาของ

ตนเอง  
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(2) การแต่งตั้งและการถ่ายโอนอ านาจการบญัชาการ (Establishment and Transfer of 

Command) 
               การถ่ายโอนอ านาจการบัญชาการ หมายถึง การโอนอ านาจการบัญชาการจากผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ผู้หน่ึงสู่อกีผู้หน่ึง ซ่ึงในการโอนอ านาจการบัญชาการในแต่ละคร้ังน้ัน ต้องมีสรุปสถานการณ์ก่อน

โอนอ านาจฯ ทุกคร้ัง ทั้งน้ีโดยอาจกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรือทั้งสองประการ อน่ึง การโอน
อ านาจการบญัชาการเหตกุารณ์จะเกิดขึ้นในกรณีที:่  

 มีบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ามาปฏิบัติงาน  

ซ่ึงไม่จ าเป็นว่าผู้ที่จะรับโอนอ านาจการบัญชาการเหตุการณ์ผู้น้ันจะต้องมีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสงูกว่าเสมอไป  
 สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลให้ต้องปรับเปล่ียนการ

บัญชาการให้เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมาย  

 เมื่ อสถานการณ์ยืดเย้ือ และมีความจ าเป็นต้องมีการผลัดเปล่ียนเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบัิติงานเพ่ือความต่อเน่ืองในการปฏบัิติงาน 

 เมื่อสิ้นสดุภารกจิ จะมีการส่งมอบความรับผิดชอบคืนเจ้าของพ้ืนที่ 

       (3) การบญัชาการร่วม (Unified Command) หมายถึงการจัดการเหตุการณ์ที่หลายหน่วยงาน 
และมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกนัสามารถประสานแผน การท างานในที่เกิดเหตุร่วมกนัภายใต้วัตถุประสงค์ 

และกลยุทธก์ารท างานเดียวกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพได้ การบัญชาการร่วมจะท าให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์

สามารถตัดสนิใจภายใต้โครงสร้างการบัญชาการเด่ียวได้ (Single Command Structure) ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
จะมาจากหลากหลายหน่วยกต็าม ซ่ึงน่ันหมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นจะต้องรักษาไว้ซ่ึงเอกภาพใน

การบังคับบัญชา (Unity of Command) โดยจะต้องรับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียงผู้เดียวเช่นกนั 

         ดังน้ัน การปฏบัิติงานเป็นทมีในลักษณะการบัญชาการร่วมน้ันจะสามารถลดการท างาน 

ที่ซ า้ซ้อนและขาดประสิทธภิาพอนัเกิดจากการท างานแบบต่างคนต่างท าของแต่ละหน่วยซ่ึงมาจากทั้งหลากหลาย

หน่วย หลากหลายหน้าที่ รวบถึงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งในเชิงพ้ืนที่ และอ านาจการบริหารการปกครอง

ที่ปราศจากระบบตลอดจนโครงสร้างการท างานเดียวกนั (Common System or Organizational Framework) 
จุดเด่นของการบัญชาการร่วมที่ส าคัญคือ การบัญชาการร่วมจะส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการ

ทรัพยากรการปฏบัิติงานผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธวิธี และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธใ์นภาพรวมการ

จัดการกบัเหตุการณ์ 

อ ำนำจส่ังกำร 
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 4.3 การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร (Planning / Organizational Structure)  
       คุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของ ICS ในส่วนของการวางแผนและโครงสร้างการจัดองค์กร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประการกล่าวคือ 

                     (1) การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค ์(Management by objectives: MBO) ระบบ ICS 
เป็นระบบในการบริหาร สั่งการเพ่ือจัดการกบัสถานการณ์บนพ้ืนฐานของการก าหนนดวัตถุประสงค์การท างาน 

โดยการสื่อสารวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ทั่วถึง ชัดเจนทั้งองค์กร และผู้ปฏบัิติให้รับทราบวัตถุประสงค์ผ่าน

กระบวนการวางแผนร่วมกนั ทั้งน้ี ขั้นตอนส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก 
ดังน้ี 

           ข้ันตอนที่ 1: ท าความเข้าใจนโยบายและแนวทางของหน่วยงาน (Understand agency 
policy and direction)  
           ข้ันตอนที่ 2: ประเมินสถานการณ์ (Assess Incident Situation) 
           ข้ันตอนที่ 3: ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการกบัเหตุการณ์ (Establish Incident 
Objectives) 
           ข้ันตอนที่ 4: เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด 
(Select appropriate strategy or strategies to achieve objectives) 
           ข้ันตอนที่ 5: ด าเนินการตามยุทธวิธ ี(Perform tactical direction) 
           ข้ันตอนที่ 6: ก ากบั ติดตามการด าเนินการตามยุทธวิธี 
 อย่างไรกต็าม ถึงแม้วัตถุประสงค์ในการจัดการกบัเหตุการณ์จะถูกก าหนดตามขั้นตอนดังกล่าว

แล้วกต็าม แต่การก าหนดวัตถุประสงค์ในภาพรวมของเหตุการณ์ต้องอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญที่ควรค านึงถึง
ตามล าดับ  

 

 

 

หน่วย
ดบัเพลิง 

ห้วหน้ำส่วนปฏิบัติกำร 

หน่วยแพทย์
ฉุกเฉิน 

ต ำรวจ 

บุคลำกร 

Unified 

Command 

Single 

Command 

Structure 

Unity of Command  
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                (2)  การจดัท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)   

            ในทุกๆเหตุการณ์ในระบบ ICS จะต้องมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุเพ่ือตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ทุกคร้ังโดยอาจจ าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกบั

สารเคมีและวัตถุอนัตรายที่จ าเป็นต้องจัดท าแผนเผชิญเหตุที่เป็นลายลักษณ์อกัษรที่ชัดเจน เน่ืองจากมี

กระบวนการด าเนินการ/ปฏบัิติการทางเทคนิคเฉพาะด้าน แต่อย่างไรกต็าม โดยปกติแผนเผชิญเหตุน้ัน 

ต้องระบุรายละเอยีดส าคัญประกอบด้วย 
  วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ (Incident Objectives) 
  รายละเอยีดภารกจิ และกจิกรรมที่ต้องด าเนินการ รวมถึงผู้รับผิดชอบ 
   ห้วงระยะเวลาในการปฏบัิติงาน (Operational Period) 

