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มาตรฐาน มอก. 22320-2554 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปจจุบนั มีอบุ ตั กิ ารณเกิดขึน้ บอยครัง้ ทัง้ ที่
เกิดขึ้นโดยความตั้งใจ อาทิเชน การโจมตีของ
ผูก อ การราย การกอความไมสงบ การเดินขบวน
และที่ เกิ ดขึ้ นจากภัยจากธรรมชาติ อาทิ เชน
แผนดินไหว ภัยน้าํ ทวม ภัยแลง สึนามิ ซึง่ เมือ่ เกิด
อุบตั กิ ารณขนึ้ องคกรหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
มีความจําเปนในการตอบสนองตออุบติการณ
(Incident Response) เหลานีอ้ ยางมีประสิทธิผล
และเกิดประสิทธิภาพ เพื่อการปกปองชีวิต ลด
ผลกระทบและความเสียหาย โดยการสัง่ การและ
การควบคุมจะเปนสิง่ สําคัญซึง่ จะมีการดําเนินการ
ในแตละองคกร และหากมีการดําเนินการรวมกัน
ระหวางองคกรและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้ง
ระดับประเทศและระหวางประเทศ การสราง
ความมือและประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมมีสวนชวยทําใหการดําเนินงานเกิดความ
ตอเนือ่ งและสามารถกลับฟนคืนสูส ภาวะปกติได
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การ
จัดการภาวะฉุกเฉิน-ขอกําหนดสําหรับการสัง่ การ
และการควบคุมนี้ จัดทําขึน้ ตามความรวมมือดาน
การกําหนดมาตรฐานระหวางสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกับสมาคมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน ใชขอมูลจาก
ผูท าํ ผูใ ช และมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นี้ กําหนดขึ้ นโดยรับมาตรฐาน ISO 22320
Societal security-Emergency managementRequirements for Command and Control มา
ใชในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical)
โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก
คณะกรรมการมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็น
สมควรใหรฐั มนตรีประกาศตามมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

พ.ศ. 2511 ซึงรั
่ ฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน-ขอกําหนดสําหรับการสัง่ การและ
ควบคุม มาตรฐานเลขที่ มอก. 22320-2554 เมือ่
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
0. บทนํา
ในหลายปที่ผานมา ไดเกิดภัยพิบัติ การ
โจมตีของผูกอการราย และอุบัติการณสําคัญ
อื่ นๆ ซึ่ งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
ตอบสนองตออุบตั กิ ารณอยางมีประสิทธิภาพเพือ่
ปกปองชีวิต ลดผลกระทบและความเสียหาย
และเพื่ อใหมั่นใจวาหนวยงานที่รับผิดชอบตอ
กิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัยยังคงดําเนินงาน
ได ในระดั บ พื้ นฐานอย างต อเนื่ อง กิ จ กรรม
ดังกลาว รวมถึงการบริการดานสุขภาพและการ
ชวยเหลือ การจัดหาน้ําและอาหารไฟฟา และ
การจัดสงน้ํามันเชื้อเพลิง ถึงแมวาในอดีต การ
ตอบสนองต ออุ บั ติ ก ารณ ได มุ ง เน นแค ระดั บ
ประเทศ ภูมิภาค หรือภายในแตละองคกร แต
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ในปจจุบันและในอนาคตพบวามีความจําเปนตอง
ใชแนวทางที่เปนแบบหลายประเทศและหลาย
องคกรรวมกัน อันเปนผลทําใหเกิดความสัมพันธ
และการพึง่ พากันอยางกวางขวางระหวางหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐ หนวยงานทีไ่ มใชหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคการพาณิชย และภาคอุตสาหกรรม
มาตรฐานนีช้ ว ยใหองคกรภาครัฐและภาค
เอกชนทีม่ หี นาทีต่ อบสนองตออุบตั กิ ารณปรับปรุง
ความสามารถในการจั ดการกั บภาวะฉุ กเฉิ น
ทุกรูปแบบ (เชน ภาวะวิกฤติ การหยุดชะงัก
และภัยพิบตั )ิ หนาทีต่ า งๆ ในการตอบสนองตอ
อุบตั กิ ารณจะถูกนํามาใชรว มกันระหวางองคกร
และหนวยงานตางๆ ทั้งในสวนของภาคเอกชน
และภาครัฐทีม่ รี ะดับหนาทีค่ วามรับผิดชอบแตกตาง
กัน ดังนัน้ จึงตองมีการแนะนําใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วของ
ทั้งหมดไดทราบถึงการเตรียมความพรอมและ
การดําเนินการตอบสนองตออุบตั กิ ารณอยางมี
ประสิทธิผล มาตรฐานนีเ้ ปนขอกําหนดขัน้ ต่าํ เพือ่
ใหองคกรที่เกี่ยวของสามารถนําไปดําเนินการ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การตอบสนองต ออุ บั ติ ก ารณ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีโครงสรางการสัง่ การ
และควบคุม การประสานงาน และความรวมมือ
สิง่ เหลานีม้ คี วามจําเปนตอการประสานงานและ
ความรวมมือเพือ่ ใหกระบวนการการสัง่ การเปน
ผลสําเร็จและอํานวยความสะดวกในการสงขอมูล
ขาวสารไปยังองคกร หนวยงาน และบุคคลอืน่ ๆ
ความชวยเหลือระดับองคกร ภูมภิ าค หรือ
ระหวางประเทศในระหวางการตอบสนองตอ
อุบตั กิ ารณตอ งคาดการณใหเหมาะสมกับความ
ตองการของประชากรทีไ่ ดรบั ผลกระทบและเปน
ที่ยอมรับทางวัฒนธรรม ดังนั้น การมีสวนรวม
ของชุ มชนในการพั ฒนาและการดําเนิ นการ
ตอบสนองต ออุ บั ติ ก ารณ จึ ง เป นสิ่ ง ที่ จําเป น
รวมถึงองคกรทีเ่ กีย่ วของสามารถดําเนินการทาง
ภูมิศาสตรและขอบเขตองคกรรวมกัน

1. ขอบขาย
มาตรฐานนีร้ ะบุขอ กําหนดขัน้ ต่าํ สําหรับ
การตอบสนองตออุบตั กิ ารณอยางมีประสิทธิผล
และเปนการเตรียมการขัน้ ฐานสําหรับการสัง่ การ
และควบคุม การจัดเตรียมขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบตั กิ าร การประสานงานและความรวมมือ
ภายในหนวยงานทีท่ าํ หนาทีต่ อบสนองตออุบตั กิ ารณ
รวมถึงโครงการการสัง่ การและการควบคุมของ
องคกรและขัน้ ตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ การ
จัดการและการสอบกลับไดของขอมูลขาวสาร
และการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงาน
มาตรฐานนี้ เปนขอกําหนดสําหรับการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารสําหรับ
การตอบสนองตออุบตั กิ ารณซงึ่ จะมีกระบวนการ
ระบบการทํางาน การไดมาซึ่งขอมูล และการ
จัดการเพื่อใหดาํ เนินการไดอยางทันทวงที ตรง
ประเด็น และไดขอ มูลขาวสารทีถ่ กู ตอง สิง่ เหลานี้
จะชวยสนับสนุนกระบวนการการสัง่ การและการ
ควบคุม รวมถึงการประสานงานและความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกองคกร

ที่มีสวนเกี่ยวของ และขอกําหนดเฉพาะสําหรับ
การประสานและความรวมมือระหวางองคกร
มาตรฐานนีส้ ามารถนําไปประยุกตใชได
กั บ ทุ กองค กร ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ
องคกรที่ไมแสวงผลกําไรที่เกี่ยวกับการเตรียม
พรอมหรือตอบสนองตออุบตั กิ ารณ ทัง้ ในระดับ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับ
ทองถิ่น รวมทั้งองคกรที่
ก) รั บ ผิ ด ชอบและมี ส วนร ว มในการ
ปองกันอุบตั ิการณ และการเตรียมการฟนคืนสู
สภาพปกติ (resilience preparations)
ข) เสนอข อแนะนําและทิ ศทางในการ
ตอบสนองตออุบตั ิการณ
ค) กําหนดขอบังคับและแผนงานสําหรับ
การสั่งการและการควบคุม
ง) ดําเนิ นการประสานงานและความ
ร ว มมื อ ในการตอบสนองต อ อุ บั ติ ก ารณ กั บ
หนวยงานและองคกรตางๆ
จ) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการ
สื่อสารสําหรับการตอบสนองตออุบัติการณ
ฉ) ศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการตอบสนองตอ
อุบัติการณ ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และ
รูปแบบการทํางานรวมกันของขอมูล
ช) ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปจจัยดานบุคลากร
ในการตอบสนองตออุบตั ิการณ
ซ) รับผิดชอบดานการสื่อสารและการ
มีปฏิสัมพันธกับสาธารณะ
2. เอกสารอางอิง
ISO 22320 Societal security Vocabulary
ในขณะทีจ่ ดั ทํามาตรฐานนี้ เอกสารอางอิง
ฉบับขางตนยังมีผลใชไดอยู แตอาจมีการแกไข
ปรับปรุงมาตรฐานในภายหนา จึงใหใชเอกสาร
ฉบับลาสุดในการอางอิง
3. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ ใช ในมาตรฐานนี้
ให เป นไปตามมาตรฐาน ISO 22320 และ
บทนิยาม ตอไปนี้
3.1 การสัง่ การและการควบคุม (command
and control)
กิจกรรมทีม่ งุ เนนเปาหมายในการตัดสินใจ
การประเมิ นสถานการณ การวางแผน การ
ดําเนินการตัดสินใจ และการควบคุมผลกระทบ
จากการดําเนินการตออุบัติการณ
หมายเหตุ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ําๆ
อยางตอเนือ่ ง
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3.2 ระบบการสัง่ การและการควบคุม
(command and control system)
ระบบที่ สนั บสนุ นให ก ารจั ดการภาวะ
ฉุ กเฉิ นเกิ ดประสิ ทธิ ผลจากสิ นทรั พย ที่ มี อยู
ทั้งหมด สําหรับกระบวนการในการเตรียมการ
ตอบสนองตออุบตั กิ ารณ การสรางความตอเนือ่ ง
และ/หรือการฟนฟู
3.3 ความรวมมือ (cooperation)
กระบวนการทํางานหรือการดําเนินงาน
เพือ่ ผลประโยชนและการสรางคุณคาทีม่ รี ว มกัน
ตามทีไ่ ดตกลงกันไว
หมายเหตุ องคกรตางๆ ตกลงกันโดยการ
ทําสัญญา หรือโดยการเตรียมการอื่นๆ เพื่อให
การสนับสนุนทรัพยากรของตนในการตอบสนอง
ตออุบัติการณ แตยังคงไวซึ่ งความอิสระตาม
โครงสรางลําดับการสัง่ การภายใน
3.4 การประสานงาน (coordination)
วิถที างสําหรับองคกรทีแ่ ตกตางกัน (ภาค
รัฐหรือภาคเอกชน) หรือเปนสวนตางๆ ของ
องคกรเดียวกันทีท่ าํ งานหรือดําเนินงานรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่มีรวมกัน
หมายเหตุ 1 การประสานงานเปนการ
บูรณาการกิจกรรมในการตอบสนองของแตละ
องคกรที่มสี วนเกีย่ วของ (รวมถึงองคกรภาครัฐ
หรือภาคเอกชนและรัฐบาล) เพือ่ ใหเกิดการผนึก
กําลัง (synergy) จนถึงระดับทีส่ ามารถตอบสนอง
ตออุบตั กิ ารณทมี่ วี ตั ถุประสงคเดียวกัน และเปน
การประสานกิจกรรมตางๆ โดยผานทางการ
แบงปนขอมูลขาวสารระหวางกันอยางโปรงใสโดย
คํานึงกิจกรรมในการตอบสนองตออุบัติการณ
ของแตละองคกร
หมายเหตุ 2 ทุกองคกรลวนมีสว นรวมใน
กระบวนการเพื่ อใหเกิดความเห็นชอบในการ
กําหนดวัตถุประสงคของการตอบสนองตออุบตั กิ ารณ
รวมกัน และตอบรับการดําเนินการตามกลยุทธ
ตางๆ ทีม่ าจากกระบวนการตัดสินใจทีเ่ ห็นพอง
ตองกันนี้
3.5 การจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency
management)
แนวคิดโดยรวมในการปองกันและการ
จัดการตอสถานการณฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ โดยทั่วไป การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินใชแนวคิดการบริหารความเสี่ยงในการ
ปองกัน การเตรียมความพรอม การตอบสนอง
และการฟนฟู ทั้งกอน ระหวาง และภายหลัง
เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความไมมั่นคง และ/

หรือ การหยุดชะงัก
3.6 การบัญชาการอุบตั กิ ารณ (incident
command)
สวนหนึง่ ของโครงสรางในการตอบสนอง
ตออุบัติการณที่ไดกําหนดขึ้น
หมายเหตุ การบัญชาการสถานการณ
เปนกระบวนการที่จะเกิดขึ้นภายใตโครงสราง
การสั่งการที่เกี่ยวของในระหวางการจัดการตอ
อุบัติการณ
3.7 การเตรียมความพรอมตออุบัติการณ
(incident preparedness)
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ เตรียมพรอมในการ
ตอบสนองตออุบตั ิการณ
3.8 การตอบสนองตออุบตั กิ ารณ (incident
response)
การกระทําทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ระงับสาเหตุของ
อันตรายทีใ่ กลจะเกิดขึน้ และ/หรือ การบรรเทา
ผลกระทบที่ตามมาของเหตุการณที่อาจกอให
เกิดความไมมั่นคงหรือการหยุดชะงัก และการ
ฟนฟูเพื่อใหกลับสูสถานการณปกติ
หมายเหตุ การตอบสนองตออุบัติการณ
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
3.9 ขอมูลขาวสาร (information)
ข อมู ลที่ นําไปผ านกระบวนการ ได รั บ
การจัดการ และนําไปหาความสัมพันธเพื่อให
เกิดความหมาย
3.10 ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
(operational information)
ขอมูลขาวสารทีไ่ ดมาจากการรวบรวมและ
วิเคราะหเพือ่ ใหเกิดความเขาใจตอสถานการณ
และความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

3.11 องคกร (organization)
กลุม คนและสิง่ อํานวยความสะดวกทีม่ กี าร
เตรียมการเกีย่ วกับความผิดชอบ อํานาจหนาที่
และความสัมพันธตอกัน
ตัวอยางเชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด
สถาบัน มูลนิธิ ความรวมมือ สมาคม นิตบิ ุคคล
ผู ประกอบการ หรื อส วนหนึ่ ง หรื อสิ่ ง ต างๆ
เหลานี้รวมกัน
หมายเหตุ 1 การเตรียมการมักเปนการ
จัดเรียงตามลําดับ
หมายเหตุ 2 องคกรสามารถเปนภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
หมายเหตุ 3 บทนิ ยามนี้ เป นไปตาม
วัตถุประสงคของมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ คําวา “องคกร” ในมาตรฐาน ISO/IEC
Guide 2 ใหบทนิยามที่แตกตางออกไป [ISO
9000: 2005, บทนิยามขอ 3.3.1]
หมายเหตุ 4 องคกรเปนไดทั้งกลุมแบบ
ถาวรหรือจัดตัง้ เปนคณะทํางานเฉพาะกิจขึน้ เปน
การชัว่ คราวเพือ่ ดําเนินงานตามหนาทีท่ ไี่ ดระบุไว

SAFET Y LIFE 3



สามารถปรับใชไดกับอุบัติการณทุก

ประเภท
สามารถบู ร ณาการระหว างองค ก ร
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการตอบสนองตอ
อุบัติการณ
เพื่ อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน
ระบบการสัง่ การและการควบคุมตองประกอบดวย
 โครงสรางการสัง่ การและการควบคุม
 กระบวนการสั่งการและการควบคุม
 ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการ
สําหรับโครงการและกระบวนการ
โครงสรางขององคกรและกระบวนการ
ของระบบการสัง่ การและการควบคุมตองจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร
หมายเหตุ จํานวนของบุคลากร บทบาท
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับการสัง่ การ
และการควบคุมในแตละองคกรอาจแตกตางกัน
ขึน้ อยูก บั ขนาดของอุบตั ิการณ
4.2.2 บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
บทบาทหนาที่หนึ่งภายในองคกร เชน
ผู บั ญชาการเหตุ การณ ต องระบุ ไว ให มี ความ
รับผิดชอบโดยรวมทั้ งหมดสําหรับการสั่ งการ
และการควบคุมภายในองคกร บทบาทหนาทีน่ ี้
ตองมีความรับผิดชอบดังนี้
 การริเริ่ม การประสานงาน และความ
รั บผิ ดชอบสําหรั บมาตรการทั้ ง หมดของการ
ตอบสนองตออุบตั ิการณ
 การจัดตัง้ องคกร
 การพิจารณากระบวนการในการเริ่ม
ดําเนินการ การขยาย และการยุติ
 การชีบ
้ ง และการเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับอื่นๆ
การจั ดโครงสร างการสั่ ง การและการ
ควบคุมตองระบุถงึ วิธกี ารทีผ่ บู ญ
ั ชาการเหตุการณ
สามารถมอบอํานาจสั่งการได
4.2.3 โครงสร างการสั่ ง การและการ
ควบคุม
โครงสรางการสัง่ การและการควบคุมแบง
เปนหลายระดับ [เชน ระดับยุทธวิธี (tactical)


4. ขอกําหนดสําหรับการสั่งการและ
การควบคุม
4.1 ทัว่ ไป
โดยทั่ วไป การสั่ งการและการควบคุม
ประกอบดวยภาระหนาที่ดังตอไปนี้
ก) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
การตอบสนองตออุบตั กิ ารณและปรับใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน
ข) การกําหนดบทบาทหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิสัมพันธ
ค) การกําหนดกฎระเบียบ ขอจํากัดและ
กําหนดการ
ง) มั่ นใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และปองกันการละเมิด
จ) การติดตาม การประเมิน และการ
รายงานสถานการณและความกาวหนา
ฉ) การบันทึกผลการตัดสินจะสมมติฐาน
ช) การจัดการทรัพยากร
ซ) การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ฌ) การตัดสินใจเพือ่ สัง่ การและการสัง่ การ
ญ) การติดตามผลการตัดสินใจการสัง่ การ
ในกรณีทมี่ หี ลายองคกรหรือหลายองคกร
ในหนวยงานเดียวกันที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ตอบสนองตออุบัติการณรวมกัน
 การกําหนดวัตถุประสงคดานพันธกิจ
โดยรวม ควรไดรบั ฉันทามติจากองคกรทีเ่ กีย่ วของ
 โครงสรางและกระบวนการ ควรอนุมต
ั ิ
ใหบคุ ลากรระดับตนสามารถตัดสินใจดานปฏิบตั กิ าร
ได รวมทัง้ การประสานงานและการสนับสนุนที่
จะไดรบั จากบุคลากรระดับสูงดวย
 อํ า นาจหน าที่ และทรั พยากรต อง
เหมาะสมกับพันธกิจ
 องคกรตองสนับสนุนใหชุมชนเขามา

