
บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

ของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 

และการนําไปใช้



1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

2. สามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้
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Presentation Notes
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้ คือ ผู้เข้าร่วมอบรม 1. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



1. บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

2. การปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• คุณสมบตัขิองผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

• สิง่ทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ควรพงึระลกึในการจดัการภาวะฉุกเฉิน

ขอบเขตเน้ือหา
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Presentation Notes
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้ คือ ผู้เข้าร่วมอบรม 1. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การบญัชาการ (Command)
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Presentation Notes
การบัญชาการ  หมายถึง การอำนวยการ สั่งการ หรือควบคุม ตามหลักกฎหมาย ระเบียบหรืออำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผู้บัญชาการ (Incident Commander, IC) หมายถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบัญชาการเหตุการณ์



ข้อคิดในการแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

•สามารถปฏบิตังิานบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินไดเ้ตม็เวลา (เกอืบเตม็เวลา)

•มคีวามรูเ้กีย่วกบัปญัหาบา้งพอสมควร

•มคีวามสามารถในการนํา การสัง่การ ประสานงาน และจดัการ

• รูห้น้าที ่และมคีวามรบัผิดชอบสงู 

•ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ี



ผูมี้อาํนาจแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

• ระดบักรม

• อธบิดี

• ระดบั สคร.

• ผูอ้าํนวยการ สคร.

• ในการ activate EOC และแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ ควรระบุระดบัของการ 
activation ดว้ย



บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

1. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบญัชาการเหตุการณ์

2. ตดิตามสถานการณ์ของเหตุการณ์

3. จดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมตามแผนเผชญิ (Incident Action Plan, IAP) โดย

คาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานรวมทัง้การดาํเนินการทีไ่มข่ดัต่อกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง

4. ตดิตาม ประเมนิ และแกไ้ขปญัหา การดาํเนินงานในสว่นต่างๆ ของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

5. บรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์สาํหรบัการตอบโตเ้หตุการณ์

6. ประสานระดบันโยบายกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายนอกองคก์ร
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Presentation Notes
บทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์1.กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์2.ติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์3.จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan, IAP) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน4.ติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์5.บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์สำหรับการตอบโต้เหตุการณ์6. ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรหมายเหตุ: ช่วงแรกที่มีการ Activate EOC ผู้บัญชาการเหตุการณ์ควรสั่งการให้จัดระบบสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มภารกิจและจัดระบบงานตามกลุ่มภารกิจในระบบบัญชาการเหตุการณ์



บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (ต่อ)

7. ตดัสนิใจ ยกระดบั – ลดระดบั ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินฯ (Emergency 

Operations Center,  EOC) และสัง่การหน่วยยอ่ยในระบบบญัชาการเหตุการณ์

8. เสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน

9. การดาํเนินงานใหค้าํนึงถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ 

10. การบรหิารจดัการคนนอกพืน้ที ่(หากมเีจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานภายนอกเขา้มา

ชว่ยเหลอืในการจดัการภาวะฉุกเฉินฯ การทาํงานตอ้งอยูภ่ายใตค้าํสัง่ของ IC ใน

เหตุการณ์/พืน้ทีน่ัน้ๆ)

11. บทบทหน้าทีข่อง IC มคีวามจดัเจน ในการดแูลและชว่ยเหลอืใหเ้จา้หน้าทีท่ี่

ปฏบิตังิานในพืน้ทีใ่หม้คีวามปลอดภยั และใหก้ารสนบัสนุนทมีในการปฏบิตังิาน
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บทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์(ต่อ)7.ตัดสินใจ ยกระดับ – ลดระดับ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ (Emergency Operation Center, EOC) และสั่งการหน่วยย่อยในระบบบัญชาการเหตุการณ์8.เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน9. การดำเนินงานให้คำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 10. การบริหารจัดการคนนอกพื้นที่ (หากมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการภาวะฉุกเฉินฯ การทำงานต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของ IC ในเหตุการณ์/พื้นที่นั้นๆ)11. บทบทหน้าที่ของ IC มีความจัดเจน ในการดูแลและช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และให้การสนับสนุนทีมในการปฏิบัติงานหมายเหตุ: ช่วงแรกที่มีการ Activate EOC ผู้บัญชาการเหตุการณ์ควรสั่งการให้จัดระบบสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มภารกิจและจัดระบบงานตามกลุ่มภารกิจในระบบบัญชาการเหตุการณ์