 จะเหน็ได้ว่ารายละเอียดดังกล่าวในแผนเผชิญเหตุ เป็นการตอบค าถามส าคัญ “What, 
Who, How, and what if” น่ันเอง 
                      (3) โครงสรา้งองคก์รแบบ Modular organization เป็นลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของระบบ 
ICS โครงสร้างองค์กรแบบ Modular เป็นโครงสร้างขององค์กรที่ขยายตัวจากบน – ล่าง (Top - Down) และ
สามารถปรับเปล่ียนขยายหรือลดขนาดตามความเหมาะสมของประเภทและความซับซ้อนของแต่ละเหตุการณ์ 

ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรแบบน้ีจึงมีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวซ่ึงจะท าให้สามารถประสานการ

ปฏบัิติในการท างานร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ เน่ืองจาก 

  วัตถุประสงค์ของแต่ละเหตุการณ์จะเป็นปัจจัยก าหนดขนาดของโครงสร้างองค์กร ICS  
  การก าหนดหน้าที่/ต าแหน่ง ตามโครงสร้างองค์กร ICS จะถูกก าหนดขึ้นตาม

เหตุผล และความจ าเป็นในแต่ละเหตุการณ์เทา่นั้น  
  โครงสร้างแต่ละส่วนที่ก  าหนดข้ึนจะมีผู้รับผิดชอบ 
  ภายใต้องค์กร ICS ไม่มีความสัมพันธเ์ชิงโครงสร้างการบริหารงาน/ขอบเขต

อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติภายใต้องค์กร ICS จะปรับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบประจ า

ของตนสังกดัเป็นการช่ัวคราว และมาขึ้นตรงการบังคับบัญชาในระบบ ICS และภายหลังเสรจ็สิ้นภารกจิกจ็ะ
กลับไปปฏบัิติหน้าที่ตามต้นสงักดัเดิม 
                             (4) ช่วงการควบคุมทีเ่หมาะสม (Manageable span of control)  

 ช่วงการควบคุมเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญอกีประการหน่ึงของระบบ ICS ช่วงการ
ควบคุม หมายถึง สิ่งซ่ึงแสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคนหน่ึง มีขอบเขตความรับผิดชอบเพียง ใด มี

ผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบกี่หน่วยงาน มีทรัพยากรที่ต้องบริหาร

จัดการกี่หน่วย ทั้งน้ีเน่ืองจากหัวหน้าจะต้องสามารถที่จะก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ

ทรัพยากร ตลอดจนสื่อสารกับผู้ปฏบัิติงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างครอบคลุม การบริหารสั่งการใน

1. ความปลอดภยัของชีวิต (Life Safety) 

2. การควบคุมสถานการณไ์ม่ใหลุ้กลาม/ขยายตวั (Incident Stabilization) 

3. รกัษาทรพัยสิ์น (Property Preservation) 
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การท างานจึงจะมีประสทิธภิาพ ดังน้ัน ช่วงของการควบคุมจึงเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการต่อสถานการณ์ที่

มีประสทิธภิาพ ช่วงการควบคุมข้ึนอยู่กบัปัจจัยส าคัญ 3 ประการ  
  ประเภทและชนิดของเหตุการณ์ 
  ธรรมชาติของงาน/ภารกจิ 
  ปัจจัยความเสี่ยงอนัตราย และความปลอดภัย 
  ระยะในการบริหารจัดการทรัพยากรและผู้ปฏบัิติงาน 

                           อย่างไรกด็ี ช่วงการควบคุมที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 3 - 7 แต่ช่วงของการควบคุม 

ที่เหมาะสมที่สุดคือ 5 ดังน้ันภายใต้โครงสร้างองค์กร ICS ซ่ึงเป็นองค์กรแบบ Modular ดังกล่าวน้ัน ถึงแม้ 

จะขยายขนาดของโครงสร้างใหญ่ขึ้นหรือลดขนาดเลก็ลงกต็าม แต่กค็วรรักษาระดับของช่วงการควบคุมให้

เหมาะสมด้วยเช่นกนั 

4.4 การจดัพื้ นทีป่ฏิบติัการและการบริหารทรพัยากร (Facilities and Resources)  
      4.4.1 การบริหารจัดการทรพัยากรอย่างครบวงจร (Comprehensive Resource 

Management)  
          จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องบริหารจัดการ

อย่างมีประสทิธภิาพ ดังน้ันความถูกต้อง และสถานะปัจจุบันของการใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรก าลังคน และ

วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติการ และสนับสนุนจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิงในการจัดการเหตุการณ์ ทั้งน้ี

กระบวนการบริหารทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 
 (1) การจัดแบ่งประเภท/ชนิดของทรัพยากร (Categorizing Resources)  
 (2) การสั่งซ้ือทรัพยากร (Ordering Resources)  
 (3) การสั่งใช้ และส่งทรัพยากรออกปฏบัิติงาน (Dispatching Resources) 
 (4) การติดตามการใช้ทรัพยากร (Tracking Resources)  
 (5) การน าทรัพยากรกลับมาใช้ การบ ารุงรักษาและการชดเชยทรัพยากร 

(Recovering Resources)  
อน่ึง ทรัพยากรในนิยามของระบบ ICS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของ

การใช้งาน ได้แก่ 1) ทรพัยากรปฏิบติัการ (Tactical Resource) หมายถึงบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์หลักที่ใช้ใน
การปฏบัิติการ 2) ทรพัยากรสนบัสนุน (Support Resource) หมายถึงทรัพยากรอื่นใดที่ใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ อาท ิอาหาร อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ) ส าหรับทรัพยากรปฏิบัติการในระบบ ICS สามารถจัดกลุ่ม
ตามสถานะการปฏบัิติงานเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ 
 (1) ปฏิบติังานอยู่ (Assigned) หมายถึงทรัพยากรน้ันอยู่ระหว่างปฏบัิติการตาม
ภารกจิที่ได้รับมอบหมาย  
                                       (2) พรอ้มปฏิบติังาน (Available) หมายถึงทรัพยากรที่มีสภาพพร้อมปฏบัิติการ
ได้ทนัททีี่ได้รับมอบหมาย 
                                        (3) ไม่พรอ้มปฏิบติังาน (Out of Service) หมายถึงทรัพยากรที่ไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมปฏบัิติการ (ช ารุด, อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุง, หยุดพักการปฏบัิติงานช่ัวคราว เป็นต้น) 