มี ส วนรวมในการพั ฒนาและดําเนิ นการตาม
มาตรการตอบสนองตออุบัติการณ
4.2 ระบบการสัง่ การและการควบคุม
4.2.1 ทั่วไป
วัตถุประสงคของระบบการสัง่ การและการ
ควบคุมเปนการชวยใหองคกรสามารถดําเนินการ
ตอบสนองตออุบตั กิ ารณไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนอิสระ รวมถึงการเขารวมองคกรอืน่ ทีเกีย่ วของ
เพื่อสนับสนุนมาตรการทั้งหมดในการปกปอง
ชีวิตและจํากัดผลกระทบที่เปนอันตราย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ตอบสนองตออุบตั กิ ารณ องคกรตองนําระบบการ
สัง่ การและการควบคุมทีส่ อดคลองกับกฎหมาย
และกฎขอบังคับ รวมถึงขอกําหนดของมาตรฐาน
นี้ไปดําเนินการ พรอมกับการสรางระบบการ
สัง่ การและควบคุม องคกรตองพิจารณาสายการ
สั่งการที่รวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งภายใน
องคกรและกับองคกรอื่นๆ รวมทั้งผูมีบทบาท
หนาที่ (actor) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
[เชน การแตงตัง้ ผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณ (incident
commander)] เกี่ยวกับ
ก) ความเข าใจที่ ตรงกั นตอเป าหมาย
ของพันธกิจ
ข) ภาพรวมของการดําเนินการรวมกัน
ค) ความสัมพันธกบั องคกรอืน่ ทีไ่ มไดอยู
ในสายการบังคับบัญชา
ง) การแตงตั้งบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ที่
เหมาะสมเพื่อรับผิดชอบในการเปนผูนํา
ประเด็นทัง้ หมดขางตนตองนํามาพิจารณา
ระหวางการวางแผนและการฝกซอม
ระบบการสัง่ การและการควบคุม ตอง
 สามารถดําเนินการไดสา
ํ หรับประเภท
ของอุบตั กิ ารณและองคกรทีเ่ กีย่ วของทีแ่ ตกตางกัน
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อุบัติการณ

การดําเนินการตาม
ที่ไดตัดสินใจ

ขอมูลปอนกลับ
และการควบคุม

การรวบรวมและการ
แบงปนขอมูลขาวสาร*
การตัดสินใจ
และการแบงปน

ระดับปฏิบัติการ (operational) ระดับกลยุทธ
(strategic) และระดับตัดสินใจ (normative)]
ในขณะทีป่ ระเภทของการตัดสินใจจะแตกตางกัน
ภายใตชว งระยะเวลาทีต่ า งกัน ดังตัวอยางทีใ่ หไว
ในตาราง ก. 1 (ภาคผนวก ก.)
4.2.4 ระดั บ ของการตอบสนองต อ
อุบัติการณ
เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางการสั่งการ
ในระดับกลยุทธและยุทธวิธที กี่ าํ หนดไว องคกร
ตองแบงระดับความรุนแรงของอุบัติการณ เพื่อ
ใหมีการดําเนินการสั่งการและการควบคุมใน
ระดับที่เหมาะสมอยางรวดเร็วเทาทีจ่ ะสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด ดังตัวอยางทีใ่ หไวในตาราง ก. 2 (ภาค
ผนวก ก.)
4.2.5 กระบวนการการสั่งการและการ
ควบคุม
องคกรตองจัดทํากระบวนการการสัง่ การ
และการควบคุมซึง่ เปนกระบวนการทีด่ าํ เนินไป
อยางตอเนือ่ งและรวมถึงกิจกรรมดังตอไปนี้
 การสังเกตการณ
 การรวบรวม การประมวลผล และการ
แบงปนขอมูลขาวสาร
 การประเมินสถานการณ รวมทั้งการ
คาดการณ
 การวางแผน
 การตั ดสิ น ใจและการสื่ อสารผลของ
การตัดสินใจ
 การดําเนินการตามที่ไดตัดสินใจ
 การรวบรวมข อมู ลป อนกลั บและ
มาตรการการควบคุม
กระบวนการการสั่งการและการควบคุม
ตองไมจาํ กัดแตเฉพาะการสัง่ การของผูบ ญ
ั ชาการ
เหตุการณเทานัน้ แตตอ งรวมถึงทุกคนทีเ่ กีย่ วของ

การประเมินสถานการณ
และการคาดการณ
การวางแผน*

รูปที่ 1 ตัวอยางของระบวนการการสัง่ การและการควบคุมในองคกร
ทีม่ รี ะดับการสัง่ การระดับเดียวและมีขอ จํากัดในการประสานงาน

กับทีมสั่งการ (incident command team) ใน
ทุกๆ ระดับของความรับผิดชอบดวย
ตัวอยางกระบวนการการสัง่ การและการ
ควบคุมสําหรับองคกรทีเ่ กีย่ วของกับอุบตั กิ ารณ
ที่ มีระดับการสั่ งการระดับเดียว ดังที่ ใหไวใน
รูปที่ 1
หมายเหตุ หลักการของการสั่งการและ
การควบคุม การประสานงานและความรวมมือ
สามารถนําไปประยุกตใชไดกบั ทุกองคกร ไมวา
จะมีโครงสรางการสั่งการระดับเดียวหรือหลาย
ระดับ ในกรณีของโครงสรางการสัง่ การและการ
ควบคุมหลายระดับ หลักการของการประสานงาน
และความรวมมือจะมีความเกีย่ วของกันเพิม่ ขึน้
ตามไปดวย
ภายในกระบวนการสัง่ การและการควบคุม
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบหลักควรมี
ความเหมาะสมกับขนาดของอุบัติการณ และ
อยางนอยควรรวมถึงหนาที่ดังตอไปนี้
ก) บุคลากร การบริหาร และการเงิน
ข) ความตระหนักและการคาดการณตอ
สถานการณ
ค) การปฏิบัติการ (การวางแผน การ
ตัดสินใจ การจดบันทึก และการดําเนินการ)
ง) โลจิสติกส (logistics)
จ) สื่อและสิ่งพิมพ
ฉ) การสือ่ สารและการสงตอขอมูลขาวสาร
ช) การติดตอประสานงาน [เชน ระหวาง
องคกรตอบโตภาวะฉุกเฉินกับหนวยงานทีไ่ มใช
หนวยงานภาครัฐ (NGOs)]

ซ) การเตื อนภัยและการติ ดตอ (เช น
การใหขอมูลขาวสารตอสาธารณะ)
ฌ) ความปลอดภัย (เชน สุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากรในทีเ่ กิดเหตุ)
4.2.6 การตัดสินใจ
การตัดสินใจควรมีความชัดเจนและโปรงใส
เทาที่จะสามารถทําได การตัดสินใจควรมีการ
สือ่ สารภายในองคกรและสือ่ สารไปยังองคกรอืน่
ที่ เกี่ ยวข อง รวมทั้ งไปสู สาธารณะตามความ
เหมาะสม
4.2.7 ทรัพยากรสําหรับการสัง่ การและ
การควบคุม
องคกรตองกําหนดสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวย
ความสะดวกที่เหมาะสม สําหรับการตัดสินใจ
และการใชอุปกรณ รวมทั้งกระบวนการเพื่อให
มัน่ ใจวาทรัพยากรเหลานัน้ มีความเพียงพอและ
ใชงานไดตามที่ตอ งการซึ่งอาจเกีย่ วของกับการ
ตั้งศูนยควบคุม (control center)
ศูนยบญ
ั ชาการ (command post) ทีซ่ งึ่ ใช
ในการสัง่ การและการควบคุมอาจเปนไดทงั้ แบบ
เคลือ่ นที่ (mobile) หรือแบบอยูก บั ที่ (stationary)
และอาจตัง้ ศูนยบญ
ั ชาการยอย (subcommand
posts) ทัง้ ในและนอกพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสม
4.3 ปจจัยดานบุคลากร
การพิจารณาถึงบทบาทหนาทีข่ องบุคลากร
ในการตอบสนองตออุบัติการณเปนสิ่งที่สําคัญ
เพือ่ ทีอ่ งคกรสามารถดําเนินการและบรรลุตาม
วัตถุประสงคดานพันธกิจโดยปราศจากความ
ลมเหลวอันเนือ่ งมาจากขอจํากัดดานบุคลากร
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สรางความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ การ
จัดการทรัพยากร และการควบคุมกิจกรรมตางๆ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการเปนผลจาก
กระบวนการในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร (ดัง
รูปที่ 2) ที่เกี่ยวของกับอุบัติการณ สถานที่เกิด
อุบตั กิ ารณและกิจกรรมตอบสนองตออุบตั กิ ารณ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารสามารถจัดทํา
ขึ้ นโดยมี ความเปลี่ ยนแปลงได อย างต อเนื่ อง
(dynamically) ในระหวางอุบัติการณ หรือให
ขอมูลขาวสารทีม่ คี วามคงที่ (static) ทีเ่ กีย่ วของ
กั บสถานที่ เช น อาคาร โครงสร างพื้ นฐาน
ประชากร
หมายเหตุ ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ใชเปนพืน้ ฐานสําหรับการประเมินสถานการณและ
ชวยสนับสนุนการประสบผลสําเร็จตามพันธกิจ
กิจกรรมการตอบสนองตออุบัติการณตองดําเนินการ
ในลักษณะตามกรอบธรรมเนียม การปฏิบัติที่
เป นที่ ยอมรั บและมี ความเหมาะสมกั บ ความ
ตองการของประชากรที่ไดรับผลกระทบ
องคกรตองพิจารณาถึงปจจัยดานบุคลากร
และตองดําเนินการตอไปนีต้ ามความเหมาะสม เชน
 การกระจายปริมาณของงาน
 สุขภาพและความปลอดภัย
 การสลับปรับเปลี่ยนบุคลากร
 การออกแบบการทํ า งานร วมกั น
ระหวางบุคลากร เครือ่ งจักร และระบบ (humanmachine-system interface)
ในการกําหนดและออกแบบโครงสราง
การสั่งการและ การควบคุม กระบวนการ และ
อุปกรณ (โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชใน
หลายหนวยงานหรือหนวยงานระหวางประเทศ)
ตองพิจารณาถึงขอแตกตางของผูใชงาน เชน
ระดั บความสามารถ ภูมิ หลังดานวัฒนธรรม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ (protocol) และภาษา
ในการออกแบบการทํางานรวมกันระหวาง
บุคลากรกับระบบ (human-system interfaces)
ในเบือ้ งตนตองมีการพิจารณาถึงความตองการ
เกี่ยวกับความสามารถ คุณลักษณะตางๆ ขอ
จํากัด ทักษะ และหนาที่ของผูมีบทบาทหนาที่
ดวย หากระบบอิเล็กทรอนิกสและ/หรือระบบ
เครือ่ งกล (electronic and/or machine systems)
เปนสวนหนึ่งของโครงสรางการสั่งการและการ
ควบคุม บุคลากรระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของ ควร
เปนผูม อี าํ นาจสูงสุดระหวางบุคลากร เครือ่ งจักร
และระบบนั้นจนกวาจะมีขอหามเปนอยางอื่น

