
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

หลกัการและองคป์ระกอบสาํคญั

ของระบบบญัชาการเหตกุารณ์

(ICS Features and Principles)



1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในคุณลกัษณะทีส่าํคญัของระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ (ICS)

2. มคีวามเขา้ใจในการบญัชาการเหตุการณ์ดว้ยภาษาทีถ่กูตอ้งเหมาะสม

3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการบญัชาการผูป้ฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่

4. มคีวามเขา้ใจในการบญัชาการผูป้ฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้
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วัตถุประสงค์ของบทเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)มีความเข้าใจในการบัญชาการเหตุการณ์ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ ความเข้าใจในการบัญชาการผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีความเข้าใจในการบัญชาการผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่



คุณลกัษณะทีส่าํคญัของระบบบญัชาการเหตุการณ์ (ICS)

• การกาํหนดมาตรฐาน

• การบญัชาการ

• การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• ความเป็นมอือาชพี

ขอบเขตเน้ือหา
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วัตถุประสงค์ของบทเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)มีความเข้าใจในการบัญชาการเหตุการณ์ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ ความเข้าใจในการบัญชาการผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีความเข้าใจในการบัญชาการผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยในการบญัชาการ

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการ

บญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมอือาชพี

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่
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คุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่การกำหนดมาตรฐานการบัญชาการ 3.การวางแผนและโครงสร้างการจัดองค์กร  4.การจัดพื้นที่ปฏิบัติการและทรัพยากร  5.การสื่อสารและการจัดการข้อมูล 6.ความเป็นมืออาชีพและมีคุณลักษณะย่อยอีก 14 ด้านซึ่งคุณลักษณะแต่ละด้านได้มาจากการสรุปบทเรียนจากการทำงานในระบบบัญชาการเหตุการณ์มายาวนาน (best practice) ดังนั้น การเข้าใจคุณลักษณะของระบบบัญชาการเหตุการณ์จะทำให้เราสามารถทำงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



การกาํหนดมาตรฐาน: การใช้ภาษา

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยในการบญัชาการเหตุการณ์

• ไมใ่ชภ้าษาทีรู่เ้ฉพาะวงการ/อาชพี/หน่วยงาน

• หลกีเลีย่งการใชภ้าษาวทิย ุคาํยอ่ ศพัทเ์ทคนิค

• จดัทาํการเรยีกชือ่ตามมาตรฐานทีช่ดัเจน
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 องค์ประกอบแรก คือการกำหนดมาตรฐานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินควรใช้ภาษาทั่วๆ ไปที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้ง่ายการใช้ภาษาการใช้ภาษาในงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินควรเป็นภาษาทั่วๆ ไปที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้ (Common terminology) แทนภาษาเฉพาะวงการ/อาชีพ/หน่วยงาน เช่น ภาษาวิทยุ คำย่อต่างๆ เป็นต้น ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะ และไม่ใช้คำย่อ และควรจัดทำมาตรฐานการเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน อาทิ ชื่อตำแหน่ง ชื่อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือการใช้ภาษาทั่วไป ทั้งนี้การวางมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารและเข้าใจตรงกัน ลดความผิดพลาด ตลอดจนประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย 



ทาํไมต้องใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย?

• ก.พ. กุมภาพนัธ์

• กพ. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

• ก.พ. โรงเรยีนกาํแพงแสนวทิยา จงัหวดันครปฐม

• ก.พ. โรงเรยีนกาํแพงเพชรพทิยาคม จงัหวดักาํแพงเพชร

• ก.พ. โรงเรยีนกาํแพงวทิยา จงัหวดัสตลู

• ก.พ. โรงเรยีนเกษมพทิยา กรงุเทพมหานคร

ก.พ. คือ ???
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 การใช้ตัวอย่าง แต่ละคนก็อาจจะเข้าใจไปคนละอย่างทำไมต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเช่น คำว่า ก.พ. มีหลายความหมาย หากใช้ตัวย่ออาจทำให้มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน    



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการ

บญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสร้างการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ท่ีปฏิบติัการและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การส่ือสารและการจดัการข่าวสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมืออาชีพ

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่
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ต่อไป จะเป็นการกล่าวถึงคุณลักษณะในชุดที่ 2 นั่นคือ การบัญชาการ ซึ่งในส่วนนี้มีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คุณลักษณะ ได้แก่• การแต่งตั้งและการถ่ายทอดอำนาจการบัญชาการ• สารการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบัญชาการ• การบัญชาการร่วม



การบญัชาการ (Command)

บญัชาการ การอาํนวยการ สัง่การ หรอื

ควบคุม ตามหลกักฎหมาย ระเบยีบหรอื

อาํนาจหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ผูบ้ญัชาการ (Incident Commander, IC) 

ผูม้อีาํนาจหน้าทีใ่นการบญัชาการเหตุการณ์
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การบัญชาการ (Command)บัญชาการ  การอำนวยการ สั่งการ หรือควบคุม ตามหลักกฎหมาย ระเบียบหรืออำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผู้บัญชาการ (Incident Commander : IC)  ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบัญชาการเหตุการณ์



สายการบงัคบับญัชา (Chain of Command)

สายการบังคับบัญชา หมายถึง 
เส้นทางการบญัชาการหรอืการส่งต่อขอ้สัง่
การไปตามลาํดบัชัน้ ทีล่ดหลัน่กนัลงไป จาก
ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์จนถงึตวัผูป้ฏบิตังิาน

อาํนาจสัง่การ
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สายการบังคับบัญชา หมายถึง เส้นทางการส่งต่อข้อสั่งการหรือการบัญชาการไปตามลำดับชั้น ที่ลดหลั่นกันลงไป จากผู้บัญชาการเหตุการณ์จนถึงตัวผู้ปฏิบัติงาน



การถ่ายโอนอาํนาจการบญัชาการ (1/2)

• เป็นการมอบอํานาจการบญัชาการจากบญัชาการ
เหตุการณ์คนหน่ึงไปยงัอกีคนหน่ึง

• ในการมอบอํานาจจําเป็นต้องมกีารส่งต่องานและ         
มรีายงานสรปุทกุครัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 การมอบอำนาจการบัญชาการ หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการบัญชาการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง ซึ่งในการมอบอำนาจการบัญชาการในแต่ละครั้ง ต้องมีกระบวนงานที่ชัดเจน โดยอาจกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรือทั้งสองประการ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การยึดหลักสายการบัญชาเหตุการณ์ และเอกภาพในการบัญชาการเหตุการณ์จะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกันในการสั่งการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าในแต่ละระดับจะต้องสามารถควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยของตนเอง



การถ่ายโอนอาํนาจการบญัชาการ (2/2)

การถ่ายโอนอาํนาจการบญัชาการจะเกดิขึน้เมือ่ :

• มผีูบ้ญัชาการทีม่คีวามเหมาะสมมากกวา่เขา้มาปฏบิตังิานแทน

• สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทําใหต้้องปรบัเปลีย่นการบงัคบับญัชา

ใหส้อดคลอ้ง

• เมือ่สถานการณ์ยดืเยือ้จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นผูป้ฏบิตังิานเพือ่ความต่อเน่ือง

• เมือ่สิน้สดุภารกจิ และมกีารสง่มอบความรบัผดิชอบคนืเจา้ของพืน้ที่
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การถ่ายโอนอำนาจการบัญชาการจะเกิดขึ้นเมื่อ :มีผู้บัญชาการที่มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ามาปฏิบัติงานแทนสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการบังคับบัญชาให้สอดคล้องเมื่อสถานการณ์ยืดเยื้อจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเพื่อความต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดภารกิจ และมีการส่งมอบความรับผิดชอบคืนเจ้าของพื้นที่



เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command)

เพือ่ความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชา :

•ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนจะมหีวัหน้าเพยีงคนเดยีว

•ปฏบิตัติามขอ้สัง่การจากหวัหน้าเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้
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หลักการเอกภาพในการบัญชาการเหตุการณ์คือหลักการที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะมีหัวหน้าเพียงคนเดียวและจะฟังข้อสั่งการจากหัวหน้าคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การยึดหลักสายการบัญชาเหตุการณ์ และเอกภาพในการบัญชาการเหตุการณ์จะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกันในการสั่งการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าในแต่ละระดับจะต้องสามารถควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยของตนเอง



การบญัชาการรว่ม (Unified Command)

การบญัชาการรว่ม :

• เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถทํางานใน ทีเ่กดิเหตุร่วมกนัได ้ภายใต้
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์