 

 

8 
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ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการแบ่งกลุ่มของทรัพยากรปฏิบัติการที่ชัดเจน ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ อาจ

ใช้สัญลักษณ์เป็นป้ายบอกข้อมูลสถานะการใช้งานของทรัพยากรตามสีที่เป็นมาตรฐาน เข้าใจร่วมกัน เช่น  

สเีขียว (ปฏบัิติงานอยู่) สเีหลือง (พร้อมปฏบัิติงาน) และสแีดง (ไม่พร้อมปฏบัิติงาน) เป็นต้น 

4.4.2 การจัดพื้ นที่ปฏิบติัการในที่เกิดเหตุ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติัการ (Incident locations and facilities)  

           ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะก าหนดพ้ืนที่ปฏบัิติการ และสถานที่อ  านวยความสะดวก

สนับสนุนในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่เกิดเหตุตามความเหมาะสมโดยจะก าหนดตามความจ าเป็น และความ

ซับซ้อนของแต่ละเหตุการณ์เทา่นั้น กล่าวคือ 

           (1) ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ ์(Incident Command Post: ICP) 
เป็นสถานที่ที่ใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกดิเหตุ 

จะเหน็ได้ว่าเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดๆ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญที่ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์จะต้อง “สถาปนาระบบการบัญชาการ/สั่งการ” เพ่ือประสานการปฏบัิติการ 

โดยจะต้องก าหนดสายการบังคับบัญชาและระบบการสื่อสารในที่เกดิเหตุที่ชัดเจน  

วิธกีารส าคัญประการหน่ึงในการสถาปนาระบบสั่งการ คือการจัดให้มี “ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์” เพ่ือให้เป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการใช้ในการก ากบัดูแลการปฏบัิติงานในภาพรวมได้ทุกระดับ ทั้งน้ี

ในแต่ละเหตุการณจ์ะมีศูนยบ์ญัชาการเหตุการณเ์พยีงจุดเดียวเทา่นั้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะ

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยรวมกนัหรือที่เรียกว่า “การบัญชาการร่วม” กต็าม 
 อย่างไรกต็าม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อาจอยู่ในรูปของสถานที่ที่ติดต้ังช่ัวคราว เช่น 

เต้นท ์หรือรถบัญชาการเหตุการณ์เคล่ือนที่ หรือบริเวณอื่นใดที่สามารถควบคุมดูแล สั่งการในภาพรวมของ

เหตุการณ์กไ็ด้ กล่าวคือควรอยู่ภายในบริเวณที่ใกล้เคียงกบัจุดเกิดเหตุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ควรจะ

อยู่ภายนอกเขตอันตราย/บริเวณที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทั้งน้ีสัญลักษณ์แสดงศูนย์

บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุอาจก าหนดเป็นธงสีเขียวและขาว หรือเคร่ืองหมายที่ชัดเจนอย่างอื่นที่

เหน็ได้ชัดเจน เช่น ไฟฉุกเฉินสเีขียว (Green rotating or flashing light) 
 (2) จุดระดมพล (Staging Area) 
เป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นช่ัวคราวในบริเวณ หรือใกล้เคียงพ้ืนที่เกดิเหตุ เป็นพ้ืนที่ส าหรับการ

ระดมทรัพยากรทั้งก าลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมเพ่ือรอรับการมอบหมาย 

  ภารกจิในการออกปฏบัิติการ อย่างไรกต็ามผูบ้ญัชาการเหตุการณอ์าจก าหนดจุด

ระดมพล ไดม้ากกว่าหนึง่แห่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สถานการณ์ขยายตัว/ลุกลาม 

จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการปฏบัิติการเพ่ิมมากขึ้นด้วย อาจมีการก าหนดจุดพ้ืนที่ระดมพลหลายแห่ง

เพ่ือให้สะดวกแก่การเข้าปฏบัิติการ และหลีกเล่ียงปัญหาที่อาจเกดิข้ึนจากการรวมทรัพยากรหลายชนิดเข้า

ด้วยกนัมากเกนิไป  
ส าหรับข้อพิจารณาสถานที่ที่ต้ังของพ้ืนที่ที่เป็นจุดระดมพลควรจะตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่

เกิดเหตุเพ่ือให้สามารถให้สามารถส่งก าลังพล และวัสดุอุปกรณ์เข้าปฏบัิติการได้อย่างรวดเร็ว และทนัเวลา 

แต่อย่างไรกต็าม ควรมีระยะห่างพอสมควรเพ่ือความปลอดภัย และพ้นจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจ

เกดิขึ้นอย่างฉับพลัน นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการบริเวณพ้ืนที่จุดระดมพลผู้บัญชาการเหตุการณ์จะต้อง

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าวด้วยโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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  รายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนปฏบัิติการหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
   ตรวจสอบขั้นตอนการรายงานตัว (Check in) ของบุคลากร และอุปกรณ์ที่น ามาใช้ใน

การปฏบัิติการ 
  ตอบรับการร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ โดยมอบหมายทรัพยากรที่มีอยู่ 
  ติดตามดูแลสถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ 
  รายงานถึงสถานการณ์ของทรัพยากรในพ้ืนที่จุดระดมพลให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ

หรือผู้บัญชาการได้ทราบ 

นอกจากน้ีในส่วนของการก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นจุดระดมพลน้ัน มีปัจจัยที่เป็นข้อพิจารณา

ส าคัญในการเลือกและก าหนดสถานที่ต้ังของจุดระดมพล ดังน้ี 
  ระยะห่างระหว่างจุดระดมพลกับภารกิจในการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย 

(Proximity to Operational Assignments) โดยหลักการจุดระดมพลควรจะตั้งอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุไม่ควร
เกนิ 5 นาท ีซ่ึงอาจเป็นไปได้ยากในทางปฏบัิติขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ แต่ทั้งน้ีควรอยู่ใกล้กับการปฏบัิติงานที่
ได้รับมอบหมายมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้  

  เสน้ทางในการเขา้ถงึ (Access Routes) การก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นจุดระดมพลควรค านึงถึง
เส้นทางที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่เกดิเหตุได้โดยง่าย 

  พื้ นที่ว่าง (Space) จุดระดมพลจะต้องมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอที่จะสามารถจัดวาง
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันควรจะมีพ้ืนที่กว้างเหลือพอที่จะท าการขยายบริเวณออกไปได้ ถ้า