การประเมินผล
การเผยแพร
และการบู รณาการ
การวางแผน
และ
การกําหนดทิศทาง

การวิเคราะห
และ
การประมวลผล

การดําเนินการ
และ
การประชาสัมพันธ

การรวบรวม

และ ขอมูลปอนกลับ
รูปที่ 2 กระบวนการในการจัดเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการ

มาตรการทีเ่ หมาะสมตองถูกนํามาใชจดั การ
กั บความเครียดด านจิ ตวิญญาณ (spiritual)
อารมณ และทางจิตของผูท มี่ บี ทบาทหนาทีจ่ าก
การดําเนินงาน
5. ขอกําหนดสําหรับของมูลขาวสาร
ดานการปฏิบตั กิ าร
5.1 ทัว่ ไป
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารเปนสิง่
ทีจ่ าํ เปนในระหวางการตอบสนองตออุบตั กิ ารณ
เพื่ อใหกิ จกรรมการตอบสนองต ออุ บัติ การณ
ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะชวย

การจั ดทํา การบู รณาการ และการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการ (อธิบายใน
ขอ 4.2) เปนองคประกอบทีส่ าํ คัญในการสัง่ การ
และการควบคุม
5.2 กระบวนการในการจัดเตรียมขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
5.2.1 ทั่วไป
องคกรตองจัดทํากระบวนการที่เปนไป
อยางตอเนือ่ งสําหรับการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมดังตอไปนี้
ก) การวางแผนและการกําหนดทิศทาง
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ข) การรวบรวม
ค) การดําเนินการและการประชาสัมพันธ
ง) การวิเคราะหและการประมวลผล
จ) การเผยแพรและการบูรณาการ
ฉ) การประเมินผลและขอมูลยอนกลับ
หมายเหตุ กิ จ กรรมเหล า นี้ สามารถ
เกิดขึน้ ไดพรอมกัน
5.5.2 การวางแผนและการกําหนดทิศทาง
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารตองไดรบั
การวางแผน และจัดเตรียมใหเปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนการ โดยตองรวมถึงกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ก) การกําหนดทิศทางและวัตดุประสงค
ดานพันธกิจในการปฏิบตั กิ ารตอบสนองตออุบตั กิ ารณ
ข) เกณฑขอกําหนดของคําถามหลักเพือ่
การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
ค) การวางแผนเพือ่ รวบรวมขอมูลขาวสาร
พรอมแนวทางสําหรับวิธกี ารรวบรวมและผลลัพธ
ง) การวางแผนเพือ่ รวบรวมขอมูลขาวสาร
การนําไปใชงาน สิทธิ์การเขาถึง และขอจํากัด
(เชน การออกแบบฐานขอมูล รูปแบบขอมูล
และวิธีการสื่อสาร)

จ) การชี้บงขอมูลขาวสารที่ตองการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ฉ) การชี้ บ งข อจํากั ดของเวลาสําหรั บ
ขอมูลขาวสารที่ตองการ
ช) การพิจารณาขอกําหนดของการเผยแพร
และบันทึกขอตกลง (ทั้งที่เปนและไมเปนทาง
ดานเทคนิค)
ซ) การวางแผนด านทรั พยากรบุ คคล
สําหรับกระบวนการในการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบตั ิการ
ฌ) การวางแผนและการจัดการเพื่อการ
ดําเนินการกับอุปกรณทใี่ ชในกระบวนการในการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสาร
5.2.3 การรวบรวม
การรวบรวม รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการไดมาซึง่ ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
เชน การกําหนดทิศทาง การจัดลําดับการทํางาน
และการควบคุมแหลงขอมูลขาวสารเฉพาะ โดย
ตองรวมถึงกิจกรรมตางๆ ดังนี้

ก) การระบุแหลงขอมูลขาวสารทีส่ ามารถ
เขาถึงได
ข) การไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ค) การบันทึกและการลงทะเบียนขอมูล
ข าวสารที่ ได รั บ รวมถึ งการระบุ แหล ง ข อมู ล
ขาวสารและเวลา
5.2.4 การดําเนินการและการประชาสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการและการประชาสัมพันธ
ขอมูลทีร่ วบรวมไดตอ งถูกแปลงเปลีย่ นไปอยูใ น
รูปแบบทีพ่ รอมใชงานตามความตองการของผูม ี
อํานาจในการตัดสินใจในทุกระดับและบุคคลอืน่
ที่จําเปนตองใชขอมูลขาวสาร โดยตองรวมถึง
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
ก) การปรับขอมูลขาวสารใหอยูใ นรูปแบบ
ที่สามารถนําไปเผยแพรไดอยางมีประสิทธิผล
ข) การประเมินขอมูลขาวสารเบื้องตน
(การจัดอันดับความถูกตองและความเชือ่ ถือได
ของแหลงขอมูลขาวสาร) ดังตัวอยางไดใหไวใน
ตารางที่ ก.3

ค) การกําจัดขอมูลขาวสารทีไ่ มมปี ระโยชน
ไมเกี่ยวของ หรือไมถูกตอง
ง) การบงชี้ถึงระดับชั้นของการเผยแพร
(รวมทัง้ การจัดระดับชัน้ )
จ) การประเมินความนาเชือ่ ถือของขอมูล
ขาวสาร ตัวอยางไดใหไวในตารางที่ ก.4
5.2.5 การวิเคราะหและการประมวลผล
ในระหวางการวิเคราะหและการประเมินผล
ขอมูลทีม่ อี ยูซ งึ่ ไดมกี ารดําเนินการแลวทัง้ หมดจะ
ไดรบั การบูรณาการ การประเมิน การวิเคราะห
และการแปลผล เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบตั ิการ ผลลัพธทไี่ ดตอ งตอบสนอง
ตอความตองการของผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณเปน
อันดับแรก หรือตามที่ไดรองขอขอมูลขาวสาร
โดยตองรวมถึงกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ก) การทบทวนขอมูลขาวสาร
ข) การจัดลําดับความสําคัญและการจัด
หมวดหมูขอมูลขาวสาร
ค) การเปรียบเทียบ การประกอบ และ
การเรียบเรียงขอมูลขาวสาร
ง) การชี้บงความเสี่ยงและการวิเคราะห
ความเสี่ยง
จ) การลงความเห็นเกีย่ วกับผลลัพธทจี่ ะ
ไดรับและการพิจารณาถึงแนวโนม
ฉ) การจัดทําหัวขอ ขอเสนอแนะ และ
ผลลัพธของการดําเนินการเกีย่ วกับขอมูลขาวสารอืน่ ๆ
5.2.6 การเผยแพรและการบูรณาการ
ในระหวางการเผยแพรและการบูรณาการ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารตองถูกสงมอบ
ตามหมวดหมูของขอมูลขาวสาร และถูกนําไป
ใชโดยผูม อี าํ นาจในการตัดสินใจและผูใ ชงานอืน่ ๆ
การเผยแพรโดยการใชวิธีการตางๆ ซึ่งวิธีการ
เหลานีถ้ กู กําหนดขึน้ จากความตองการของผูใ ช
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ความหมายและความวิ กฤตของข อมู ล
ขาวสารดานการปฏิบัติการ รวมทั้งวิธีการที่ใช
ในการถายทอดทีม่ อี ยู โดยจะตองรวมถึงกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
 การเผยแพรที่ เปนไปตามขอกําหนด
ในการเผยแพรที่ไดระบุไว (ทั้งที่เปนและ/หรือ
ทีไ่ มเปนทางดานเทคนิค) ซึง่ ระเบียบปฏิบตั คิ วร
มีการจัดทําเปนลายลักษณอกั ษร และผูใ ชขอ มูล
ขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดตองสามารถ
เขาถึงได
 การบูรณาการขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิ บั ติ ก ารให เ ข าไปอยู ในภาพรวมของการ
ดําเนินการของผูใช
5.2.7 การประเมินผลและขอมูลยอนกลับ
ระหวางการประเมินผลและขอมูลยอนกลับ
องคกรตองประเมินสถานการณในทุกๆ ระดับ
สําหรับกิจกรรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดเตรียม
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารวาทําไดดเี พียงใด
ซึง่ ขึน้ อยูก บั การประเมินผลเหลานี้ รวมทัง้ ผลจาก
ขอมูลยอนกลับตางๆ ดังนัน้ องคกรควรปฏิบตั กิ าร
แกไข (corrective action) ตามความจําเปนเพือ่
การปรับปรุงกระบวนการ
5.3 เกณฑสาํ หรับกระบวนการในการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
องคกรตองมั่ นใจวาในกระบวนการจัด
เตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารไดมกี าร
พิจารณาถึงเกณฑตอไปนี้
 คุณภาพ (quality)
 มุมมอง (perspective)
 ความพรอมเพรียงกัน (synchronization)
 ความซื่อสัตย (integrity)
 การประสานงานและความร ว มมื อ
(coordination and cooperation)

