
สำเนา'

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ท ๑๑๓๖ /  ๒๕๖๓

เร่ือง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

(Public Health Emergency Operation Center: PHEOC) 

กรณี เหตุชุมนุมทางการเมือง

เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความพร้อมในการดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ประซาซนในมิติด้านสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารจัดการ 

สถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง การรวมกลุ่มกันซองประซาซนและกลุ่มคนที่มีเป็าหมายร่วมกัน มาชุมนุม 

ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC) กรณี เหตุชุมนุมทางการเมือง 

โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๑.๑ องค์ประกอบ

๑.๑.๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญซาการเหตุการณ์

๑.๑.๒ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุฃท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้บัญ'ซาการเหตุการณ์ คนท่ี ๑ 

๑.๑.๓ อธิบดีกรมการแพทย์ รองผู้บัญ'ซาการเหตุการณ์ คนที' ๒

๑.๒ หน้าที่และอำนาจ

๑.๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์และเบีาหมายของการบัญซาการเหตุการณ์ 

๑.๒.๒ ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

๑.๒.๓ อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการแก้ไขบีญหา 

ในการจัดการสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

๑.๒.๔ บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ สำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

และสาธารณสุขเทือความปลอดภัยซองประซาซนและบุคลากรการแพทย์

๑.๒.๕ ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๒.๖ ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการอุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

(Public Health Emergency Operation Center: PHEOC) กรณีสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลง 

๑.๒.๗ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ 

๑.๒.๘ มีอำนาจแต่งต้ัง บเรับเปล่ียนโครงสร้างกลุ่มภารกิจต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินๆ 
หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดซอบ

๑.๒.๙ ดำเนิน...



- ๒ -

๑.๒.๙ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่ๅงใด-ตๅมอํๆมาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ดานการแพทยและสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC) กรณี เหตุชุมนุม 
ทางการเมือง ได้ตามเห็นควร

๒. คณะทำงานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group: STAG)

องค์ประกอบ

๒.๑.๑ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

๒.๑.๒ รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่!ด้รับมอบหมาย รองประธาน
๒.๑.๓ ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะทำงาน
๒.๑.๔ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน

๒.๑.๕ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน

๒.๑.๖ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะทำงาน

๒.๑.๗ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน

๒.๑.๘ ผู้แทนกรมอนามัย คณะทำงาน

๒.๑.๙ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน

๒.๑.๑๐ ผู้แทนกรมการแพทย์ คณะทำงาน

๒.๑.๑๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

และเลขานุการ 

คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๑๒ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

๒.๒.๑ เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการจัดการภาวะอุกเฉินแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์

๒.๒.๒ ประสานและสน ับสน ุนด ้านว ิชาการให ้ก ับกล ุ่มภารก ิจต ่างๆ ในระบบ

บัญชาการเหตุการณ์

๒.๒.๓ ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ เป๋าหมาย เพื่อปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

๒.๒.๔ จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review : AAR)

ในระยะพื่นฟู

๒.๒.๕ จัดทำ Hazard Specific Plan แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) 
และแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)

๒.๒.๖ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๒.๒.๗ ปฏิบตหน้าทีอืนๆ ตามท่ีใด้รั'บมอ-บหมาย

๓. คณะทำงาน...
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๓. คณะทำงานกลุ่มภารกิจตระหนักเสถๅนการญ์ (Situation Awareness Team : SAT) 

๓.๑ องค์ประกอบ

๓.๑.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

๓.๑.๒ ผู้แทนกรมควบคุมโรค

๓.๑.๓ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๓.๑.๔ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๓.๑.๕ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓.๑.๖ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต 

๓.๑.๗ ผู้แทนกรมอนามัย

๓.๑.๘ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๓.๑.๙ ผ้แทนกรมการแพทย์

ประธาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

และเลขานุการ 

คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑.๑๐ ผู้แทนกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓.๒ หน้าที่และอำนาจ

๓.๒.๑ ติดตาม เฝ็าระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ 

๓.๒.๒ เสนอข้อพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏินัติการฉุกเฉินๆ 

๓๒.๓ จัดทำสรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน และจัดทำเอกสารเพ่ือนำเสนอในท่ีประขุม 

๓.๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญขาการเหตุการณ์ 

๓.๒.๕ ปฏินัติ-หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คณะทำงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)

๔.๑ องค์ประ กอบ

๔.๑.๑ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
๔.๑.๒ รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน
๔.๑.๓ ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะทำงาน
๔.๑.๔ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน
๔.๑.๔ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน
๔.๑.๖ ผู้แทนกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ คณะทำงาน
๔.๑.๗ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน
๔.๑. d ผู้แทนกรมอนามัย คณะทำงาน
๔.๑.๙ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน
๔.๑.๑๐ ผู้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ 

๔.๑.๑๑ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

๔.๑.๑๒ ผู้แทนกรมการแพทย์

๔.๑.๑๓ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

สำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข

คณะทางาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

และเลขานุการ 

คณะทำงาน 

และเลขานุการร่วม

๔.๒ หน้าที่...



