
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4
ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 

และกลุ่มภารกิจข้อมลูและยทุธศาสตร์



1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาท หน้าทีข่องผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

2. สามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ได้

3. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้
สถานการณ์

4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาท หน้าทีข่องกลุม่ภารกจิยทุธศาสตร์

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้



1. การบญัชาการเหตุการณ์ และบทบาทหน้าทีข่องผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

2. บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์

3. บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิยทุธศาสตร์

ขอบเขตเน้ือหา



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 4
SAT ยทุธศาสตร์
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Presentation Notes
ขอทบทวนระบบบัญชาการเหตุการณ์อีกครั้ง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับโรคติดต่ออันตราย  โรคระบาด และภัยสุขภาพ แบ่งได้เป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์ มีกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข และกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ ผู้ปฏิบัติ มี 9 กลุ่มภารกิจ ได้แก่  	1) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค – Operations  	2) กลุ่มภารกิจการสื่อสารความเสี่ยง  	3) กลุ่มภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วย – Case management  	4) กลุ่มภารกิจด่านระหว่างประเทศ – Point of Entry  	5) กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง – Stockpiling and Logistics       6) กลุ่มภารกิจกฎหมาย         7) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ         8) กลุ่มภารกิจกำลังคน         9) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ – Liaison



การบญัชาการเหตกุารณ์

1. ระบบบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

2. การแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

3. บทบาทหน้าทีข่องผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

4. การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค ์(Management by objectives: MBO) 

5. สิง่ทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ตอ้งคาํนึงถงึในการจดัการสาธารณภยั             

(4C: Command, Communication, Coordination and Control)
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Presentation Notes
การบัญชาการเหตุการณ์1. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข2. การแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์3. บทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์4. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by objectives: MBO) 5. สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องคำนึงถึงในการจัดการสาธารณภัย (4C)  



การแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

• ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุขององคก์รจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

ระดบักระทรวง – ปลดักระทรวงสาธารณสขุเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

ระดบักรม – อธบิดเีป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

ระดบัเขต – ผูต้รวจราชการ สธ. เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

ระดบัจงัหวดั – นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์มหีน้าทีต่อ้งรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชา
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Presentation Notes
การแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ 	ระดับกระทรวง – ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับกรม – อธิบดีรมควบคุมโรคเป็นผู้แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับ สคร. – ผู้อำนวยการ สคร. เป็นผู้แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด – นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา



• กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบญัชาการเหตุการณ์

• ตดิตามสถานการณ์ของเหตุการณ์

• จดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Incident Action Plan: IAP) 
โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน

• ตดิตาม ประเมนิ และแกไ้ขปญัหา การดาํเนินงานในสว่นต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์

• บรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์

• ประสานระดบันโยบายและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายนอกองคก์ร

• ตดัสนิใจ ยกระดบั – ลดระดบั ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินฯ (Emergency Operations Center, EOC) 
และสัง่การหน่วยยอ่ยในระบบบญัชาการเหตุการณ์

• เสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน

บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์
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บทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์ติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Incident Action Plan: IAP) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ประสานระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรตัดสินใจ ยกระดับ – ลดระดับ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ (Emergency Operation Center: EOC) และสั่งการหน่วยย่อยในระบบบัญชาการเหตุการณ์เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน



การบริหารโดยยึดวตัถปุระสงค์

1.  สรา้งความเขา้ใจนโยบายและแนวทางปฏบิตัขิองกลุม่ภารกจิ (Understand agency policy and direction)

2. ประเมนิสถานการณ์ (Assess Incident Situation)

3. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการกบัเหตุการณ์ (Establish Incident Objectives)

4. เลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสมเพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์
(Select appropriate strategy or strategies to achieve objectives)

5. ดาํเนินการตามกลยทุธ ์(Perform tactical direction)