สถานการณของอุบตั กิ ารณทอี่ าจจะเกิดขึน้ กับองคกร
ตัวอยางความรวมมือที่จําเปนระหวาง
 รัฐ สหพันธรัฐ หรือหนวยงานภาครัฐ
ที่มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะ มี
ความรวมมือกันในการหึความชวยเหลือเมือ่ เกิด
ภัยพิบตั ิขนาดใหญ
 รัฐบาลในระดับตางๆ กับหนวยงานที่
ไมใชหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของกับการจัดเตรียม
ท รัพยากรในการตอบสนองตออุบตั กิ ารณ (เชน
ขอตกลงกับสถานีวทิ ยุในการออกอากาศเพือ่ การ
เตือนภัยและการแจงขอมูลขาวสาร ขอตกลง
ทั่วไปกับหนวยงานที่ไมใชหนวยงานของรัฐ)
 รั ฐบาลกั บ ภาคอุ ตสาหกรรมเอกชน
สําหรับกิจกรรมสนับสนุนการตอบสนองตออุบตั กิ ารณ
(เชน อาหาร ทีห่ ลบภัย การบริการดานสุขภาพ
การขนสง การสื่อสาร)
 รั ฐบาลกั บ ภาคอุ ตสาหกรรมเอกชน
ในการจัดเตรียมเพือ่ การฟน คืนสูภาพปกติจาก
ภัยพิบัติในระดับตองการ ซึ่ งไมไดกําหนดใน

การจัดลําดับความสําคัญ (prioritization)
 การพยากรณ (prediction)
 ความรวดเร็ว (agility)
 ความรวมมือ (collaboration)
 การหลอหลอม (fusion)
หมายเหตุ ดูคําอธิบายขอกําหนดนี้ ดัง
ภาคผนวก ข
6. ขอกําหนดสําหรับความรวมมือและ
การประสานงาน
6.1 ทัว่ ไป
เพือ่ ใหการตอบสนองตออุบตั กิ ารณบรรลุ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลบนพืน้ ฐาน
ของผลประโยชนและการสรางคุณคารวมกัน จึง
มีความตองการใหตอ งจัดทําขอตกลงวาดวยความ
รวมมือขึน้ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการเตรียมความ
พรอมตออุบตั ิการณตามความเหมาะสม ความ
รวมมือนี้ควรอยูบนพื้นฐานจากการชี้บงความ
เสี่ยงและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการจําลอง


กฎหมาย (เชน การสงมอบเวชภัณฑ วัคซีน
เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน การแจกจายน้าํ ดืม่ )
 ภายในภาคอุตสาหกรรมเอกชนในการ
จัดเตรียมความชวยเหลือกันและกันเพือ่ ใหมนั่ ใจ
วามีการผลิตและการสงมอบผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของ
กับการตอบสนองตออุบตั กิ ารณไดอยางตอเนือ่ ง
6.2 ความรวมมือ
องคกรตอง
 ประเมิ น ความจํา เป น สํ า หรั บ ความ
ร วมมื อกั บองค ก ร ผู ที่ มี บ ทบาทหน าที่ และ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อเตรียมการใน
การตอบสนองตออุบตั กิ ารณอยางมีประสิทธิผล
 จัดทําขอตกลงวาดวยความรมมือบน
พื้นฐานของการตรวจประเมิน (assessment)
 ทําใหเกิดการบูรณาการกับหนวยงาน
ทีใ่ หความรวมมือ (cooperation partners) เขาไป
อยูในกระบวนการสั่งการและการควบคุม โดย
มีการแลกเปลีย่ นผูเ ชีย่ วชาญตามความเหมาะสม
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ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไข
ขอตกลงวาดวยความรวมมือตามชวงระยะเวลาที่
กําหนดไวโดยองคกร
6.3 การประสานงาน
6.3.1 ทั่วไป
องคกรตองประเมินความจําเปนในการ
ประสานงานกับผูท มี่ บี ทบาทหนาทีแ่ ละหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และกําหนดการประสานที่
สําคัญและทีจ่ าํ เปนใหเปนสวนหนึง่ ของการเตรียม
ความพรอมตออุบัติการณ การประสานงานนี้
ควรอยูบ นพืน้ ฐานของความเสีย่ งทีไ่ ดชบี้ ง ไวและ
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาเมือ่ มีการจําลองสถานการณ
ของอุบัติการณที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร การ
ประสานงานควรสงผลใหการชวยเหลือเมือ่ เกิด
อุบตั กิ ารณเปนไปอยางมีมนุษยธรรม เปนกลางและ
อยางเทาเทียมกัน องคกรตองมีการดําเนินการ
อยางจริงจังในการสรางความสัมพันธกับผูที่มี


บทบาทหนาทีแ่ ละหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่
 แบงปนขอมูลขาวสาร
 ส งเสริ มกระบวนการในการวางแผน
และการตัดสินใจ
 ดําเนินการตดสินใจเกีย
่ วกับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
 กระทํากระบวนการนัน
้ ซ้าํ เทาทีจ่ าํ เปน
องคกรตองแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญตาม
ความเหมะสม

อุบตั กิ ารณ
การดําเนินการตาม
ทีไ่ ดตดั สินใจ

ขอมูลปอนกลับ
และการควบคุม

การรวบรวมและการแบงปน
ขอมูลขาวสารทีม่ กี ารประสานงาน
องคกร ก
การตัดสินใจและการแบงปน
ทีม่ กี ารประสานงาน

องคกร ข

พืน้ ทีก่ ารประสานงานและ
การแบงปนขอมูลขาวสาร
องคกร ค

การประเมินสถานการณ
และการคาดการณทมี่ ี
การประสานงาน

องคกร ง

การวางแผนทีม่ กี ารประสานงาน
รู ป ที่ 3 แผนผั ง แสดงวงจรของกระบวนการการสั่ งการและการควบคุ มที่ มี ระดั บการสั่ งการหลายระดั บเพื่ อเพิ่ ม ความสั มพั นธ ข องการประสานงาน

รูปที่ 3 แสดงถึงกระบวนการการสั่งการ
และการควบคุมทีม่ รี ะดับการสัง่ การหลายระดับ
เพื่อเพิ่มความสัมพันธของการประสานงาน
6.3.2 กระบวนการประสานงาน
องคกรตองจัดทํากระบวนการการสัง่ การ
และการควบคุมในกรณีทมี่ กี ารระดับการสัง่ การ
หลายระดับเพือ่ ใหบรรลุผลของการประสานงาน
ทีด่ ที สี่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดกบั องคกรตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กระบวนการนี้ตองใหความเคารพตอขอตกลง
ดานความรวมมือที่มีอยู
องคกรตางๆ ทีเ่ กีย่ วของตองประเมินและ
มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปน
ไปได เพือ่ ชวยใหองคกรอืน่ ๆ เขามามีสว นรวมใน
การดําเนินการตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบกับ
องคกรเหลานัน้ ทุกองคกรตองแจงใหองคกรอืน่ ๆ
ทราบถึงการตัดสินใจทีส่ ามารถสงผลกระทบตอ
องคกรเหลานัน้
กระบวนการสั่งการและการควบคุมที่มี
ระดับการสั่งการหลายระดับ ตองรวมถึง
ก) การประสานงานไปยังพื้นที่เบื้องตน
ชุดปฏิบัติการตอบโตชุดแรกที่เขาไปใน
พืน้ ทีต่ อ งดําเนินการประสานในพืน้ ทีเ่ บือ้ งตนกอน
บนพืน้ ฐานของความสามารถและประสบการณ
ของบุคลากรทีม่ อี ยู การตอบสนองอุบตั กิ ารณใน
ชวงแรก มีความสําคัญเพือ่ การชวยชีวติ ปกปอง
โครงสรางพืน้ ฐาน และปองกันประชาชนจากการ
เผชิญหนากับอันตรายอื่นเพิม่ เติม หลังจากนั้น
การประสานงานในพืน้ ทีเ่ บือ้ งตนนีต้ อ งถูกแทนที่
โดยการประสานงานที่ไดรับการวางแผนและมี
ความยัง่ ยืนซึง่ ถูกกําหนดขึน้ จากการสัง่ การและ
การควบคุม
ข) การมีสวนรวม
ทุกองคกรทีเ่ กีย่ วของในการประสานงาน
ตองมีสว นรวมในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบาย
ขัน้ ตอนการดําเนินการ กลยุทธ และผลงานซึง่ จะ
มีผลกระทบตอองคกรเหลานั้น ผูประสานงาน
ตองแสดงออกถึงการรักษาความเชื่อมั่นที่มีตอ
ผูที่มีบทบาทหนาที่อื่นๆ
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ค) การดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายการ
แบ งป นข อมู ลข าวสารและความตระหนั กต อ
สถานการณ
ง) การดําเนินการเกี่ยวกับแผนการไหล
ของการสื่อสาร และแนวทางของการสื่อสาร
จ) การแบงหนาที่การปฏิบัติการ
ฉ) การเตรียมการและการดําเนินการ

ค) ความเสมอภาค
การประสานงานต องมั่ นใจว ามี ความ
เสมอภาคในการปฏิบัติการ และตองใหความ
เคารพตอความสามารถและความเทาเทียมกันของ
โอกาสของผูท มี่ บี ทบาทหนาทีท่ เี่ กีย่ วของทัง้ หมด
6.3.3 วัตถุประสงคของการประสานงาน
องคกรตองมัน่ ใจและจัดลําดับความสําคัญ
ของวัตถุประสงคเพือ่ ใหบรรลุตอ การประสานงาน
ในทุกระดับของการปฏิบัติการเกิดประสิทธิผล
อยางยั่งยืน
ก) การจัดโครงสรางการสัง่ การและการ
ควบคุม
ข) การชี้ บงขั้ นตอนการดําเนินงานใน
การตัดสินใจที่ใชรวมกันและมีความโปรงใส