หากสถานการณ์มีขนาดใหญ่ และต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น  
  ความปลอดภยั (Security) การก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นจุดระดมพลต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงาน และทรัพยากรต่างๆ  
  จุดระดมพลควรที่จะสามารถเคลื่อนยา้ยไปยังจุดใหม่ได้ถ้ามีความจ าเป็น แต่ต้องมี

การก าหนดไว้อย่างชัดเจนเสมอ 
  จุดระดมพลแต่ละแห่งจะถูกก าหนดขึ้ นและตั้ งช่ือให้เป็นไปตามสถานที่ เกิดเหตุ

เช่นเดียวกบัศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ICP)  
           (3) ฐานทีต่ั้ง (Base)    

            หมายถึงสถานที่ต้ังของส่วนซ่ึงท าหน้าที่ประสานงานและบริหารงานส่วนต่างๆ 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ  รวมทั้งเป็นที่สถานที่ปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุน (Logistics) ด้วย 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจจะจัดตั้งฐานขึ้ นเพ่ือให้บริการพ้ืนฐานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ

สถานการณ์น้ันๆ  ในกรณีที่สถานการณ์ที่เกิดข้ึนครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง หรือถ้าผู้บัญชาการเหตุการณ์
คาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะด าเนินต่อเน่ืองจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก ดังน้ันเพ่ือหมุนเวียนสับเปล่ียน

การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อาจก าหนดให้มี ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการได้เช่นกัน 

นอกจากน้ี วัตถุประสงค์การตั้งฐานที่ส าคัญอีกประการคือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดวางทรัพยากรที่หยุด

บริการช่ัวคราว (Out of service) 
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โดยปกติในสถานการณห์นึง่ๆ ควรจะมีฐานเพียงแห่งเดียวเช่นเดียวกับ ICP รวมทั้ง
มีการตั้งช่ือให้กับฐานตามสถานที่เกิดเหตุกไ็ด้ นอกจากน้ีเมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ก าหนดให้มีฐาน 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งผู้จัดการฐานข้ึนด้วย เพ่ือปฏบัิติหน้าที่อ  านวยความสะดวกของส่วนสนับสนุน

ทั้งน้ี ผู้จัดการฐานต้องรายงาน และขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือ รองผู้บัญชาการ
เหตุการณ์แล้วแต่กรณี ส าหรับสญัลักษณ์มาตรฐานของฐานแสดงได้ดังภาพ 

 

 

การจดัพื้ นทีป่ฏิบติัการอืน่ๆ   
ในบางสถานการณ์อาจจ าเป็นต้องมีการจัดพ้ืนที่ปฏิบัติการอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏบัิติงานได้แก่ แคมป์ (Camps) ลานจอด และจุดขึ้น - ลงเฮลิคอปเตอร์ จุดรวบรวมผู้บาดเจบ็ ฯลฯ  
แคมป์ (Camps) 

คือ พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่เกดิเหตุซ่ึงแยกต่างหากจากฐาน เป็นสถานที่ส าหรับเกบ็ทรัพยากร

ที่ใช้สนับสนุนการปฏบัิติการที่ไม่สามารถใช้งานได้ และยังเป็นสถานที่ต้ังช่ัวคราวภายในพ้ืนที่เหตุการณ์ที่ใช้ใน

การเตรียมเสบียงอาหาร น ้า เป็นที่ใช้นอน/พักผ่อน และที่สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ อาจก าหนดใหม้ีแคมป์หลายแห่งแล้วแต่ความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ 

สญัลักษณ์มาตรฐานสากลของการก าหนดค่ายแสดงได้ดังภาพ 

 

 

 
ลานจอด และจุดข้ึน-ลงเฮลิคอปเตอร ์ (Helibases and Helispots) 

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์  ใช้ในกรณีเหตุการณ์ที่ต้องอาศัยการปฏิบัติการทางอากาศ

สนับสนุนการปฏบัิติงาน ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helibase) โดยทั่วไปมักจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่อเน่ืองเป็น
เวลายาวนาน ใช้ส าหรับเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์เพ่ือหยุดพักช่ัวคราว เติมเช้ือเพลิง หรือซ่อมบ ารุง ส่วนจุด

ขึ้น - ลงเฮลิคอปเตอร์ (Helispots) เป็นพ้ืนที่ส าหรับจอดขึ้น – ลงช่ัวคราวเพ่ือรับส่งเจ้าหน้าที่/อุปกรณ์ ซ่ึง
อาจก าหนดให้มีมากกว่าหน่ึงจุดได้ แสดงด้วยสญัลักษณ์มาตรฐาน ดังน้ี 

 

 

B 

C 

H ฐานจอดเฮลิคอปเตอร์  (Helibase) 

 (Helibase)
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จุดระดมผูที้ไ่ดร้บับาดเจ็บ (Casualty Collection Points: CCP) 
แม้จุดระดมผู้ที่ได้รับบาดเจบ็จะไม่ใช่การจัดสถานที่ที่เป็นพ้ืนที่ปฏบัิติการในที่เกิดเหตุ

อย่างเป็นทางการ แต่กเ็ป็นสิ่งจ าเป็นในกรณีที่มีผู้บาดเจบ็เป็นจ านวนมาก CCP จะถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้ในการ
รักษาพยาบาลในเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ได้รับบาดเจบ็ และเป็นจุดที่จะน าผู้บาดเจบ็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ทั้งน้ี 

พ้ืนที่ในจุดระดมผู้ได้รับบาดเจบ็ จะคัดแยกผู้บาดเจบ็ออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ 
I (Immediate Treatment) หมายถึงผู้บาดเจบ็ที่ต้องการการรักษาในทนัท ี
D (Delayed Treatment) หมายถึงผู้บาดเจบ็ในกรณีไม่เร่งด่วนมาก 
Deceased หมายถึงส าหรับผู้เสยีชีวิตซ่ึงควรแยกไว้ต่างหากจากจุดปฐมพยาบาล 
Minor หมายถึงบริเวณผู้บาดเจบ็ที่ต้องการการปฐมพยาบาลเพียงเลก็น้อย 

4.5 การจัดการด้านการสื่อสารและการบริหารข้อมูล (Communications/Information 
Management) ประกอบด้วย 2 ส่วน 