• เพื่อใหส้ามารถตดัสนิใจและปฏบิตังิานร่วมกนัภายใต้โครงสรา้งการสัง่การ
การบญัชาการรว่ม

• รกัษาเอกภาพการบงัคบับญัชารว่ม

อย่าสบัสนระหว่างเอกภาพการในบงัคบับญัชา (unity) 

กบัการบญัชาการร่วม (unified) 
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ในกรณีที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์จากหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเหตุการณ์ หากไม่มีการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการภาวะฉุกเฉินได้ ดังนั้น แนวทางในการแก้ปัญหาทางหนึ่งก็คือการจัดให้มีการนำผู้บัญชาการเหตุการณ์จากหลายหน่วยงานเข้ามาทำงานร่วมกันภายใต้ระบบบัญชาการเดี่ยวหรือระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)สำหรับประเทศไทย ซึ่งมีการจัดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว มีการจัดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ตามระดับของภาวะฉุกเฉิน อย่างไรก็ดี ยังอาจมีสถานการณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมอยู่บ้างเช่นกัน



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการ

บญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมอือาชพี

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่
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 ต่อไปจะเป็นการกล่าวถึง ชุดคุณลักษณะชุดที่ 3  ได้แก่ การวางแผนและโครงสร้างการจัดองค์กร ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 คุณลักษณะ ได้แก่ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ โครงสร้างองค์การแบบโมดุลลา ช่วงการควบคุมที่เหมาะสม



การบริหารโดยยึดวตัถปุระสงค์

การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ควรคาํนึงถงึประเดน็
ตามลาํดบั ดงัน้ี

• ความปลอดภยัของชวีติ (Life Safety)

• การควบคุมสถานการณ์ไมใ่หลุ้กลาม/ขยายตวั (Incident Stabilization)

• การรกัษาทรพัยส์นิหรอืสภาพแวดลอ้ม (Property / Environmental Preservation)
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คุณสมบัติแรกของการจัดโครงสร้าง คือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขการจัดการภาวะฉุกเฉินควรให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้ ตามลำดับความสำคัญ 1. ความปลอดภัยของชีวิต  2. การควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม/ขยายตัว  3. การรักษาทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม 



การจดัทาํแผนเผชิญเหตุ

ทุกเหตุการณ์ตอ้งมกีารจดัทาํแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan, IAP)

• ระบุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานทีช่ดัเจน

• ระบุกจิกรรมทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ

• มกีรอบเวลาในการปฏบิตังิาน (Operational period)

• ควรจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร
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ในทุกๆ สภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีการใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทุกครั้งโดยควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานประสานกันได้อย่างราบรื่น โดยทั่วไปแผนเผชิญเหตุควรประกอบด้วย  ระบุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ชัดเจน ระบุกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ มีกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (operational period) ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร



โครงสรา้งองคก์รแบบโมดลุลา (Modular)

• มกีารขยายตวัตามภารกจิทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์

• ปรบัเปลีย่นขยายหรอืลดขนาดตามความเหมาะสมและความซบัซอ้นของสถานการณ์

• มคีวามยดืหยุน่และคลอ่งตวั
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Presentation Notes
โครงสร้างองค์กรแบบโมดุลลา Modular เป็นโครงสร้างขององค์กรที่มีการขยายตัวตามภารกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์  และสามารถปรับเปลี่ยนขยายหรือลดขนาดตามความเหมาะสมของประเภทและความซับซ้อนของภาวะฉุกเฉิน ดังนั้น โครงสร้างองค์กรแบบนี้จึงมีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่น และความคล่องตัว ยกตัวอย่างเช่น กรณีเกิดอหิวาตกโรคระบาดในพื้นที่ก็สามารถเพิ่มจำนวนทีมสอบสวนโรค (operation) ให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้กล่าวอีกนัยหนึ่งการจัดโครงสร้างองค์กรแบบโมดุลลา เป็นการจัดองค์กรโดยยึดหลักการ “ปรับโครงสร้างตามภารกิจ” ทำให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มหรือลดขนาดให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ได้