เกีย่ วกับเครือขายสนับสนุนดานโลจิสติกส
ช) การกําหนดขอบเขตระหวางองคกรที่
แตกตางกัน (ดานภูมศิ าสตรและพืน้ ทีข่ องความ
รับผิดชอบ)
ซ) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรทีม่ คี วามสําคัญ (special resources)
ฌ) การทํางานรวมกันในเรือ่ งการสือ่ สาร
ภูมศิ าสตรและเครือขายการจัดการขอมูลขาวสาร
ญ) การชี้บง ความจําเปนทีส่ าํ คัญ (critical
needs)
ฎ) ความตอเนือ่ งของกระบวนการประสาน
งานโดยคํานึงถึงการหมุนเวียนผูรับผิดชอบ
6.4 การบังปนขอมูลขาวสาร
การแบงปนข อมูลขาวสารเปนพื้ นฐาน

สําคัญสําหรับความรวมมือและการประสานงาน
และเปนสิง่ จําเปนตอความไววางใจระหวางองคกร
ที่ เกี่ ยวของ ความสําเร็จในการตอบสนองตอ
อุบตั กิ ารณจากความรวมมือระหวางหลายองคกร
หรือระหวางประเทศยอมขึน้ อยูก บั ขอมูลขาวสาร
ที่ ทันตอเวลาและมีความถูกตอง รวมทั้ งการ
แบงปนขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการที่ มี
ประสิทธิผล
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารทีท่ นั ตอ
เวลาและมีความถูกตองมากทีส่ ดุ ยอมเปนผลมา
จากการบูรณาการขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ใหเปนหนึ่งเดียวระหวางหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานระหวางประเทศซึง่ การบูรณาการนีจ้ ะ
ใหผลที่ดกี วาความพยายามของเพียงองคกรใด
องคกรหนึง่
สําหรับขอมูลขาวสารทัง้ หมดทีจ่ าํ เปนตอง
แบงปน องคกรตองจัดทําวิธกี ารทีจ่ ะชวยใหการ
แบงปนขอมูลขาวสารมีความเหมาะสมกับอุบตั กิ ารณ
ที่เกิดขึน้ จริงและกับองคกรตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
องคกรตองประเมินความจําเปนในการ
แบงปนขอมูลขาวสาร ดังตอไปนี้
ก) สภาพแวดลอมในการแบงปนขอมูล
ขาวสาร
การสรางสภาพแวดลอมในการแบงปน
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั ิการ (การกําหนด
ภาพรวมของการปฏิบัตงิ านทัว่ ไป การยกระดับ
ความตระหนักตอสถานการณ)
ข) การเปนหนึ่งของความพยายาม
บุคลากรของแตละองคกรจําเปนตองมอง
สถานการณจากมุมมองของหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานระหวางประเทศ รวมทั้งมุมมองของ
องคกรเอง
ค) การปรั บ แต ง เพื่ อแก ป ญหาความ
แตกตางทีม่ ีนยั สําคัญ
ความแตกตางในหลักการและขัน้ ตอนการ
ดําเนินงานระหวางองคกรตางๆ ทีม่ สี ว นในการ
ตอบสนองตออุบัติการณอาจจะเกิดขึ้นได ซึ่ง
วิธกี ารการสําคัญทีจ่ ะทําใหการปฏิบัติการดาน
ขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ และหนวยงาน
ระหวางประเทศเกิดประสิทธิผลคือ การตรียม
ความพรอมโดยเริม่ ตนจากการสัง่ การสูงสุดเพือ่
การปรับแตงตามความจําเปนสําหรับการแกปญ หา
ความแตกตางทีม่ ีนยั สําคัญ
ง) กระบวนการในการจัดเตรียมขอมูล
ขาวสาร
ความจําเปนในการพิจารณาถึงขอมูลขาวสาร
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ตารางที่ ก.1 ตัวอยางวิธีการแบงโครงสรางการสั่งการและการควบคุมไปยังระดับตางๆ
การสั่งการ
กลยุทธ

ยุทธวิธี

ดานการปฏิบตั กิ ารทีอ่ าจแบงปนกับองคกรอืน่ ๆ
ในระยะแรกๆ ของกระบวนการในการจัดเตรียม
รวมทัง้ ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร ควรมีการ
แบงปนกันอยางไร
จ) การดําเนินการตอบสนองตออุบตั กิ ารณ
อยางครบถวนสมบูรณ
ความจําเปนในการแบงปนขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับกิจกรรมในการปฏิบตั กิ าร
อยางครบถวนสมบูรณขององคกรทีใ่ หความรวมมือ
ฉ) ภาษาหรือสัญลักษณ
ความจําเป นในการกําหนดภาษาหรื อ
สัญลักษณที่ใชรวมกัน
6.5 ปจจัยดานบุคลากร
ในการกําหนดและการออกแบบโครงสราง
ระบบและอุปกรณตา งๆ ขององคกร (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับการใชในหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานระหวางประเทศ) องคกรตองพิจารณา
ถึงความแตกตาง เชน ระดับความสามารถ ภูมหิ ลัง
ดานวัฒนธรรม ระเบียบวิธีปฏิบัติ และภาษา
หมายเหตุ โดยทัว่ ไปในสถานการณเหลานี้
จะใชเปนระดับของการฝกอบรมขั้นต่ํา
ภาคผนวก ก
(เพือ่ เปนขอมูล)
ตัวอยาง
ก.1 โครงสร า งการจั ด การและการ
ควบคุม
ขอกําหนดสําหรับโครงสรางการสั่งการ
และการควบคุมไดระบุไวในขอ 4.2.3
ก.2 ระดั บของการตอบสนองต อ
อุบตั กิ ารณ
ขอกําหนดสําหรับระดับการตอบสนองตอ
อุบัติการณไดระบุไวในจอ 4.2.4
ก.3 การดําเนินการและการประชาสัมพันธ
ขอกําหนดสําหรับการดําเนินการและการ
ประชาสัมพันธไดระบุไวในขอ 5.2.4

ระดับการสั่งการ
การตัดสินใจ

การสั่งการตามกลยุทธของ
การปฏิบัติการ นโยบาย
และวัตถุประสงค
การสั่งการ การควบคุม
การประสานงาน และ
ความรวมมือตออุบัติการณ
ระดับควบคุมการ
ปฏิบัติการ

คําอธิบาย
ระดับรัฐ และระดับรัฐบาลชองประเทศ/สหพันธรัฐ ซึ่ง
ดําเนินการใหเหมาะสมตออุบัติการณ เกี่ยวกับการเฝา
ติดตาม การสนับสนุน หรือการเขาปฏิบัติการแทน
ผูนําสูงสุดตามของเขตอํานาจทางกฎหมาย เชน ผูบริหาร
ระดับสูง หัวหนาจากหนวยงานที่ทําหนาที่ตอบโต ผูที่ทํา
หนาที่ตัดสินใจขั้นสุดทายในกาปฏิบัติการ
ระดับการสั่งการตออุบัติการณขององคกรแตละแหงที่
รวมปฏิบัติการ

การสนับสนุน
การจัดการที่เกี่ยวของ (เชน
การขนสง การจัดการ
ของเสีย หนวยงานดาน
การศึกษา การบริการทาง
สังคม การบริการสนับสนุน
ดานการเงิน)

การควบคุมและการสนับสนุนการปฏิบัติการระดับ
ภาคพื้น (ลูกทีม สวน/ฝาย และหนวยสนับสนุนที่อยูใน
ระดับเดียวกัน
หมายเหตุ 1 วัตถุประสงคของกลยุทธและของยุทธวิธี คือการทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวงที มีความครอบคลุมและเกิด
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ที่จําเปนทั้งหมดภายใตสภาวะวิกฤตของการปฏิบัติการตออุบัติการณ ดังตัวอยางที่ใหไวในตาราง
ที่ ก.1
หมายเหตุ 2 วัตถุประสงคของการจัดการที่เกี่ยวของในระดับกลยุทธ คือการนําหนวยงานและสถาบันดานการจัดการที่ไมไดเกี่ยวของกับ
กลยุทธดานการตอบสนองตออุบัติการณโดยตรงเขามา “สวนหนึ่งของโครงสรางการสั่งการและการควบคุม” เพื่อทําใหสามารถชวย
สนับสนุนใหสามารถกลับเขาสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วเทาที่จะทําได

ตารางที่ ก.2 ตัวอยางวิธีจัดหมวดหมูระดับ อุบัติการณตามการใชทรัพยากร
ระดับ
คําอธิบายตออุบัติการณ
อุบัติการณ
ระดับที่ 1 เหตุการณที่สามารถควบคุมไดดวยการใชทรัพยากรในการตอบโตเบื้องตนตามที่
ไดกําหนดไว (initial predetermined response)
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ระดับการสั่งการ