6. กาํกบั ตดิตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์
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ระบบในการบริหาร จัดการภาวะฉุกเฉินโดยอาศัยพื้นฐานของการกำหนดวัตถุประสงค์การทำงาน และการสื่อสารวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทั่วถึง ชัดเจนทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติให้รับทราบวัตถุประสงค์ผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน โดยประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางของหน่วยงาน (Understand agency policy and direction) ขั้นตอนที่ 2: ประเมินสถานการณ์ (Assess Incident Situation)ขั้นตอนที่ 3: กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการกับเหตุการณ์ (Establish Incident Objectives)ขั้นตอนที่ 4: เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนด (Select appropriate strategy or strategies to achieve objectives)ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการตามกลยุทธ์ (Perform tactical direction)ขั้นตอนที่ 6: กำกับ ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ถึงแม้วัตถุประสงค์ในการจัดการกับเหตุการณ์จะถูกกำหนดตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การกำหนดวัตถุประสงค์ในภาพรวมของเหตุการณ์ต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญที่ควรคำนึงถึงตามลำดับแรก 



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ต้องคาํนึงถึงในการจดัการสาธารณภยั

(4C)

• การบญัชาการ (Command)

• การสือ่สาร (Communication)

• การประสานงาน (Coordination)

• การควบคมุสถานการณ์ (Control)
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ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องคำนึงถึงในการจัดการสาธารณภัย (4C)  1. การบัญชาการ(Command)ระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ และการสั่งการที่ชัดเจน  โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์นั้นควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการบัญชาการเหตุการณ์นั้นๆ   อาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงสุด2. การสื่อสาร(Communication)ควรใช้ภาษาทั่วไปเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่  ที่เข้าใจง่าย  เป็นที่เข้าใจร่วมกัน  และใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารและเข้าใจตรงกัน ลดความผิดพลาด ตลอดจนประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย3. การประสานงาน (Coordination)กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด4. การควบคุมสถานการณ์ (Control)ต้องสามารถควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสื่อสาร และบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง (Span of Control)   มีขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบกี่หน่วยงาน มีทรัพยากรที่ต้องบริหารจัดการกี่หน่วย ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าจะต้องสามารถที่จะกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างครอบคลุม การบริหารสั่งการในการทำงานจึงจะมีประสิทธิภาพ  
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สถานการณ์

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

SAT ยทุธศาสตร์
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ต่อไปจะเป็นการบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ซึ่งอยู่ในฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ และกลุ่มภารกิจด้านการปฏิบัติการการจัดโครงสร้างว่ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จะอยู่ที่ใดในโครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์ มักมีทางเลือก 3 ทางคือ1. อยู่ในกับกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 2. อยู่ในกลุ่มภารกิจด้านการปฏิบัติการ3. แยกออกมาเป็นกลุ่มภารกิจอีกกลุ่มภารกิจ โดยไม่ได้เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มภารกิจใดๆกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เป็นอย่างสูงจึงตัดสินใจที่จะแยกกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ออกมาเป็นกลุ่มภารกิจอีกกลุ่มหนึ่งโดยไม่ไปขึ้นอยู่กับกลุ่มภารกิจใด 



กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness Team, SAT)

เป็นกลุม่ภารกจิทีร่บัผดิชอบงาน

• เฝ้าระวงัเหตุการณ์ผดิปกต ิทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน  

• ประเมนิสถานการณ์การระบาดของโรค/ภยัสขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ 

• จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายหรอืมาตรการป้องกนัควบคุมโรค/ภยัสขุภาพ

• เสนอ เปิด EOC
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บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team, SAT) เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน   ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค/ภัยสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการป้องกันควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ เสนอ เปิด EOC  



บทบาทหน้าท่ีของ SAT ในภาวะปกติ

แหล่งข้อมลู
ตรวจสอบข่าว

การระบาด
ข่าวลือ

ไม่เป็นจริง

ยืนยนัการระบาด

เป็นจริง

ประเมินความเส่ียง

ของเหตกุารณ์

ทมี Operation ในพืน้ที่

ปฏบิตักิาร

ไม่รนุแรงขอการสนบัสนุนทมี Operation

สว่นกลางรว่มปฏบิตักิาร

รนุแรง

รายงานสถานการณ์ให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ทราบ

และจดัทาํรายงานสรปุเหตกุารณ์เสนอต่อผูบ้ริหาร

ประสานข้อมลูกบัผูมี้ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (SMEs) 