ส่ิงท่ีต้องดาํเนินการหลงัมีการแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

• สัง่การใหจ้ดัระบบงานและระดมบุคลากรเขา้ปฏบิตังิานตามกลุม่ภารกจิของระบบ
บญัชาการเหตุการณ์

• จดัระบบการสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามความเหมาะสม

• ระดมทรพัยากรทีจ่าํเป็นสาํหรบัการปฏบิตังิานทัง้ภาคสนามและหอ้ง EOC

• เริม่การทาํงานของ EOC ใหไ้ดโ้ดยเรว็ (ภายใน ๑๒๐ นาท)ี

• กาํหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน (SOP) และตารางการปฏบิตังิานประจาํวนั/
ประจาํสปัดาห ์พรอ้มระบุผูร้บัผดิชอบ



ส่ิงท่ีควรในกล่าวถึงการเร่ิมการประชมุ EOC ครัง้แรก

• เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการปฏบิตัิ

• หวัหน้าและผูป้ฏบิตังิานในกลุม่ภารกจิต่างๆ ทีไ่ดร้บัการ activate

• กาํหนดชอ่งทางการประสานงานหลกั

• สรปุและวเิคราะหส์ถานการณ์เบือ้งตน้

• มอบหมายภารกจิใหก้บัผูป้ฏบิตังิานในระยะแรก



Delegating Incident Management Functions

• Remember: The Incident Commander only creates those Sections that are needed.  If a 
Section is not staffed, the Incident Commander will personally manage those functions. 
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Presentation Notes
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ Activate กลุ่มภารกิจเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับภัยพิบัตินั้นๆถ้ากลุ่มภารกิจฯที่จำเป็นนั้นไม่ถูก Activate หรือไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจนั้น ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ต้องรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่นั้นเอง



การใช้ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ ตอ้งเขา้ใจระบบบญัชาการเหตุการณ์ บทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของแต่ละกลุม่ภารกจิอยา่งแตกฉาน

• ใชร้ะบบบญัชาการเหตุการณ์เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการสถานการณ์

• ประเมนิสถานการณ์ ปญัหา ทรพัยากร (ฝา่ยแผน)

• หาทางเลอืกในการแกป้ญัหา (ทุกฝา่ย)

• แผนเผชญิเหตุทีเ่ขา้ใจตรงกนั มเีป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ดยีวกนั

• เฝ้าระวงัความปลอดภยั

• ประเมนิผลการปฏบิตั ิและปรบัแผนฯ

แผนเผชญิเหตุ
Incident Action Plan: IAP

วตัถุประสงค์
Objective
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Presentation Notes
การใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการตอบโต้เหตุ1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ต้องเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจอย่างแตกฉาน2. ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานการณ์3. ประเมินสถานการณ์ ปัญหา ทรัพยากร (ฝ่ายแผน)4. หาทางเลือกในการแก้ปัญหา (ทุกฝ่าย)5. แผนเผชิญเหตุที่เข้าใจตรงกัน มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน6. เฝ้าระวังความปลอดภัย7. ประเมินผลการปฏิบัติ และปรับแผนฯ



1 2 3 4 5 6

ท่านมีเป้าหมาย  และวตัถปุระสงค…์
ในการจดัการสถานการณ์น้ีอย่างไร?

เป้าหมาย กบั
วตัถปุระสงค์
แตกต่างกนั

อย่างไร?