ยุทธิวิธี: ระดับควบคุมการปฏิบัติการที่
อาจไดรับการเฝาติดตามและไดรับการ
สนับสนุนจากยุทธิวิธีการประสานงาน
ยุทธวิธีการสั่งการและ
เหตุการณที่สามารถควบคุมไดโดยทรัพยากรขององคกรที่ไดรับผลกระทบ
เทานั้น
การประสานงาน
เหตุการณที่สามารถควบคุมไดโดยทรัพยากรขององคกรที่ไดรับผลกระทบ
ยุทธวิธีการสั่งการและ
รวมทั้งไดรับการชวยเหลือจากองคกรขางเคียงตามที่มีการทําขอตกลงไวรวมกัน การประสานงานของการปฏิบัติการ
ภายใตการเตรียมการปกติ
ภายใตขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย
เหตุการณที่สามารถควบคุมไดโดยทรัพยากรขององคกรที่ไดรับผลกระทบ
กลยุทธการสั่งการภายใตขอบเขต
รวมทั้งไดรับการสนับสนุนตามขอตกลงรวมกันจากองคกรใดๆ ที่อยูภายใต
และระหวางขอบเขตของอํานาจทาง
ขอบเขตทางภูมิศาสตรเพื่อการตัดสินใจที่ไดรับผลกระทบตามที่มีการทํา
กฎหมาย
ขอตกลงไวรวมกัน ความชวยเหลือนี้อาจไดรับผานทางศูนยประสานงานของ
ทั้งนี้อาจมีการเฝาติดตามโดย
หนวยงานรัฐบาลทองถิ่นก็ได
กลยุทธหลัก (grand strategic)
ครอบคลุมถึงการจัดการความชวยเหลือใดๆ เพื่อชวยองคกรในการตอบสนอง
กลยุทธการสั่งการภายใตขอบเขตและ
ตอเหตุการณและจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไดรับผลกระทบ โดยการใช ระหวางขอบเขตของอํานาจทาง
ขั้นตอนการดําเนินการตามสนธิสัญญาขอตกลงทวิภาคีและองคกรระหวาง
กฎหมาย บางครั้งมีความตองการการ
ประเทศที่มีอยู
สนับสนุนและแมกระทั่งการแทรกแซง
ตอกลยุทธหลัก

อั น ดั บ ต างๆ ที่ แสดงเป น ตั วอย างใน
ตารางที่ ก.3 และตารางที่ ก.4 ไมไดแสดงถึง
ระดับความกาวหนา (progressive degrees)
ของความถูกตอง แตกําหนดขึ้นเพือ่ ชวยในการ
จัดระเบียบเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของขอมูล

ขาวสารที่ไดรับ ซึ่งตัวอักษรและตัวเลขตางเปน
อิสระตอกันและกัน และใหผลการประเมินโดย
รวมของขอมูลขาวสาร ตัวอยางเชน แหลงขอมูล
ขาวสาร ซึง่ เปนทีร่ กู นั วาไมนา เชือ่ ถือ (จ) อาจให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองซึง่ ไดรับการยืนยันโดย
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ตารางที่ ก.3 ตัวอยางวิธีการจัดอันดับความเชื่อถือไดของแหลงขอมูลขาวสาร
อันดับ
คําอธิบาย
ก
เชื่อถือไดอยางแนนอน (completely reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับการทดลองและทดสอบแลว ซึ่งสามารถมั่นใจได
ถึงความนาเชื่อถือ ซึ่งอันดับนี้พบยากมาก
ข
เชื่อถือได (usually reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับผลสําเร็จในอดีตที่ผานมา แตยังคงมีประเด็นขอสงสัยบางประการ
เฉพาะกรณี ซึ่งถูกใชโดยหนวยงานที่เปนที่ยอมรับวามีความนาเชื่อถือ เชน หนวยงานสหประชาชาติ หนวยงานภาพถายทางทหาร
(military imagery) หนวยงานที่ไมใชหนวยงานภาครัฐชั้นนําบางแหง
ค
คอนขางนาเชื่อถือ (fairly reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ถูกนํามาใชเปนบางครั้งในอดีตที่ผานมาและมีระดับของความ
เชื่อมั่นอยูบาง สามารถนําไปประยุกตใชกับแหลงขาวบางแหงและหนวยงานที่ไมใชหนวยงานภาครัฐ
ง
ไมคอยนาเชื่อถือ (not usually reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ถูกนํามาใชเปนบางครั้งในอดีตที่ผานมาแตไดรับการพิสูจนวา
ไมนาเชื่อถือบอยครั้ง สามารถนําไปประยุกตใชกับแหลงขาวบางแหงและหนวยงานที่ไมใชหนวยงานภาครัฐ
จ
ไมนาเชื่อถือ (unreliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ถูกนํามาใชเปนบางครั้งในอดีตที่ผานมาแตไดรับการพิสูจนแลววาไมมีคาของ
ความนาเชื่อถือแตอยางใด
ฉ
ไมสามารถจัดอันดับความนาเชื่อถือได (reliable cannot be judged) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไมเคยถูกนํามาใชเลยในอดีต
ที่ผานมา

ตารางที่ ก.4 ตัวอยางวิธีการจัดอันดับความเชื่อถือไดของแหลงขอมูลขาวสาร
อันดับ
คําอธิบาย
1
ไดรับการยินยันจากแหลงขอมูลขาวสารอื่นๆ (confirmed by other sources) – สามารถประยุกตใชไดเมื่อมีแหลงขอมูลขาวสาร
ที่แตกตางจากแหลงขอมูลขาวสารที่เสนอรายละเอียดของขอมูลขาวสารนั้น ไดทําการยืนยันขอมูลขาวสารดังกลาว
2
นาจะเปนจริง (probably true) – แสดงการยืนยันถึงสวนที่สําคัญของขอมูลขาวสารซึ่งรายงานโดยแหลงขอมูลขาวสารอื่น ซึ่ง
ภาพถายทางอากาศ (aerial imagery) จะถูกรวมไวในอันดับนี้
3
อาจจะเปนจริง (possibly true) การตรวจสอบขอเท็จจริงที่ไดรายงานหรือการดําเนินการที่เปดเผยใหเห็นวาไมมีขอมูลขาวสารอื่น
เพิ่มเติมอีก อยางไรก็ตามยังคงมีอยูซึ่งขอมูลขาวสารที่สอดรับกับการดําเนินการกอนหนานั้นหรือที่มาของขอมูลขาวสาร
4
มีขอสงสัย (doubtful) – มีหนึ่งรายการของขอมูลขาวสารที่มีแนวโนมวาจะขัดแยงกับขอมูลขาวสารที่ไดรับรายงานกอนหนานั้นและ
ไดทวนสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารดังกลาวแลว
5
ไมนาจะเปนจริง (improbable) – มีหนึ่งรายการของขอมูลขาวสารที่ไดยืนยันแลววามีความขัดแยงกับขอมูลขาวสารที่ไดรับรายงาน
กอนหนานั้นและไดทวนสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารดังกลาวแลว
6
ความจริงที่ไมสามารถตัดสินใจได (truth cannot be judged) – รายการของขอมูลขาวสารใดๆ ที่จัดทําใหมซึ่งไมสามารถนําไป
เปรียบเทียบกับแหลงขอมูลขาวสารอื่นๆ ได อันดับนี้จะถูกนํามาใชเมื่อไมสามารถประยุกตใชอันดับ 1 ถึง 5 ได จึงอยากใหใชอันดับ 6
มากกวาอันดับ 1 ถึง 5 ที่ไมมีความถูกตอง

แหลงขอมูลขาวสารอื่นๆ ดังนั้นจึงไดรบั การจัด
อันดับเปน จ1 นอกจากนี้ รายงานทีถ่ กู ประเมิน
เปนอันดับ ฉ6 อาจจะมีความถูกตองทั้งหมด
และไมควรถูกปฏิเสธอยางไมมีกฎเกณฑ
ภาคผนวก ข
(เพื่อนําไปปฏิบัติ)
เกณฑสําหรับกระบวนการในการจัด
เตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ข.1 ทั่วไป
ภาคผนวกนีใ้ หคาํ อธิบายและขอกําหนด
เพิ่มเติมจากที่ระบุไวในขอที่ 5.3
ข.2 คุณภาพ
คุณภาพของผลลัพธถือเปนสิ่ งที่สําคัญ
สูงสุดตอผลสําเร็จในการดําเนินการตอบสนอง

และผลสําเร็จของผูบญ
ั ชาการเหตุการณในการ
ตัดสินใจไดอยางถูกตองเพือ่ ใหบรรลุตอ มาตรฐาน
ของคุณภาพในระดับที่สูงที่สุด ขอมูลขาวสาร
ดานปฏิบตั ิการตองมีคณ
ุ ลักษณะดังตอไปนี้
ก) การคาดการณ (anticipatory)
ข อมู ลข าวสารดานการปฏิ บัติ การชวย
คาดการณถึ งสิ่ งที่ จําเป นสําหรับผู บัญชาการ

เหตุ ก ารณ เพื่ อนํามาใช เป นพื้ นฐานในการ
วางแผนดานการปฏิบัติการและการตัดสินใจ
สิง่ ทีจ่ าํ เปนสําหรับการคาดการณนยี้ งั รวมถึงการ
ตองการเจาหนาที่ (staff) เพื่อการชี้บงและมี
ความเขาใจอยางเต็มทีถ่ งึ วัตถุประสงคดา นพันธกิจ
ของการสัง่ การทัง้ ในขณะนัน้ และทีจ่ ะมีแนวโนม
ตอไป รวมทัง้ ประเด็นตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับสภาพ
แวดลอมของการปฏิบัติการ
ข) การทันเวลา (timely)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารมีความ
พรอมใชเมือ่ ผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณตอ งการ ขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารทีท่ นั ตอเหตุการณจะ
ชวยใหผบู ญ
ั ชาการเหตุการณสามารถคาดการณ
ถึงเหตุการณตา งๆ ณ พืน้ ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารได อัน
จะทําใหผบู ญ
ั ชาการเหตุการณสามารถปฏิบตั กิ าร
ได ทั นเวลาเพื่ อให เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและ
หลีกเลีย่ งเหตุการณทไี่ มไดคาดคิดวาจะเกิดขึน้
ค) ความถูกตอง (accurate)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วาม
ถูกตองจะนําไปสูก ารไดรบั ทราบขอเท็จจริง และ
รูถ งึ สถานการณทเี่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้ ชวยในการ
ประเมินสถานการณโดยการวินจิ ฉัยอยางสมเหตุ
สมผลบนพืน้ ฐานของขอมูลขาวสารทัง้ หมดทีม่ อี ยู
ความถูกตองในผลลัพธของขอมูลขาวสารทีไ่ ดรบั
รายงานจากแหลงขอมูลขาวสารทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ
ที่สุด แหลงขอมูลขาวสารที่นาเชื่อถือควรไดรับ
การประเมินโดยผานกระบวนการขอมูลปอนกลับ
ง) สามารถใชงานได (usable)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั
การปรับแตงใหเหมาะสมกับความตองการทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงของผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณ และไดรบั การ
จัดเตรียมไวในรูปแบบที่ เหมาะสมเพื่ อใหเกิด
ความเขาใจไดทนั ที ผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณตอง
สามารถประยุกตใชขอ มูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ไดอยางรวดเร็วตอเหตุการณทรี่ บั ผิดชอบอยู ใน
การจัดเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารที่
เปนประโยชน จึงตองการผูจ ดั ทํา (producer) ทีม่ ี
ความเขาใจในสถานการณตา งๆ ภายใตผลลัพธ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการนําขอมูลขาวสารเหลานัน้ ไปใช

SAFET Y LIFE 12

จ) ความครบถวนสมบูรณ (complete)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารสามารถ
ตอบคําถามของผูบัญชาการเหตุการณไดอยาง
เต็มที่เทาที่เปนไปได และยังบอกผูบัญชาการ
เหตุการณไดอีกวายังมีขอมูลขาวสารอะไรที่ยัง
ไมทราบ
ฉ) ความสัมพันธ (relevant)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารมีความ
สัมพันธกบั การวางแผนและการปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด
ดําเนินการอยู ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ชวยใหผบู ญ
ั ชาการเหตุการณบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคดา นพันธกิจ ขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิบตั กิ ารนีย้ งั ชวยใหผบู ญ
ั ชาการสถานการณเกิด
ความเขาใจตอสถานการณนั้นๆ โดยไมกอให
เกิดภาระแกผูบัญชาการสถานการณตอขอมูล
ขาวสารดานปฏิบัติการ อันมาจากรายละเอียด
ปลีกยอยหรือไมมีความสําคัญตอพันธกิจในขณะนัน้
ข) ความเปนธรรม (objective)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารไมมคี วาม
โอนเอียง (unbiased) ไมบดิ เบือน (undistorted)
และสรางความอิสระตอการตัดสิน
ซ) พรอมใชงาน (available)
ข อมู ลข าวสารด านการปฏิ บั ติ การที่ มี
ความพรอมใชงานเพือ่ ใหผบู ญ
ั ชาการเหตุการณ
สามารถเขาถึงได ความพรอมใชงานเปนกิจกรรม
หนึง่ ทีไ่ มเพียงแตการทันตอเวลาและการนํามา
ใชงาน ไดเทานัน้ แตยงั รวมถึงความเหมาะสมใน
การจัดแบงระดับของความปลอดภัย การนํามา
ใชปฏิบัติงานรวมกัน และการเชื่อมตอระหวาง

กันอีกดวย
หมายเหตุ ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ไดรบั การจัดเก็บไวในระดับทีต่ า่ํ ทีส่ ดุ ของการจัด
แบงประเภท โดยที่มีขอจํากัดเกี่ยวกับการออก
คําเตือนไวนอ ยทีส่ ดุ ในขณะทีส่ ามารถเขาถึงได
มากที่สุด
ข.3 มุมมอง
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารตองทําให

เกิดความเขาใจในสถานการณทเี่ ผชิญอยู ขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารมีความสําคัญตอการ
รับรูถ งึ ความทาทายในการกําหนดวัตถุประสงค
และกลยุทธทมี่ คี วามเกีย่ วของและสามารถบรรลุ
ไดอยางชัดเจน การพิจารณา การวางแผน และ
การดําเนินการเพือ่ ชวยใหการดําเนินการตอบสนอง
ตออุบัติการณประสบผลสําเร็จ
ข.4 ความพรอมเพรียงกัน
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารตองทําให
มีความพรอมเพรียงกันกับกิจกรรมและแผนงาน
ตางๆ ของการตอบสนองเพื่อเตรียมคําตอบตอ

ขอกําหนดไดอยางทันทวงทีทมี่ ผี ลตอการตดสินใจ
ทีต่ อ งไดรบั การสนับสนุน การวางแผน และการ
กําหนดทิศทางดานการปฏิบตั กิ าร การรวบรวม
การดําเนิ นการและการประชาสั มพั นธ การ
วิเคราะหและการประมวลผล รวมทัง้ การเผยแพร
ขอมูลขาวสารตองใหแลวเสร็จและยังมีเวลาเพียงพอ
ทีจ่ ะนําไปสูก ารบูรณาการกับผลการดําเนินการ
ตัดสินใจและการดําเนินการ
การหลีกเลี่ยง “ความลาชา” ของขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารอันเปนขอผิดพลาดที่
พบบอยๆ จากความพยายามทําใหขอ มูลขาวสาร
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ดานการปฏิบัติการเกิดความพรอมเพรียงกันกับ
การปฏิบตั กิ าร และแผนงานตางๆ ดังนัน้ จึงควร
ใหมีระยะเวลาลวงหนา (lead time) ที่เพียงพอ
สําหรับการประเมินผลขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ
ข.5 ความซื่อสัตย
ความซือ่ สัตยตองการความยึดมัน่ ตอขอ
เท็จจริงและความเปนจริงในแนวทางทีข่ อ เท็จจริง
ตางๆ เหลานั้นไดถูกนําไปสื่อความหมายและ
นําเสนอ ซึง่ วิธีการประมวลผลและการใชขอ มูล
ขาวสารดานการปฏิบัติการตองไมนําไปใชใน
ลักษณะทีเ่ ปนการบังคับควบคุมหรือการจัดการ
เพือ่ ใหเปนไปตามผลลัพธทตี่ อ งการ สถานภาพ
ของหน วยงาน ความคิดอคติต อสถานการณ
หรือวัตถุประสงค การปฏิบัติการ หรือวิธีการ
ดําเนินการที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว
ข.6 การประสานงานและความรวมมือ
การประสานงานและความรวมมือนําไปสู
ผลประโยชนรว มกันเพือ่ การบรรลุตามวัตถุประสงค
ดานพันธกิจทีต่ อ งการ ดังนัน้ ความเปนอกภาพ

ของความพยายาม (unity of effort) จึงเปนสิ่ง
จําเปนสําหรับการประมวลผลขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิผล การลดการทําซ้าํ
ทีไ่ มจําเปนและลดความซ้ําซอนในการรวบรวม
และการประมวลผลขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ าร
ข.7 การจัดลําดับความสําคัญ
การจัดลําดับความสําคัญของความพยายาม
ในการรวบรวมและการวิเคราะหเปนประเด็นสําคัญ
ตอการวางแผน ซึง่ การจัดลําดับความสําคัญจะ
ใหกลไกสําหรับการระบุถงึ ขอกําหนดตางๆ และ
การบริหารความเสี่ยงไดอยางเกิดประสิทธิผล
โดยการระบุงาน (task) ที่สําคัญที่สุด และการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูตองานตางๆ เหลานั้น
ผู ใชข อมู ลขาวสารด านการปฏิ บัติ การ
(เชน ผูบัญชาการเหตุการณหรือผู ตัดสินใจ)
ควรใชความพยายามในการผลักดันการจัดลําดับ
ความสําคัญโดยการระบุถึงขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบัติการที่ตองการ และความสําคัญของ
ความตองการเหลานั้นที่มีความเกี่ยวของกัน
ข.8 การพยากรณ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบตั กิ ารยังชวย
ในการพยากรณถึงวิวัฒนาการที่อาจเปนไปได
หากองค ประกอบของข อมู ลข าวสารที่ ใช เป น
พื้นฐานในการพยากรณมีไมเพียงพอ หรือไม
แนนอน เจาหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบตั กิ ารตองมัน่ ใจวาผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณ
ไดตระหนักถึงจุดออนนี้
ข.9 ความรวดเร็ว
โครงสราง วิธีการ ฐานขอมูล ผลิตภัณฑ

และบุคลากรตางๆ สําหรับขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบัติการตองมีความรวดเร็วและมีความ
ยืดหยุน อยางเพียงพอ เพือ่ ใหทนั ตอสถานการณ
ความตองการ การจัดลําดับความสําคัญ และ
โอกาสตางๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลง
สิ่ งสําคัญเพื่ อใหบรรลุตอความรวดเร็ว
คือ การเตรียมความพรอมและการจัดองคกรไว
ลวงหนาสําหรับเหตุการณทอี่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ หมด
การคงไวซงึ่ ความสามารถในการตอบสนองภายใต
สถานการณเหลานัน้ ยอมตองการความตระหนัก
และการมองการณไกลเปนอยางมาก
ข.10 การรวมมือ
โดยธรรมชาติ ขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิบัติการยอมไมสมบูรณ (เชน ไมสามารถรู
ไดในทุกๆ เรือ่ ง ผลการวิเคราะหอาจจะมีขอมูล
ขาวสารทีไ่ มถกู ตองปะปนอยู และขอมูลขาวสาร
ทีม่ กี ารเปดทางเลือกในการตีความหมาย) วิธที ี่
ดีทสี่ ดุ เพือ่ หลีกเลีย่ งอุปสรรคเหลานีแ้ ละใหไดผล
ที่ตรงกับความเปนจริง (fidelity) ในระดับที่สูง
ขึน้ คือ โดยการปรึกษาหารือและการแลกเปลีย่ น
ขอคิดเห็นกับนักวิเคราะหและผูเชี่ยวชาญอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ กับหนวยงานตางๆ ภายนอก
ข.11 การหลอหลอม
การหลอหลอมเปนกระบวนการของการ
รวบรวมและตรวจสอบขอมูลขาวสารที่มีอยูใน
แหลงตางๆ ทัง้ หมด และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วกับขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบัตกิ าร เพือ่ ใหไดมาซึง่ การ
ประเมิ นสถานการณ ที่ ครบถ วนสมบูรณที่ สุด
เทาที่จะทําได
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