5.5.1 การบูรณาการดา้นการสื่อสาร (Integrated communications) เป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ส าคัญของระบบ ICS การสื่อสารในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจะด าเนินการโดยการสถาปนาและใช้
แผนการสื่อสารเดียวกัน ด้วยการใช้ระบบ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ขั้นตอน ที่สามารถใช้ในการปฏบัิติการร่วมกัน

ได้อย่างเป็นระบบ (Interoperability) อย่างไรกต็าม การพัฒนาระบบการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการ

วางแผนไว้ล่วงหน้า ทั้งน้ี องค์ประกอบส าคัญของการบูรณาการการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   (1) โหมด (Modes) หมายถึงวิธีการ รูปแบบที่เป็นระบบฮาร์ดแวซ่ึงใช้ในการ

ถ่ายทอด/เผยแพร่ข้อมูล  

H-
3 

 

จุดขึ้น - ลงเฮลิคอปเตอร์  (Helispots) 

 (Helibase)

H 

 

 

 

การจัดพ้ืนที่ปฏบัิติการ 

H-
3 
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                                  (2) แผนการสื่อสาร (Planning) หมายถึงการใช้ทรัพยากรสื่อสารในภาพรวม 
                                  (3) เคร่ือข่าย (Network) หมายถึงขั้นตอนกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

5.5.2 การจัดการขอ้มูลและการข่าว (Information and intelligence management) 
เป็นคุณลักษณะส าคัญของการจัดการเหตุการณ์ ในระบบ ICS โดยจะต้องจัดให้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล 
การแลกเปล่ียนข้อมูล และการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของข้อมูลและการข่าวที่

รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า  

4.6 การด าเนินงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism) เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานอีกประการ
หน่ึงของระบบ ICS ประกอบด้วย 

4.6.1 ความรบัผิดชอบ (Accountability) เป็นหลักการส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงใน
การปฏิบัติการภายใต้ระบบ ICS ในประเดน็น้ีมุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบที่แต่ละบุคคลจะต้องปฏบัิติไปตาม
นโยบาย แนวทางของหน่วยงาน หรือแม้แต่ขั้นตอน กฎ ระเบียบของภาครัฐหรือท้องถิ่น ดังน้ี 

   (1) การรายงานตวั (Check in) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้ารายงานตัวเพ่ือรับ
มอบภารกจิตามข้ันตอนกระบวนการที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ก าหนด 

        (2) แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติจะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่ก  าหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ 

        (3)  เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติจะข้ึน
การบังคับบัญชาตรง และรับมอบภาจกจิจากหัวหน้าเพียงคนเดียวเทา่นั้น 

        (4)  ช่วงการควบคุม (Span of Control) หัวหน้าจะต้องสามารถควบคุม ก ากับ
ดูแลการปฏบัิติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสื่อสาร และบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ 

      (5) การติดตามการใชท้รพัยากร (Tracking Resource) หัวหน้าจะต้องบันทึก
และรายงานสถานะการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  

4.6.2 การจัดส่ง และการถอนก าลงั (Dispatch/Deployment) ในทุกๆเหตุการณ์

จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ และการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ต้องมีการวางแผนและปฏิบัติตาม

แผน เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งก าลังคน และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏบัิติการมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย ดังน้ัน การจัดส่งทรัพยากรออกไปปฏิบัติงานจะกระท าได้กต่็อเมื่อได้รับการร้องขอการสนับสนุน 

หรือได้รับมอบหมายภารกจิจากผู้มีอ านาจโดยชอบเทา่นั้น 
 

5. โครงสรา้งการจดัองคก์รของระบบการบญัชาการเหตุการณ ์
การจัดองค์กรเพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระบบบัญชาการเหตุการณ์ เป็นการจัดองค์กรตาม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Responsibility) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วน
บัญชาการ (Command) และ 2) ส่วนอ านวยการ (General Staff) โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยโครงสร้างการ
รับผิดชอบตามหน้าที่ ดังน้ี 
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5.1 ส่วนบญัชาการ (Command) เป็นส่วนที่รับผิดชอบก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

จัดล าดับความส าคัญ และรับผิดชอบกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยรวม (Overall Responsibility) 
ประกอบด้วย 

     5.1.1 ผูบ้ญัชาการเหตุการณ ์(Incident Commander: IC) เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการกับเหตุการณ์ ซ่ึงมีบทบบาทส าคัญทั้งในเร่ืองการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการต่อ

เหตุการณ์   ให้แนวทางการจัดท าแผนเผชิญเหตุ ประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้างความ

มั่นใจในความปลอดภัยของเหตุการณ์ และให้ข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดของเหตุการณ์ในภาพรวม แต่ทั้งน้ี ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบกิจกรรมและหน้าที่

ในทุกด้านจนกว่าจะมีการมอบหมาย หรือแต่งต้ังเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบดังจะกล่าวต่อไป 

      5.1.2 เจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานหลกั (Command Staff) เป็นผู้สนับสนุนการบัญชาการ
ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงผู้บัญชาการเหตุการณ์จะเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นตาม

ความจ าเป็น เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ ได้แก่  

                (1) เจ้าหนา้ที่ประชาสมัพนัธ์ (Public Information Officer: PIO) มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยจะรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหายที่เกิดข้ึน การช่วยเหลือที่ด าเนินการไปแล้ว 

และแผนการที่จะด าเนินการต่อไป เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้

รับทราบสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจจุบัน โดยในเหตุการณ์หน่ึงๆ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์เพียง 1 คน อย่างไรกต็าม หากเหตุการณ์น้ันมีความคาบเกี่ยวหลายพ้ืนที่อาจมีผู้ช่วยได้ตาม
ความจ าเป็น 

               (2) เจา้หนา้ที่ประสานงาน (Liaison Officer: LO) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตลอดจน

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด ทั้งน้ี ในแต่ละเหตุการณ์ ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียง 1 คน แต่อาจมีผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็นเหมาะสมแล้วแต่
กรณี 

             (3) เจา้หนา้ที่ดา้นความปลอดภยั (The Safety Officer: SO) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ติดตาม ดูแล ประเมินความเสี่ยงและด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงาน รวมทั้ง

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนแผนงำน ส่วนสนับสนุน ส่วนกำรบริหำร 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ 

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย 

ส่วนบัญชาการ 

ส่วนอ านวยการ 
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ให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งน้ีในหน่ึงเหตุการณ์ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะ

สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพียง 1 คน และอาจมีผู้ช่วยได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น

แล้วแต่ละเหตุการณ์ 
5.2 ส่วนอ านวยการ (General Staff) ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 4 ส่วนส าคัญ ดังน้ี           
      5.2.1 ส่วนปฏิบติัการ (Operations) มีหน้าที่ปฏบัิติการตามยุทธวิธี จัดสรรและก ากับ

ดูแลทรัพยากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical Actions) 
       5.2.2 ส่วนแผนงาน (Planning) มีหน้าที่หลักในการจัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident 

Action Plan: IAP) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจน
รวบรวม ประเมินผลข้อมูล และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action Plan – maintain recourse and 
situation status) 

     5.2.3 ส่วนสนบัสนุน (Logistics) รับผิดชอบจัดหา สนับสนุนทรัพยากรและการบริการ
ที่จ าเป็นในการสนับสนุนการตอบโต้เหตุการณ์ (Provide support)  

     5.2.4 ส่วนการบริหาร (Finance/Administration) มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จัดท าบัญชี จัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและ

ประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Accounting and Procurements)  
 

ทั้งน้ี 5 ส่วนภารกจิหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นโครงสร้างหน้าที่พ้ืนฐานภายใต้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยทั่วไป หรือเมื่อมีการเผชิญเหตุสาธารณภัย แต่อย่างไรกต็าม การก าหนด
โครงสรา้งดงักล่าวข้ึนจะเต็มรูปแบบหรือไม่ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และจ าเป็นในแต่ละเหตุการณเ์ป็น

ส าคญั ในประเดน็นี้ จึงสะท้อนคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ ICS ในส่วนของโครงสร้างองค์กรแบบ Modular 
ได้อย่างชัดเจน 
 

การบญัชาการ (Command Structure) 
โครงสร้างการบัญชาการเพ่ือบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินตามระบบ ICS มีอยู่ด้วยกัน 

2 รูปแบบ กล่าวคือ 

1) การบญัชาการเดี่ยว (Single Command) เป็นโครงสร้างการบัญชาการพ้ืนฐานที่ 

ผู้บัญชาการเหตุการณจ์ะรับผิดชอบบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดโดยล าพัง 
2) การบญัชาการร่วม (Unified Command) หมายถึงการจัดการเหตุการณ์ที่หลาย

หน่วยงาน มีหน้าที่ รับผิดชอบที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่มาจากหลายขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สามารถ

ประสานแผน การท างานในที่เกิดเหตุร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การท างานเดียวกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ การบัญชาการร่วมจะท าให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถตัดสินใจภายใต้โครงสร้างการ

บัญชาการเด่ียวได้ (Single Command Structure) ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาจากหลากหลายหน่วยกต็าม 
ซ่ึงน่ันหมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่าน้ันจะต้องรักษาไว้ซ่ึงเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 
Command) โดยจะต้องรับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียงผู้เดียวเช่นกนั 
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ส าหรับเหตุการณ์ขนาดเล็กการบัญชาการเด่ียวอาจถูกน ามาใช้ กล่าวคือหัวหน้าหน่วยที่

มาถึงที่เกิดเหตุหน่วยแรก หรือเป็นผู้เผชิญเหตุจะท าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) 
จนกว่าจะได้รับการแทนที่ด้วยการถ่ายโอนอ านาจการบัญชาการ กรณีการบัญชาการเด่ียวน้ี IC จะเป็นผู้ท า
หน้าที่ก  ากบัการด าเนินงานตามภารกจิหน้าที่รับผิดชอบหลักของ ICS รวมทั้งภารกจิอื่นๆ ด้วย อย่างไรกต็าม 
โครงสร้างองค์กรของ ICS สามารถที่จะขยายเพ่ิมหรือลดขนาดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ที่
เกดิขึ้น แต่ทั้งน้ีในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเลก็ และสลับซับซ้อนเพียงใด จะต้องมีผู้บัญชาการ

เหตุการณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏบัิติการในพ้ืนที่เกิดเหตุ จนกว่าอ านาจในการสั่งการถูกมอบหมายหรือ

โอนไปยังผู้ที่มีความเหมาะสม  

ส่วนปฏิบติัการ (Operations Section)  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอ านวยการและประสานการปฏบัิติทางยุทธวิธี โดยจะด าเนินการ

ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ที่ส่วนแผนงานจัดท าข้ึน รวมทั้งมีหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัย และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ ส่วน

ปฏบัิติการอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหวัหนา้ส่วนปฏิบติัการ (Operation Section Chief: OSC) 

โครงสร้างของส่วนปฏบัิติการจะพัฒนาโดยขยายตัวจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up) จาก
ระดับพ้ืนที่ (Division)/กลุ่มภารกิจ (Group) จนถึงระดับสาขา (Branch) ทั้งน้ีการขยายโครงสร้างของส่วน
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละเหตุการณ์ โดยปกติส่วนปฏบัิติการมักเป็นหน่วยแรกที่

ไปถึงที่เกดิเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบับญัชาการ 

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ ์

ส่วน 

หวัหนา้ส่วนปฏิบติัการ 

Branch (สาขา) 
 

Division  
(พ้ืนที่....) 

 

Group 
(กลุ่มภารกจิ) 

 

Single Resources  
(ชุดปฏบิตักิารเดี่ยว) 

 

Unit 
(หน่วยปฏบิตักิาร) 

 

AA BB

เมื่อสถานการณ์ลุกลาม/ยืดเย้ือ 

อาจต้องขยายระดับการบัญชาการ 

ในโครงสร้างองค์กร ICS ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 

 



 

 

16 

ส่วน

Division A 

 
Division B 

 

AA BB

 

นอกจากน้ีส่วนปฏิบัติการยังรับผิดชอบพ้ืนที่จุดระดมพล (Staging Area) ซ่ึงเป็นสถานที่เตรียมพร้อม

ทรัพยากรทั้งก าลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจในการออก

ปฏบัิติการทางยุทธวิธ ีส าหรับในบางเหตุการณ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้อากาศยาน ส่วนปฏบัิติการอาจมีหน่วย