เป้าหมาย คือ 
จดุท่ีเรา

ต้องการไปถึง 
ผลสาํเรจ็ 

ผลลพัธท่ี์ต้อง 
การ

วตัถปุระสงค ์คือ 
รายละเอียดการ

ปฏิบติั ความ
ต้องการ เพ่ือให้ไป

ถึงเป้าหมาย 
ผลลพัธท่ี์ต้อง การ

เป้าหมาย
ของการไป
เท่ียว คือ
เชียงใหม่

วตัถปุระสงค์
ไปแบบสบายๆ 

ใช้เวลาน้อย 
สะดวก 

งบประมาณไม่
จาํกดั

ทางเลือก 
(หนทางปฏิบติั) 

ทางบก (รถยนต,์ 
รถไฟ), ทาง

อากาศ 
(เคร่ืองบิน)
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ท่านมี เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ ในการจัดการสถานการณ์นี้อย่างไร?1. เป้าหมาย กับ วัตถุประสงค์ แตกต่างกันอย่างไร?2. เป้าหมาย คือ จุดที่เราต้องการไปถึง ผลสำเร็จ ผลลัพธ์ที่ต้องการ3. วัตถุประสงค์ คือ รายละเอียดการปฏิบัติ ความต้องการ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ4. เป้าหมายของการไปเที่ยว คือ เชียงใหม่5. วัตถุประสงค์ ไปแบบสบายๆ ใช้เวลาน้อย สะดวก งบประมาณไม่จำกัด6. ทางเลือก ทางบก (รถยนต์, รถไฟ), ทางอากาศ (เครื่องบิน)



S.M.A.R.T  Objective

Presenter
Presentation Notes
การจัดทำวัตถุประสงค์ที่ดีแบบ SMARTS : Specific คือ วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจนM : measurable คือ วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้A : attainable คือวัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถบรรลุผลและมอบหมายได้R : reliable คือ วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้จริงT : time limit คือ วัตถุประสงค์ที่ดีต้องเหมาะสมกับห้วงเวลา และมีการกำหนดกรอบเวลาที่แน่นอน



ความรบัผิดชอบของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ :

• คาํนึงถงึเรือ่งความปลอดภยัเสมอ

• รบัผดิชอบต่อขอ้มลูขา่วสารและผลของการเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสาร

• เป็นผูร้บัผดิชอบการปฏบิตัแิละหน้าทีท่ ัง้หมดจนกวา่จะได้
แต่งตัง้และมอบหมายงานใหเ้จา้หน้าที ่

• ประเมนิความตอ้งการใชท้รพัยากรในเหตุการณ์

• เป็นผูนํ้าในการจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

Coordination

Information
SAFTY
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ความรับผิดชอบของผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีความรับผิดชอบเฉพาะสำหรับ : คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเสมอ จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารและรับผิดชอบต่อผลของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติและหน้าที่ทั้งหมดจนกว่าจะได้แต่งตั้งและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่  ประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรในเหตุการณ์ เป็นผู้นำในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ



ลาํดบัความเร่งด่วน (Overall Priorities)

#1: รกัษาชวีติ (Life Safety)

#2: ควบคุมสถานการณ์ (Incident Stabilization)

#3: ปกป้องทรพัยส์นิ (Property Preservation)

การจดัทาํวตัถปุระสงคข์องสถานการณ์มีพืน้ฐาน

จากลาํดบัความเรง่ด่วนต่อไปน้ี :
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ลำดับความเร่งด่วน (Overall Priorities)การจัดทำวัตถุประสงค์ของสถานการณ์มีพื้นฐานจากลำดับความเร่งด่วนต่อไปนี้ :#1: รักษาชีวิต (Life Saving)#2: ควบคุมสถานการณ์ (Incident Stabilization)#3: ปกป้องทรัพย์สิน (Property Preservation)



ขัน้ตอนการจดัทาํวตัถุประสงคใ์นการจดัการสถานการณ์ ประกอบดว้ย :  

