
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
ผูป้ฏิบติั: ทีมสนับสนุน 



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีแ่ละการบรหิารจดัการภายใตภ้ารกจิของ 
ทีมปฏิบติัการสนับสนุน  ซึง่ประกอบดว้ย : 

1. กลุ่มภารกจิการส ารองวสัดุ เวชภณัฑ ์และสง่ก าลงับ ารุง (Stockpiling and Logistics) 
2. กลุ่มภารกจิกฎหมาย (Law) 
3. กลุ่มภารกจิการเงนิ และงบประมาณ (Finance/Administration) 
4. กลุ่มภารกจิก าลงัคน (Human Resource) 
5. กลุ่มภารกจิประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

situation 

ส่ือสารความเส่ียง Case Management Operation PoE 

• ภารกิจ 
• แนวทางการปฏิบติั 
• การสัง่การ  

หน่วยสนับสนุน 
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์

ผูป้ฏิบติั 

Liaison 

ขอ้มลู 

SAT ยทุธศาสตร ์



กลุ่มภารกิจการส ารองวสัด ุเวชภณัฑ ์และส่งก าลงับ ารงุ  
(Stockpiling and Logistics) 

1) จดัท าแผน สรรหา สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก ส ารองเวชภณัฑท์างการแพทย ์อุปกรณ์
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบสือ่สาร เสบยีงและอุปกรณ์ยงัชพี และ
ยานพาหนะ ตามแผนทีก่ าหนด 

2) จัดท าแผน กระจาย ดูแลก ากับ และจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบสื่อสาร เสบียงและอุปกรณ์ยงัชพี ยานพาหนะ วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก ตามแผนทีก่ าหนด 

3) จดัท าแผน สรรหา จดัตัง้สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัทมีปฏบิตักิาร และศนูยพ์กัพงิ
ส าหรบัผูป้ระสบภยั 

4) ดแูลรกัษาทมีปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย 
5) จดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากร (ยกเวน้ก าลงัคน) และปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 



กลุ่มภารกิจการส ารองวสัด ุเวชภณัฑ ์และส่งก าลงับ ารงุ  
(Stockpiling and Logistics) 



กลุ่มภารกิจกฎหมาย 
1) ทบทวน รวบรวม วเิคราะห ์พรอ้มจดัท าฐานขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั

การปฏบิตังิานศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน และงานตอบโตภ้าวะฉุกเฉินอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) จดัท าค าสัง่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการเพือ่การป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ  

อาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ. ทีเ่กีย่วขอ้ง  
3) เป็นทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย 
4) สือ่สารและถ่ายทอดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจ และปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
5) ประเมนิผลกระทบของกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
6) ชว่ยจดัท าค ารอ้งเพือ่ด าเนินการตามกฎหมาย 

 



กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance/Administration) 

1) วางแผนงบประมาณของ EOC ในภาวะฉุกเฉิน 
2) จดัท าระบบธุรการการเงนิ งบประมาณ สนบัสนุนภารกจิ EOC 
3) ตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณและรายงาน EOC 
4) สนบัสนุนงบประมาณใหท้มีปฏบิตังิานไดท้นัเวลา 
5) บนัทกึเวลาปฏบิตังิานและจ่ายค่าตอบแทนตามเวลา 
6) สรปุรายงานทางการเงนิและวเิคราะหต์น้ทุนการด าเนินการและความคุม้ค่า 
7) จดัท าประกนัชวีติ ด าเนินการเรยีกรอ้ง ดแูลชดเชยคา่เสยีหายส าหรบัอุบตัเิหตุและ

การบาดเจบ็จากการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 



กลุ่มภารกิจก าลงัคน 

1) จดัท าฐานขอ้มลูก าลงัคน พรอ้มระบุสมรรถนะใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2) จดัหาก าลงัคนเขา้ท างานตอบโตภ้าวะฉุกเฉินตามทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ก าหนด 
3) จดัท าผงัการตดิต่อสือ่สารหรอืช่องทางการสือ่สาร เพือ่ระดมสรรพก าลงัในการ

ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินภายในเวลาทีก่ าหนด 
4) จดัท าแผนพฒันาก าลงัคน และมรีะบบก ากบัตดิตามประเมนิผล 
5) จดัท าแผนบรหิารความต่อเน่ืองของภารกจิองคก์รดา้นส ารองก าลงัคน (BCP) 
6) จดัท า พฒันา และประเมนิระบบการสรา้งแรงจงูใจ 
7) ก าหนดตวัชีว้ดัรว่มของแต่ละส านกั/กลุ่มงานเพือ่ใหเ้กดิการท างานอยา่ง 
      บรูณาการ 
 



กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 

1. จดัท าท าเนียบเครอืขา่ยเพือ่การประสานงานทัง้ภายใน ภายนอกกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข 
2. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน ภายนอกกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข 
3. ประสานหาสถานทีส่ าหรบัการท างานของทมียอ่ยต่างๆ ในศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ใหเ้พยีงพอ 
4. ประสานจดัการประชุม จดัท าปฏิทินการปฏิบตัิงานของระบบบญัชาการเหตุการณ์ และทีมย่อยของระบบ
บญัชาการเหตุการณ์ 

5. สรุปรายงานการประชุม ขอ้สัง่การ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และสือ่สารขอ้สัง่การไปยงัหน่วยงานต่างๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรวดเรว็ 

6. วางแผน ผลกัดนั และตดิตามใหข้อ้สัง่การของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งรวดเรว็และ 
มปีระสทิธภิาพ 

7. ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นบรหิารจดัการและอ านวยความสะดวกในทุกๆดา้นใหก้บัทมียอ่ยทุกทมีในระบบ
บญัชาการเหตุการณ์ 

8. รบัผดิชอบงานสารบรรณของระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
 

 



ตวัอย่าง: หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบของทีมสนับสนุน (ส่วนกลาง) 

ผูป้ฏิบติั: ทีมสนับสนุน ผูร้บัผิดชอบหลกั 

กลุม่ภารกจิการส ารองวสัดุ เวชภณัฑ ์ 
และสง่ก าลงับ ารุง  

ส านกัโรคตดิต่อทัว่ไป,  
ส านกังานเลขานุการกรม 

กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กลุม่ภารกจิกฎหมาย ศนูยก์ฎหมาย 

กลุม่ภารกจิการเงนิและงบประมาณ กองคลงั, กองแผนงาน 

กลุม่ภารกจิก าลงัคน กองการเจา้หน้าที ่

กลุม่ภารกจิประสานงานและเลขานุการ 
ส านกังานเลขานุการกรม 

กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 



ค าถามและข้อคิดเหน็ 