รายงานเหตกุารณ์เร่งด่วน ตาม DCIR (Director Critical Information Requirement) 

ให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30 นาที หลงัได้รบัทราบเหตกุารณ์
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Presentation Notes
บทบาทหน้าที่ของ SAT ในภาวะปกติติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข่าวการระบาดหรือเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงข่าวลือ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทีม Operation ในพื้นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แนะนำมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทีม Operation ในพื้นที่ควรจะทำเพิ่มเติม รวมถึงให้การสนับสนุนด้านวิชาการ หรือส่งทีมจากส่วนกลางร่วมสอบสวนและประสานการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เกิดเหตุ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือทีม Operation ในพื้นที่ร้องขอประสานข้อมูลและปฏิบัติงานคู่ขนานกับผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(Subject Matter Experts: SME) ประเมินความเสี่ยงเหตุการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพ ว่ามีแนวโน้มเพิ่มระดับความรุนแรงหรือมีโอกาสขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ อย่างไรบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Event-based Surveillance ของสำนักระบาดวิทยารายงานเหตุการณ์เร่งด่วน ตาม DCIR (Director Critical Information Requirement) ให้ผู้บริหารทราบด้วยระบบ SMS ซึ่งบรรจุอยู่ในโปรแกรม Event-based          Surveillance ภายใน 30 นาที หลังได้รับทราบข่าวการระบาด/เหตุการณ์ผิดปกตินั้นๆ	7.     การรายงานเหตุการณ์เร่งด่วนอื่นๆ             7.1 มีเหตุการณ์เร่งด่วน ที่อาจมีผลกระทบสูง จะต้องเสนอผู้บริหารภายใน 30 นาที             7.2  กรณีที่มีข่าวการระบาดของโรค/ภัยสุขภาพในต่างประเทศ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย จะต้องประเมินความเสี่ยงและรายงานผู้บริหารภายใน 24-48 ชั่วโมง8.   สรุปเหตุการณ์การระบาดของโรค/ภัยสุขภาพ หรือเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ เสนอผู้บริหาร ทาง Line : Sat DDC ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน9.   จัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข (Risk Assessment) ของโรค/ภัยสุขภาพที่สำคัญระดับสูงหรืออาจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง         เสนอผู้บริหารทางอีเมล์ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทราบเหตุ10.  สรุปสถานการณ์ที่สำคัญประจำสัปดาห์และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ในรูปแบบของรายงานประจำสัปดาห์ (WESR) บนเว็บไซต์ของสำนักระบาดวิทยาและหนังสือราชการถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/สำนักขึ้นไป11. เสนอข้อพิจารณาเพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัดสินใจยกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (เปิด EOC)***DCIR คือ เหตุการณ์เร่งด่วนที่ต้องรายงานผู้บริหารภายใน 30 นาที 



บทบาทหน้าท่ีของ SAT ในภาวะฉุกเฉิน

• ตดิตาม เฝ้าระวงั ประเมนิสถานการณ์ อยา่งใกลช้ดิ

• ประสาน เชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง

• จดัทาํฐานขอ้มลูใหพ้รอ้มใช้

• กาํหนดทางเลอืกในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน รว่มกบัทมียทุธศาสตร์

• จดัทาํสรปุสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพ

• เสนอขอ้พจิารณา ปิด EOC
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บทบาทหน้าที่ของ SAT ในภาวะฉุกเฉิน มีดังนี้ ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด ประสาน เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลให้พร้อมใช้ กำหนดทางเลือกในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ จัดทำสรุปสถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ เสนอข้อพิจารณา ปิด EOC



situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

กลุ่มภารกิจ
ยทุธศาสตร์

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

SAT ยทุธศาสตร์
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ต่อไปจะเป็นการบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์