ช่วงการควบคมุ

• ชว่งการควบคมุทีเ่หมาะสมของหวัหน้า 1 คน  

มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพยีง 3-7 คน 

• เพือ่ใหท้มีสามารถทาํงานรว่มกนัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ
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ช่วงการควบคุม หมายถึง มีขอบเขตความรับผิดชอบผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งว่ามีเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบกี่หน่วยงาน มีทรัพยากรที่ต้องบริหารจัดการกี่หน่วย ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าจะต้องสามารถที่จะกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างครอบคลุม ช่วงการควบคุมขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 4 ประการ•ประเภทและชนิดของเหตุการณ์• ธรรมชาติของงาน/ภารกิจ• ปัจจัยความเสี่ยงอันตราย และความปลอดภัย• ระยะในการบริหารจัดการทรัพยากรและผู้ปฏิบัติงาน โดยทั่วไป ช่วงการควบคุมที่เหมาะสมอของผู้บังคับบัญชาคือมีผู้ใต้บังคับบัญชาระหว่าง 3 - 7 คน



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการ

บญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมอือาชพี

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่
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Presentation Notes
คุณลักษณะต่อของระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงได้แก่ การจัดพื้นที่ปฏิบัติการและทรัพยากร ซึ่งมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง 2 คุณลักษณะ ได้แก่• การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ และ• การจัดการทรัพยากรครบวงจร



สถานท่ีและการจดัพืน้ท่ีปฏิบติัการ

กาํหนดโดยผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ตามความเหมาะสมแลว้แต่เหตุการณ์

ศนูยบ์ญัชาการ

เหตกุารณ์

จดุระดมพล

ฐาน
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Presentation Notes
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องรับผิดชอบในการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ และสถานที่อำนวยความสะดวกสนับสนุนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุตามความเหมาะสมของภาวะฉุกเฉิน  โดยทั่วไป สถานที่และการจัดพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญที่จะต้องกำหนด ได้แก่ 1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post, ICP) เป็นสถานที่ที่ใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ2) จุดระดมพล (Staging Area) เป็นพื้นที่สำหรับการระดมทรัพยากรทั้งกำลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจในการออกปฏิบัติการ/จัดส่งไปยังพื้นที่3) ฐาน (Base) สถานที่ตั้งของส่วนซึ่งทำหน้าที่ประสานงาน บริหารงาน รวมทั้งเป็นที่สถานที่ปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุน



การบริหารจดัการทรพัยากรอย่างครบวงจร

องคป์ระกอบสาํคญัของการบริหารจดัการทรพัยากรอย่างครบวงจร

• การจดัแบ่งประเภท/ชนิดของทรพัยากร (Categorizing Resources) 

• การจดัหา/สัง่ซือ้ทรพัยากร (Ordering Resources) 

• การจดัสง่ทรพัยากร (Dispatching Resources)

• การตดิตามการใชท้รพัยากร (Tracking Resources) 

• การนําทรพัยากรกลบัมาใช ้และการบาํรงุรกัษา (Recovering Resources)

• การชดเชยทรพัยากรใหก้บัหน่วยงานอื่น (Reimbursing other organizations)
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ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารทรัพยากรประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน ได้แก่ • การจัดแบ่งประเภท/ชนิดของทรัพยากร• การจัดหา/สั่งซื้อทรัพยากร• การจัดส่งทรัพยากร• การติดตามการใช้ทรัพยากร• การนำทรัพยากรกลับมาใช้ และการบำรุงรักษา• การชดเชยทรัพยากรให้กับหน่วยงานอื่นอนึ่ง ทรัพยากรในนิยามของระบบ ICS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติการ (Tactical Resource) หมายถึง บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเพื่อการปฏิบัติการ 2) ทรัพยากรสนับสนุน (Support Resource) หมายถึงทรัพยากรที่ใช้เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการหลัก เช่น อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร เสื้อกันฝน เป็นต้น



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการ

บญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมอือาชพี

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่

Presenter
Presentation Notes
คุณลักษณะต่อไป คือ การสื่อสารและการจัดการข่าวสารซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง 2 คุณลักษณะ คือ• การบูรณาการด้านการสื่อสาร และ• การจัดการข่าวสารและข่าวกรอง



การบรูณาการด้านการส่ือสาร

• มแีผนปฏบิตักิารและกาํหนดใชแ้ผนการสือ่สารเดยีวกนั

• กาํหนดผูท้าํหน้าทีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร เกีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