ปฏบัิติการทางอากาศ (Air Operation Branch) สนับสนุนการปฏบัิติงานด้วย  
 

      ส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กรการปฏบัิติของส่วนปฏบัิติการอาจท าได้หลายรูปแบบ ดังน้ี   
                                                                       2.1 พื้ นที ่(Division) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งตาม 

          พ้ืนที่/สภาพทางภมูิศาสตร์ ทั้งน้ี การแบ่งตามสภาพภมูิศาสตร์                                                                 

                   ในการปฏิบัติงานก็เพ่ือจ ากัดขอบเขตของเหตุการณ์ให้อยู่

ภายใต้ศักยภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ 

เช่น ไฟป่า การแบ่งโครงสร้างหน่วยปฏิบัติอาจ

แบ่งเป็นหน่วยดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทศิเหนือ ทศิ   
           ใต้ เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม ในประเดน็ของช่วงการควบคุม  
     ของแต่ละพ้ืนที่กยั็งคงยึดหลักช่วงของการควบคุมที่เหมาะสม 
  เช่นกนั 

 

                         2.2 กลุ่มภารกิจ (Group) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรส่วนปฏิบัติการตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย (Functional) โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ กลุ่มภารกิจที่ส าคัญ อาทิ กลุ่มภารกิจด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มภารกจิค้นหาและกู้ภัย กลุ่มภารกจิรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2.3 พื้ นทีแ่ละกลุ่มภารกิจ (Division and Group) 

เป็นโครงสร้างการจัดองค์กรส่วนปฏิบัติการที่บูรณาการทั้งการแบ่งตามพ้ืนที่ทาง

ภูมิศาสตร์และกลุ่มภารกิจเข้าด้วยกัน การจัดโครงสร้างวิธีน้ีมักใช้ในกรณีที่เหตุการณ์มีความซับซ้อนและ

ต้องการส่วนปฏบัิติการที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจความรับผิดชอบเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันพ้ืนที่เกิด

เหตุยังครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง 
 

ส่วนปฏิบติัการ 

กลุ่มภารกิจ 

ดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

 

กลุ่มภารกิจ 

คน้หาและกูภ้ยั 

 

กลุ่มภารกิจ 

รกัษาความปลอดภยั 
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2.4 สาขา (Branch)  
      เป็นโครงสร้างองค์กรส่วนปฏบัิติการที่อาจตั้งขึ้นโดยแบ่งตามพ้ืนที่หรือภารกิจ สาขาซ่ึงแบ่ง

ตามพ้ืนที่อาจเกิดจากการขยาย/เพ่ิมช่วงการควบคุม หากเป็นกรณีสาขาตามภารกิจอาจเกิดจากการจัดการ

ภารกจิที่มีความหลากหลาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5 หน่วยปฏิบัติการ (Unit) โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการอาจจัดรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัภารกจิและวัตถุประสงค์ในการเข้าปฏบัิติการในพ้ืนที่เกดิเหตุ ดังน้ี  

      2.5.1 ชุดปฏบิัติการผสม (Task Force)  
                                   เป็นหน่วยปฏิบัติการที่มาจากหลากหลายหน่วยงานสังกัดแต่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลโดยตรงของหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถในการ

ปฏบัิติงานได้หลากหลายภารกจิ อาท ิดับเพลิง กู้ภัย ค้นหาและช่วยชีวิต  
       2.5.2 ชุดปฏบิัติการทีม (Strike Force) 
                                     เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลายหน่วยงานเพ่ือปฏบัิติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
ภารกจิเดียวกนั มีการสื่อสารประเภทเดียวกนั เช่น หน่วยดับเพลิงที่มาจากหลายสถานีดับเพลิง 

       2.5.3 ชุดปฏิบัติการเดี่ยว (Single Resourse) เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ซ่ึงมาจากหน่วยงานเดียว 
และปฏบัิติภารกจิหน้าที่เพียงภารกจิเดียว อาท ิหน่วยสนัุขต ารวจ (K-9) หน่วยอรินทราช  

ส่วนปฏบิัตกิาร 

กลุ่มภารกจิสขุภาพ & 

ความปลอดภัย 

กลุ่มงานทั่วไป 

 

Division A 

(ฝั่งตะวนัออก) 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านน า้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ไฟฟ้า 

ส่วนปฏิบัติกำร 

Branch   บริหารฉุกเฉิน 

กลุ่มสุขภาพ 

& การแพทย์ 

Branch   กฎหมาย Branch สาธารณปูโภค 

กลุ่มแพทย์ 

เฉพาะทาง 

กลุ่มควบคุม 

ขอบเขต 

กลุ่มสอบสวน กลุ่มขนย้ายวัสดุ กลุ่มซ่อมบ ารุง 
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ชุดปฏิบตักิำรทมี ชุดปฏิบตักิำรเดีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแผนงาน (Planning Section) 
ในเหตุการณ์ที่มีขนาดของความรุนแรงน้อย ผู้บัญชาการเหตุการณ์มักจะเป็นผู้รับผิดชอบ

วางแผนด้วยตนเอง แต่เมื่อเหตุการณ์ขยายความรุนแรง ลุกลามมากขึ้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ อาจจ าเป็นต้อง

ก าหนดส่วนแผนงานข้ึนมาเป็นการเฉพาะ ให้มีหน้าที่ในการรวบรวม และประเมินสถานการณ์ จัดท ารายงาน

สถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ขณะน้ัน แล้วจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับแต่ละ

เหตุการณ์ (Incident Action Plan: IAP) ที่เกดิขึ้น 
ส่วนแผนงานสามารถจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยย่อย 4 หน่วย ประกอบด้วย 

1)  หน่วยทรพัยากร (Resource Unit) รับผิดชอบในการรายงานตัว (Check - in) และรักษา
สถานะของทรัพยากรทั้งก าลังคน และเคร่ืองมืออุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ส่งไป

ปฏบัิติงาน 

2)  หน่วยสถานการณ ์(Situation Unit) มีหน้าที่รวบรวม และประเมินผลข้อมูลสถานการณ์  
จัดเตรียมรายงานสถานการณ์ และรายงานสรุป 

3)  หน่วยเอกสาร (Documentation Unit) รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุ (Incident Action 
Plan: IAP) ตลอดจนเกบ็รักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ทั้งหมด 

4)  หน่วยถอนก าลงั (Demobilization Unit) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และ

ซับซ้อน หน่วยน้ีจะรับผิดชอบวางแผนถอนก าลังทรัพยากรที่เสร็จสิ้ นภารกิจให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ

เรียบร้อย และปลอดภัย  
 
 

 
    

 
 

 

หนว่ยทรพัยากร หน่วยถอนก าลงั 

หน่วยสถานการณ ์ หน่วยเอกสาร 

ส่วนแผนงาน 

 

ดบัเพลงิ ต ำรวจ EMS 

ชุดปฏิบตักิำรผสม 
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นอกจากน้ี ส่วนแผนงานยังรับผิดชอบด้านผู้เช่ียวชาญเทคนิค โดยวางแผนเตรียมและ

ประสานงานผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและการรับมือเม่ือเกดิเหตุขึ้นอกีด้วย 

ส่วนสนบัสนุน (Logistics Section)  
มีหน้าที่จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่

สามารถใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ ยานพาหนะเหล่าน้ันเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนปฏบัิติการ

หรือตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้  รวมทั้งร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุในส่วนของการสนับสนุนให้ส่วน

ปฏบัิติการ ทั้งน้ีหน้าที่หลักของส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 
  การสื่อสาร 
  การบริการทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ 
  การจัดหาอาหาร น า้ดื่ม และสขุอนามัยส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบัิติงาน 
  วัสดุ/อุปกรณ์ 
  การจัดเตรียมสถานที่สนับสนุนการปฏบัิติงาน 
  การสนับสนุนภาคพ้ืนดิน 

อย่างไรกต็าม ส าหรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ อาจจ าเป็นต้องแบ่งโครงสร้างส่วน

สนับสนุนออกเป็น 2 สาขาหลัก กล่าวคือ 

1)  สาขาบริการ (Service Branch) ประกอบด้วย   
1.1) หน่วยสื่อสาร (Communication Unit) รับผิดชอบจัดท าแผนการสื่อสาร (ICS 

Form 205) วิธีการสื่อสาร แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนระบบสื่อสาร รวมทั้งจัดตั้งและก ากับดูแลศูนย์การ
สื่อสาร (Incident Communication Center) และสถาปนาระบบสื่อสาร 

1.2) หน่วยบริการทางการแพทย ์(Medical Unit) มีหน้าที่จัดท าแผนการบริการทาง
การแพทย์ (ICS Form 206) และให้บริการทางการแพทย์เบ้ืองต้น (First Aid and light medical treatment) แก่
เจ้าหน้าที่ปฏบัิติการฉุกเฉินที่ปฏบัิติงานใน ณ พ้ืนที่เกดิเหตุ  

1.3) หน่วยเสบียง (Food Unit) รับผิดชอบการจัดหาอาหารและน ้าดื่มส าหรับ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานในพ้ืนที่เกดิเหตุ 
2)  สาขาสนบัสนุน (Support Branch)    

2.1) หน่วยพสัดุ (Supply Unit) มีหน้าที่ก  าหนดประเภท/ชนิด และจ านวนของวัสดุ/
อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติ รวมถึงรับผิดชอบจัดซ้ือ จัดหา จัดเกบ็ และแจกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ และ
จัดระบบคงคลัง  

2.2) หน่วยจัดเตรียมพื้ นที่สนบัสนุนการปฏิบติัการ (Facilities Unit) รับผิดชอบ

จัดตั้งและเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งผู้จัดการเพ่ือดูแลฐาน (Incident 
Base) และแคมป์ (Camps) ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ และบริเวณที่เกิดเหตุโดยรวม รวมทั้ง
ให้บริการด้านอื่นๆ อาท ิสขุอนามัย ระบบไฟฟ้า และการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ดังกล่าวอกีด้วย 
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2.3) หน่วยสนบัสนุนภาคพื้ นดิน (Ground Support Unit) รับผิดชอบจัดท าแผนการ
ขนส่ง (Transportation Plan) อ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง การจัดหาเช้ือเพลิงส าหรับพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏบัิติงาน รวมทั้งจัดระบบขนส่งเคล่ือนย้ายบุคลากร เสบียง รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการปฏบัิติการ 

 
 

 

 
    

 
 

 
 

 
 
ส่วนการบริหาร (Finance/Administration Section)  

เมื่อเกดิเหตุสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ส่วนน้ีจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต่อรองเร่ืองสญัญาต่างๆ คิดค านวณหาต้นทุนในการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมด รวมทั้ง

ค านวณมูลค่าความเสียหาย ค่าชดเชย การชดใช้ความเสียหายตามระเบียบ ทั้งน้ีส่วนการบริหารจะปฏบัิติงาน
ใกล้ชิดกบัส่วนสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏบัิติการ 

ส าหรับโครงสร้างของส่วนบริหารในกรณีเหตุการณ์ขนาดใหญ่ อาจมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยย่อย

รับผิดชอบเฉพาะด้าน ดังน้ี 

1) หน่วยบนัทึกเวลา (Time Unit) บันทกึเวลาการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือไว้ค านวณ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน อาท ิค่าเบ้ียเล้ียง  

2) หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement Unit) มีหน้าที่จัดซ้ือ/จัดหา/ด าเนินการเช่า

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ จัดท าข้อตกลงทางการเงิน รวมทั้งรับผิดชอบในการบันทกึเวลาการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ดังกล่าว 

3) หน่วยชดเชย/เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน (Compensation/Claims Unit) รับผิดชอบ
ค านวณค่าชดเชย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังน้ี 

3.1 การชดเชย – รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชย
ของพนักงาน และเกบ็บันทกึการได้รับบาดเจบ็และหรือเจบ็ป่วยที่เกี่ยวกบัเหตุฉุกเฉิน 

3.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน – สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี

ทรัพย์สนิเสยีหายที่เกี่ยวข้องกบัเหตุฉุกเฉิน 

สาขาบริการ สาขาสนับสนุน 

- หน่วยส่ือสาร 
- หน่วยบริการ 
   ทางการแพทย์ 
- หน่วยเสบียง 

- หน่วยพสัดุ 
- หน่วยจดัเตรียมทีส่นับสนุน 
   ปฏิบัตกิาร 
- หน่วยสนับสนุนภาคพืน้ดนิ 

ส่วนสนับสนุน 
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4) หน่วยค่าใชจ่้าย (Cost Unit) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ประมาณการค่าใช้จ่าย และเสนอแนะแนวทางลด/ประหยัดค่าใช้จ่าย 
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