รนุแรงน้อย

ขยายความรนุแรง ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

- สัง่การให้มีทีมปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม 

ประเมนิสถานการณ์ จดัทํารายงานสถานการณ์ 

และวเิคราะหส์ถานะ

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

-เป็นผูร้บัผดิชอบวางแผนดว้ยตนเอง 
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ในเหตุการณ์ที่มีขนาดของความรุนแรงน้อย ผู้บัญชาการเหตุการณ์มักจะเป็นผู้รับผิดชอบวางแผนด้วยตนเอง แต่เมื่อเหตุการณ์ขยายความรุนแรง ลุกลามมากขึ้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ต้องกำหนด - สั่งการให้มีทีมปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม ประเมินสถานการณ์ จัดทำรายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะ แล้วจัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น- ควรพิจารณากำหนดคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการขึ้นมา ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาฯ



บทบาทหน้าท่ีหลกัของกลุ่มภารกิจยทุธศาสตร์

1. เสนอกลยทุธ ์มาตรการ เป้าหมายในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินแก่ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

2. การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan, IAP) 

3. สนบัสนุนดา้นวชิาการใหก้บัผูป้ฏบิตังิานในระบบบญัชาการณ์เหตุการณ์

4. ประเมนิผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงกลยุทธ/์มาตรการ
ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์

5. จดัสรปุบทเรยีนการดาํเนินงาน (After Action Review, AAR) ในระยะฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน

6. จดัทาํและนําแผนประคองกจิการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
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บทบาทหน้าที่หลักของกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์เสนอกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์การจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan, IAP) สนับสนุนด้านวิชาการให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้เหมาะสมตามสถานการณ์จัดสรุปบทเรียนการดำเนินงาน  (After Action Review, AAR) ในระยะฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินจัดทำและนำแผนประคองกิจการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการ



ระดบัของแผน: แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมี 3 ระดบั

ระดบัยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์(Strategic)

เน้นทีเ่ป้าหมาย วตัถุประสงคข์องนโยบายและแนวทางโดยรวมขององคก์ร

เป้าหมาย/

จุดสิน้สดุ

ระดบัปฏิบติัการ (Operational)

บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภารกจิ การบรูณาการ และการดาํเนินการ
วตัถุประสงค์

ระดบัยทุธวิธี/กลวิธี (Tactical)

บุคลากร เครือ่งมอืและอุปกรณ์ การบรหิารจดัการทรพัยากร และพนัธกจิ
กจิกรรม
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ระดับของการแผน  สามารถแบ่งการวางแผน ได้ 3 ระดับ คือ1 ระดับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic)2 ระดับปฏิบัติการ (Operational)3 ระดับยุทธวิธี/กลวิธี (Tactical) ระดับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic)เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์กร  มักจะระบุแนวทางอย่างกว้างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะยาวระดับปฏิบัติการ (Operational)เป็นแผนที่กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ, ภารกิจ, การบูรณาการ, และการดำเนินการ  ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนระดับยุทธศาสตร์ระดับยุทธวิธี/กลวิธี (Tactical)เป็นแผนที่กำหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติการ องค์ประกอบของแผน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรม  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ   



1. เสนอกลวิธี มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

การนําเสนอ กลวธิ/ีมาตรการ ในการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน นัน้ๆ ใหก้บั ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

และคณะทาํงานต่างๆ เพือ่ใหด้าํเนินการควบคุมสถานการณ์ไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

2. การจดัทาํแผนเผชิญเหต ุ(Incident Action Plan, IAP) 

ในทุกๆเหตุการณ์ในระบบ ICS จะตอ้งมกีารจดัทาํแผนเผชญิเหตุเพือ่ตอบโตต่้อสถานการณ์ทุกครัง้ 

โดยปกตแิผนเผชญิเหตุนัน้ ตอ้งระบุรายละเอยีดสาํคญัประกอบดว้ย

1) วตัถุประสงคข์องเหตุการณ์ (Incident Objectives)

2) รายละเอยีดภารกจิ และกจิกรรมทีต่อ้งดาํเนินการ รวมถงึผูร้บัผดิชอบ

3) ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (Operational Period)

“What Who How and what if” 

บทบาทหน้าท่ีหลกัของกลุ่มภารกิจยทุธศาสตร์
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3. สนับสนุนด้านวิชาการให้กบัผูป้ฏิบติังานในระบบ ICS