• อุปกรณ์ ขัน้ตอน และระบบการสื่อสาร จะต้องมีการบูรณาการ

ดา้นการสือ่สาร โดยสามารถเชือ่มต่อและใชร้ว่มกนัได้

Presenter
Presentation Notes
การบูรณาการด้านการสื่อสาร เป็นการจัดการให้ทุกคนในทีมให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียว โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นผู้กำหนดทิศทางในการให้ข่าวสาร และเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจในการให้ข้อมูล ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ควรจะมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข่าวสาร เพียง 1 คน



องคป์ระกอบของการบรูณาการด้านการส่ือสาร

• วิธีการ (Modes) : ระบบอุปกรณ์ (ฮารด์แวร)์ ทีจ่ะใชใ้นการถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสาร

• แผน (Planning) :แผนการใชท้รพัยากรสือ่สาร (ในภาพรวม)

• เครอืข่ายการส่ือสาร (Networks) :การถ่ายทอดขอ้มลู ดว้ยกระบวนการและ
ขัน้ตอน (ภายในและภายนอกองคก์ร)

Presenter
Presentation Notes
องค์ประกอบสำคัญของการบูรณาการการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย1. วิธีการและรูปแบบที่ใช้ในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อมูล2. แผนการสื่อสาร และ3. ขั้นตอนกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร



การจดัการข้อมลูและข่าวสาร

การจดัการขอ้มลูและขา่วสารในภาวะฉุกเฉินอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• การรวบรวมขอ้มลู

• การแลกเปลีย่นขอ้มลู

• การจดัการขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง รวดเรว็ และน่าเชือ่ถอื

Presenter
Presentation Notes
การจัดการข่าวสาร/ข่าววกรองจะต้องจัดให้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  เพื่อให้ระบบบัญชาการเหตุการณ์สามารถจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการ

บญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมอือาชพี

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่

Presenter
Presentation Notes
ชุดคุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ชุดสุดท้าย ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการได้แก่• ความรับผิดชอบ และ• การส่งบุคลากรและอุปกรณ์ลงพื้นที่



ความรบัผิดชอบ

ความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตังิานประกอบดว้ย

• การรายงานตวัเมือ่เขา้มาปฏบิตังิานในระบบ

• การปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารตอบโตเ้หตุการณ์

• การรบัฟงัคาํสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีว

• กาํหนดขอบเขตของการบงัคบับญัชา (Span of control)

• การตดิตามการใชท้รพัยากร

Presenter
Presentation Notes
เป็นหลักการสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติการภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ คุณลักษณะนี้มุ่งเน้นที่วามรับผิดชอบของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยทั่วไปหลักการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบมีดังนี้1. การรายงานตัว (Check in) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับมอบภารกิจตามขั้นตอนกระบวนการที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์กำหนด2. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตอบโต้เหตุการณ์หรือแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด3. รับฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวหรือหลักการเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 4. ช่วงการควบคุม หัวหน้าจะต้องสามารถควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสื่อสาร และบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบได้5. การติดตามการใช้ทรัพยากร ผู้รับผิดชอบจะต้องบันทึกและรายงานสถานการณ์ใช้ทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 



การส่งบคุลากรและอปุกรณ์ลงพืน้ท่ี

ในทุกเหตุการณ์:

• ตอ้งคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานเป็นหลกั

• ตอ้งมกีารประเมนิสถานการณ์และปฏบิตัติามแผนเผชญิเหตุ

• ตอ้งเป็นคาํสัง่จากผูบ้ญัชาการเหตุการณ์หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอาํนาจเทา่นัน้

Presenter
Presentation Notes
เราควรมีแผนการชัดเจนในการจัดส่งคนและของลงพื้นที่ และจะส่งคนหรือของลงไปในพื้นที่ตามความจำเป็น และตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ร้องขอเท่านั้น  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในส่วนกลางทำหน้าที่ให้การสนับสนุนผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ข้อควรระวังคือ จะต้องไม่ส่งคนที่ไม่พร้อมลงพื้นที่ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายกับคนกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ (ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทำงาน) และการส่งคนลงพื้นที่จะต้องเป็นคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ (หรือผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจเท่านั้น) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรตัดสินใจเอง (Never self-deploy) 



คาํถามและข้อคิดเหน็
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