• ขัน้ท่ี 1 :  เขา้ใจนโยบายของหน่วยงานและแนวทางปฏบิตัิ

• ขัน้ท่ี 2 :  ประเมนิสถานภาพของสถานการณ์

• ขัน้ท่ี 3 :  จดัทาํวตัถุประสงคข์องการจดัการสถานการณ์

• ขัน้ท่ี 4 :  เลอืกยทุธวธิทีีเ่หมาะสมเพือ่บรรลุวตัถุประสงค์

• ขัน้ท่ี 5 :  ปฏบิตัติามยทุธวธิทีีว่างไว้

• ขัน้ท่ี 6 :  จดัใหม้กีารตดิตามผล

Management by Objectives:  Steps
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ขั้นตอนการจัดทำวัตถุประสงค์ในการจัดการสถานการณ์ ประกอบด้วย :  ขั้นที่ 1 :  เข้าใจนโยบายของหน่วยงานและแนวทางปฏิบัติ  ขั้นที่ 2 :  ประเมินสถานภาพของสถานการณ์ ขั้นที่ 3 :  จัดทำวัตถุประสงค์ของการจัดการสถานการณ์ ขั้นที่ 4 :  เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ขั้นที่ 5 :  ปฏิบัติตามยุทธวิธีที่วางไว้ ขั้นที่ 6 :  จัดให้มีการติดตามผล 



วงจรการตดัสินใจของผูบ้ญัชาการฯ

ประเมินผลการปฏิบติั, ผลกระทบท่ีเกิดขึน้

ทรพัยากร ดีขึน้, คงท่ี, เลวลง ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ

ปรบัแผนการปฏิบติั/วตัถปุระสงค,์ เป้าหมาย หนทางปฎิบติั
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วงจรการตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์หลังจากได้ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นการจัดเตรียมทรัพยากรมีเพียงพอหรือไม่ หรือมีปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อหรือไม่ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติ/วัตถุประสงค์, เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่หนทางการปฏิบัติและตัดสินใจในลำดับต่อไป



เราจะเป็นผูบ้ญัชาการ

เหตกุารณ์ได้หรือไม่?
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คุณสมบัติพื้นฐานของผู้บัญชาการเหตุการณ์1. มีสติ ใจเย็น2. คิด ประมวลผลเร็ว ชอบแก้ปัญหา3.มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ4. ตัดสินใจเร็ว เด็ดขาด5. วิเคราะห์แนวโน้ม อนาคต จากสถานการณ์ปัจจุบัน6. ใจกว้าง แสวงหาแนวร่วม (กัลยาณมิตร พันธมิตร)7. ผู้นำ สร้างทีม พัฒนาทีม8. มีจริยธรรม9. เราจะเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ได้หรือไม่?



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ พึงระลึกถึงเสมอ
ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่

1.เจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุ

การกระทาํใดๆทีส่ง่ผลกระทบต่อเจา้หน้าทีเ่ผชญิเหตุ จะตอ้งรบี เขา้ดาํเนินการแกไ้ข
ทันที เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นความสําคัญสูงสุด ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ตอ้งเขา้จดัการกบัเรือ่งหรอืประเดน็ต่างๆ ทนัทีไ่มว่า่เรือ่งนัน้จะเป็นเรือ่งเลก็น้อย 
เพราะอาจลุกลามขยายขยายตวัจนกลายเป็นเรือ่งใหญ่ทีย่ากต่อการแกไ้ขได้
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สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ พึงระลึกถึงเสมอในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่1.เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ   การกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ จะต้องรีบเข้าดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุด ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องเข้าจัดการกับเรื่องหรือประเด็นต่างๆ ทันที่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะอาจลุกลามขยายขยายตัวจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากต่อการแก้ไขได้



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ พึงระลึกถึงเสมอ
ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่  (ต่อ)

2. เหตกุารณ์

การจดัการกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดมคีวามเป็นไป
ได้หรอืไม่ ทรพัยากรที่จําเป็นต้องใช้มเีพยีงพอในการปฏบิตัิงานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารปฏบิตัหิรอืไม่ เป็นคําถามทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ต้องถาม
ตวัเองตลอดเวลา
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Presentation Notes
สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ พึงระลึกถึงเสมอในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่ (ต่อ)2. เหตุการณ์    การจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่กำหนดมีความเป็นไปได้หรือไม่ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้มีเพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติหรือไม่ เป็นคำถามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องถามตัวเองตลอดเวลา