๔.๒ หน้าที่และอำนาจ

๔.๒.๑ ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ใบการเข้าการช่วยเหลือ 
ในสถานทีเกิดเหตุ พื้นที่เสี่ยง เมื่อเกินขีดความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานงาน และ 
จัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบตการจัดการภาวะฉุกเฉิน

๔.๒.๒ วางแผนและควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่
๔.๒.๓ วางแผนและเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ และการ

จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
๔.๒.๔ วางแผนและเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการในการเผขิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

และพร้อมให้การสนับสนุนเม ื่อได้ร ับการร้องขอความช่วยเหลือ หรือเก ิดสถานการณ ์วิกฤต เมื่อเกนขีด 
ความสามารถของพื้นที่ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน เช่น

- ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency
Response Team : MERT)

- ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว (Mini-Medical Emergency
Response Team : Mini-MERT)

- ทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิบและสาธารณภัยด้านอนามัยสิงแวดล้อม 
(Special Environmental Health Response Team : SEhRT)

- ทีมเฝ็าระวังสอบสวนเคลื่อนที'เร็ว (Surveillance and Rapid Response 
Team : SRRT) หรือ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team : JIT)

- ท ีมช ่วยเหลือเย ียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis 
Assessment and Treatment Team : MCATT) เบ็เนต้น

๔.๒.๔ จัดทำรายงาบผลการปฏิบ้ตงานเสนอผู้บัญขาการเหตุการณ์ 
๔.๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. คณะทำงานกลุ่มภารกิจลื่อสารความเสี่ยง และประซาสัมพันธ์ (Risk communication : RC/ 

Public Information officer: PIO)

องค์ประเกอบ

(๕. (ร). (9) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจต้านพัฒนาการแพทย์

๕. ๑. ๒ ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะทำงาน
๕. ๑. ๓ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน
(๕. (9). (๕ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน
๕.(9). ๕ ผู้แทบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะทำงาน
๕. ๑.๖ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน
๕. ๑. ๗ ผูแทนกรมอนามัย คณะทำงาน
๕. (s). Cs ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน
๕.๑.๙ ผูแทนกรมการแพทย์ คณะทำงาน

และเลขานุการ
๕.๑.๑c) ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ หน้าท่ี...
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๕.๒ หน้าที่และอำนาจ

๕.๒.๑ เฝ ัาระว ังข ้อม ูลข ่าวสารจากส ื่อต ่างๆ ท ุกซ ่องทาง และประเม ินการรับร ู้ 

ของสาธารณะจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ที่เหมาะสมและรวดเร็ว

๕.๒.๒ จัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release) ประเด็นสาร (Talking point) 

ท่ีถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน และเหมาะกับสถานการณ์

๕.๒.๓ ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง ผ่านซ่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ 

ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม

๕.๒.๔ ประสานก ับกลุ่มภารก ิจต ่างๆ เพ ื่อจ ัดการข ้อม ูลท ี่จำเป ็น เพื่อเผยแพร,

และสื่อสารความเสี่ยง

๕.๒.๕ ประสานก ับหน ่วยงานท ี'เก ี่ยวข ้องท ั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง

๕.๒.๖ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานส่ือสารความเส่ียงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๕.๒.๗ ตรวจสอบและจัดเตรียมระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อม 

สนับสบุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฯ (PHEOC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๕.๒.๘ จัดทำรายงานผลการปฏิบติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๕.๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. กลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย (Law Support and Enforcement)

๖.๑ องค์ประกอบ

๖.(9).(5) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมฟ้องกัน 
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข 
ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข

ประธาน

๖.๑.๒ ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะทำงาน
๖.๑.๓ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน
๖.๑.๔ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน
๖ .® .๕ ผู้แทนกรมสนับสบุบบริการสุขภาพ คณะทำงาน
๖.๑.๖ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน
๖.๑.๗ ผู้แทนกรมอนามัย คณะทำงาน
๖.๑.๘ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน
๖.๑.๙ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาบุการ
๖.๑.๑0> ผู้อำนวยการกองกฎหมาย คณะทำงาน

กรมการแพทย์ และเลขานุการร่วม

๖.๒ หน้าที่และอำนาจ
๖.๒.๑ ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเก ี่ยวกับกฎหมายที่ม ี 

ความเกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๖.๒.๒ ร่าง ปรับปรุง หรือเพิมเติมกฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๖.๒.๓ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
๖.๒.๔ ส่ือสารและถ่ายทอดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง

๖.๒.๕ ประเมิน...



- ๖ -

๖.๒.๕ ประเมินผลของกฎหมายที่บังคับใช้ .