สนับสนุนขอ้มูลด้านวชิาการ ที่มคีวามจําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน เป็นข้อมูลสัน้ 

กระชบั เขา้ใจงา่ย นําไปปฏบิตัไิด ้โดยครอบคลุมทัง้ 5 กลุม่โรคและภยั

4. ประเมินผลการดาํเนินงานตามกลวิธี มาตรการ เป้าหมาย เพ่ือปรบัปรงุ

กลวิธี/มาตรการให้เหมาะสมตามสถานการณ์

การติดตามและประเมินผล คือ กระบวนการในการสงัเกตการณ์และบันทึก

กิจกรรมในการปฏิบัติการของผู้มีส่วนร่วมตามโครงสร้าง ICS และเพื่อสะท้อน

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสาธารณภยั 

1) กาํหนดกรอบวธิกีารประเมนิผล 

2) สรปุผลและรายงาน 
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5. จดั After Action Review (AAR) ในระยะ Recovery

เครือ่งมือการสรปุบทเรียน ทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละผลลพัธข์องงาน 

เรียนรู้ก่อนทาํ เรียนรู้หลงัทาํเรียนรู้ระหว่างทาํ

1) เป้าหมายของงานน้ีคอือะไร ? 

2) เป้าหมายสว่นใดทีบ่รรลุผลเกนิความคาดหมาย เพราะอะไร? 

3) เป้าหมายสว่นใดทีบ่รรลุผลน้อย หรอืไมบ่รรลุผล เพราะเหตุใด ?

4) สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากงานน้ีคอือะไร ? 

5) ถา้จะมงีานในลกัษณะน้ีอกี จะทาํอยา่งไรใหด้กีวา่เดมิ ? 
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6. จดัทาํและนําแผนประคองกิจการมาประยกุตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

• หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดขัน้ตอนและวิธีการ

ดาํเนินการทีช่ดัเจน เพื่อรองรบัหรอืเรยีกคนืการดาํเนินงานใหก้ลบัสูภ่าวะปกต ิ

จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานปกตสิามารถดําเนินงานไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง

• แผนประคองกจิการตอ้งครอบคลุมทุกภารกจิงานทีส่าํคญัและจาํเป็นในองคก์ร
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องคป์ระกอบของแผนประคองกิจการ

1) ขัน้ตอนรายละเอยีดการดาํเนินงาน 

2) ทรพัยากรทีจ่าํเป็นสาํหรบัปฏบิตังิาน 

3) แผนการตดิต่อสือ่สารกบัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร

4) แผนการจดัตัง้ศนูยป์ฏบิตังิานสาํรอง (Alternate Sites) 

5) ความสอดคลอ้งกบัแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ
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องค์ประกอบของแผนประคองกิจการ1) ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงาน เมื่อมีการหยุดชะงักของภารกิจงานที่สำคัญ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด2) ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องใช้ในสำนักงาน เอกสารสัญญา และกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น3) แผนการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร4) แผนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Sites) ตามความจำเป็น โดยศูนย์ปฏิบัติงานสำรองควรอยู่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติงานหลักพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบเดียวกัน และไม่ควรใช้สาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกัน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยศูนย์ปฏิบัติงานสำรองต้องมีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถรองรับเหตุการณ์ความเสียหายในระยะยาวได้5) องค์กรต้องมั่นใจว่าแผนประคองกิจการต้องมีความสอดคล้องกับแผนประคองภารกิจของประเทศด้วยความสำคัญของแผนประคองกิจการแผนประคองกิจการเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะบรรเทาความรุนแรงเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ทำให้องค์กรสามารถดำเนินการต่อไปได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงระบบงานในองค์กร อาคารสถานที่ หรือระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ทั้งนี้ในกระบวนการจัดทำแผนควรได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร สิ่งที่สำคัญสำหรับวิธีการเก็บรักษา ควรจัดเก็บรักษาแผนนี้ไว้อย่างน้อย 2 ชุด โดยอยู่ที่ผู้รับผิดชอบงานหนึ่งชุด และเก็บสำเนาไว้นอกสถานที่ทำงานอีกหนึ่งชุด 
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