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ พึงระลึกถึงเสมอ
ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่ (ต่อ)

3.หวัหน้า (ผูบ้งัคบับญัชา)

ทุกคนมหีวัหน้า และหวัหน้าจําเป็นต้องรบัรูส้ถานการณ์ทีเ่ป็นปจัจุบนั ดงันัน้
การแจ้งขอ้มูลเหตุการณ์ที่สําคญัใหก้บัหวัหน้าของตน เพื่อรบัรูส้ถานการณ์ที่เป็น
ปจัจุบนัทีสุ่ด เป็นเรื่องสาํคญั ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ต้องสรา้งกลไก กระบวนการที่
ตนเองจะสามารถรบัรูข้อ้มลู ขา่วสารต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ซึง่อาจเป็นกระบวนการ
ทีไ่มเ่ป็นทางการ

Presenter
Presentation Notes
สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ พึงระลึกถึงเสมอในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่ (ต่อ)3. หัวหน้า (ผู้บังคับบัญชา)      ทุกคนมีหัวหน้า และหัวหน้าจำเป็นต้องรับรู้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นการแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ที่สำคัญให้กับหัวหน้าของตน เพื่อรับรู้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันที่สุด เป็นเรื่องสำคัญ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องสร้างกลไก กระบวนการที่ตนเองจะสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ พึงระลึกถึงเสมอ
ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่   (ต่อ)

4. ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง

ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ ทัง้ผู้ประสบภยั กลุ่มการเมอืงทุกระดบัผู้ได้รบั
ผลกระทบฯลฯ ทุกกลุ่มควรได้ร ับข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 
ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ตอ้งสรา้งช่องทาง การสือ่สารแบบ 2 ทาง กบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทุกกลุ่มอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดร้บัทราบ ขอ้กงัวล ความห่วงใย ความสงสยั และชีแ้จง
ประเดน็ต่างๆใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจร่วมกนั จะป้องกนัขา่วลอื ขา่วเทจ็ อนันําไปสูก่ารต่อต้าน
การปฏบิตังิานไดใ้นทีส่ดุ
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สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ พึงระลึกถึงเสมอในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่ (ต่อ)4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งผู้ประสบภัย กลุ่มการเมืองทุกระดับ ผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ ทุกกลุ่มควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องสร้างช่องทาง การสื่อสารแบบ 2 ทาง         กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อกังวล ความห่วงใย ความสงสัย และชี้แจงประเด็นต่างๆให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน จะป้องกันข่าวลือ ข่าวเท็จ อันนำไปสู่การต่อต้านการปฏิบัติงานได้ในที่สุด



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ พึงระลึกถึงเสมอ
ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่   (ต่อ)

5.ส่ือมวลชน

สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นหน้าต่างสู่สาธารณชนทัว่ไป นอกเหนือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งต่อเหตุการณ์ ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ จงึต้องมคีวามเขา้ใจการปฏบิตังิานของ
สือ่มวลชน จุดสนใจ และมทีกัษะในการสือ่สารในภาวะฉุกเฉินเป็นอยา่งดี
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สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ พึงระลึกถึงเสมอในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่ (ต่อ)สื่อมวลชน      สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นหน้าต่างสู่สาธารณชนทั่วไป นอกเหนือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ จึงต้องมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน จุดสนใจ และมีทักษะในการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างดี
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สรุป1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์ เป็นผู้นำในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน2. ควรมีความรู้และเข้าใจระบบบัญชาการสถานการณ์3. วิเคราะห์สถานการณ์ ทรัพยากร ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม4. กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้5. นำและร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ6. ประเมินผลและปรับแผน ตามสถานการณ์7.การดำเนินงานให้คำนึงถึงกฎหมายและบทบาทหน้าที่ที่ควรคำนึงถึง8. การบริหารจัดการคนนอกพื้นที่ (คนข้างนอกมาช่วย )หน้าที่ของIC ที่มีความจัดเจน (การดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัย การสนับสนุนทีมในการปฏิบัติงาน)
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