๖.๒.๖ จัดทำคำร้องเพื่อแจ้งความและให้ความร่วมมือตามกฎหมาย

๖.๒.๗ จัดเก็บหลักฐาน ข้อความส่ือสาร วิธีการรวบรวมวัตถุพยานในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

๖.๒.๘ กำหนดกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุข

๖.๒.๙ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๖.๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ใด้รับมอบหมาย

๗. คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling)

๗.๑ องคํประกอบ

๗.๑.๑ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธาน
๗.๑.๒ ผู้แทบกรมควบคุมโรค คณะทำงาน

๗.๑.๓ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน
๗.๑.๔ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน
๗.๑.๕ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะทำงาน

๗.๑.๖ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน
๗.๑.๗ ผู้แทนกรมอนามัย คณะทำงาน

๗.๑.๘ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน

๗.๑.๙ ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม คณะทำงาน
๗.๑.๑๐ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข คณะทำงาบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ

๗.๑.๑๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน คณะทำงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการร่วม

๗.๑.๑๒ ผู้แทนกรมการแพทย์ คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๒ หน้าที่และอำนาจ

๗.๒.๑ วางแผนและว ิเคราะห ์ความเส ี่ยงการสำรองจ ัดเตร ียมยาและเวชภ ัณฑ ์
เพื่อสนับสบุนพื้นที่เสี่ยง

๗.๒.๒ จัดทำแผนสำรองและแผนการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

๗.๒.๓ กระจาย ดูแล กำกับและจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามแผนการสนับสนุนและความเหมาะสม 

๗.๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๗.๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. คณะทำงานกลุ่มภารกิจการเงินและการบริหารงบประมาณ (Financial & Administration)

๘.๑ องค์ประกอบ

๘.๑.๑ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

๘.๑.๒ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง คณะทำงาน
กรมควบคุมโรค

ฬ -

๘.๑.๓ ผู้อำนวยการ...



๘.๑.01 ผู้'อำนวยการกองบริหารการคลัง คณะทำงาน

กรมอนามัย

๘.๑.(ร̂ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน
๘.๑.๕ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน
๘.๑.๖ ผู้แทนกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ คณะทำงาน
๘.๑.๗ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน

๘.๑.๘ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน
๘.๑.๙ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ
๘.๑.๑0 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง คณะทำงาน

กรมการแพทย์ และเลขานุการร่วม

๘.๒ หน้าที่และอำนาจ

๘.๒.๑ วางแผนการจัดเตรียมงบ,ประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ PHEOCในกาวะฉุกเฉิน 

๘.๒.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้กับทีมปฏินัติการ ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 

๘.๒.๓ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และสรุปรายงานต่อ PHEOC 

๘.๒.๔ จัดทำข้อตกลงหรือวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นอกเหนือจากระเบียบ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๘.๒.๕ ให้คำปรึกษาด้านระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณแก่คณะทำงานภายใต้ PHEOC 

๘.๒.๖ สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ด้นทุนการดำเนินการและความคุ้มค่า 

๘.๒.๗ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญขาการเหตุการณ์ 

๘.๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. คณะทำงานกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)

๙.๑ องค์ประ กอบ

๙.๑.๒ หัวหน้าผู้ตรวจราซการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
๙.๑.๓ รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน
๙.๑.๔ ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะทำงาน
๙.๑.๕ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน
๙.๑.๖ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน
๙.๑.๗ ผู้แทนกรมสนับสบุบบริการสุขภาพ คณะทำงาน

๙.๑.๘ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน

๙.๑.๙ ผู้แทนกรมอนามัย คณะทำงาน

๙.๑.๑0 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน
๙.๑.๑๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอุกเฉิน คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ
๙.๑.๑๒ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการร่วม

๙.๒ หน้าท่ี...



๙.๒ หน้าที่และอำนาจ

๙.๒.๑ จ ัดทำทำเน ียบเคร ือข ่ายเพ ื่อการประสานงานท ั้งภายในและภายบอก

กระทรวงสาธารณสุข

๙.๒.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก ี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข

๙.๒.๓ ประสานหาสถานที่สำหรับการปฏิบัต ิงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบ 

บัญชาการเหตุการณให้เพียงพอ

๙.๒.๔ ประสานจัดการประช ุม จ ัดทำปฏ ิท ินการปฏ ิบ ัต ิงานกล ุ่มภารก ิจต ่างๆ 

ในระบบบัญชาการเหตุการณ์

๙.๒.๕ สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน ปีญหาอุปสรรค 

และสื่อสารข้อสั่งการใปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว

๙.๒.๖ วางแผนและผลักดันให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติ 

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๙.๒.๗ ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน 

ให้กับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์

๙.๒.๘ รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชากิารเหตุการณ์ 

๙.๒.๙ จัดทำรายงานผลการปฏินัตงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๙.๒.๑๐ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงซ่ือ) เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถกต้อง

AJIร
(นายวิทูรย์ อนันกุล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน


