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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure)

รหัส : WP-FAS-00 จานวน

เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย

ฉบับที่ :

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

หน้า

แก้ไขครั้งที่ :

วันที่บังคับใช้ :

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........................
ส่วนการเงิน/บริหาร ผู้จัดทา : หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
(Finance &
ผูต้ รวจสอบ :
Administration
(…………………………………………)
Section ; FAS)
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร

ผู้อนุมัติ :
(....................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด......................

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการเตรียมการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดทาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงานของส่วน
ต่าง ๆ ในการตอบโต้สาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์
2. ขอบเขตของงาน
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief) มีหน้าที่ต่อรองและติดตามการทางานของผู้รับ
สัญญา วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดการดูแลชดเชยสาหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
2.1 หน่วยการเงิน (Cost Unit)รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีหน้าที่จัดทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า จัดบริการประเมินค่าใช้จ่าย จัดทาคาแนะนาการประหยัดค่าใช้จ่าย
2.2 หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง (Procurement Unit) รับผิดชอบการบริหารการเงินทั้งปวงที่เกี่ยวกับ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัด
จ้าง การเช่า ข้อตกลงด้านภาษี
2.3 หน่วยชดเชย/งานประกัน (Compensation/Claims Unit) รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และให้คาแนะนาเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารในการจัดหาค่าชดเชยสาหรับการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ เก็บรักษาบันทึก
กิจกรรมการรักษาพยาบาล เพื่อเรียกเก็บค่าชดเชยในการปฏิบัติการ
2.4 หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ (Time Unit) รับผิดชอบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์
3. ผู้รับผิดชอบ
บทบาทตามโครงสร้าง ICS
หัวหน้าการเงินและบริหาร
หน่วยการเงิน

ผู้รับผิดชอบ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ

หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ

หน่วยชดเชย/งานประกัน

ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ

หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ

ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ

4. เครื่องมือและอุปกรณ์
-
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5. ผังการปฏิบัตงิ าน

เตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทุกประเภท
มีคาสั่งออกปฏิบัติงานหรือเปิดศูนย์บัญชาการ
ตอบโต้สาธารณภัย

ดาเนินการลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิงาน
ขออนุมัติการปฏิบตั ิงานทุกส่วน

รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทีม
ปฏิบัติงานทุกส่วน จัดทาสัญญายืมเงิน

จ่ายเงินสารองให้หัวหน้าทีม
แต่ละทีม
รวบรวมหลักฐานใบเสร็จ เอกสาร
สรุปยอดประจาวันเตรียมเบิก
สรุปรายงานค่าใช้จ่าย แต่ละด้าน

จัดทาเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย

จ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าทาการนอกเวลา
เจ้าหน้้นาตอนการปฏิ
ที่ทุกส่วนตามหลั
เกณฑ์
6. ลาดัแก่
บและขั
บตั ิงกาน
ทุกส่วน

ประสานด้านเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุต่าง ๆ ให้ส่วนต่าง ๆ ทุกส่วน

รวบรวม และดาเนินการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ

กรณีทรัพย์สินของทางราชการ
ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่
ได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน

ดาเนินการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหาย
และชดเชย

จัดหา วัสดุต่างๆ

ติดตามผลและนาคดีฟ้องสู่ศาล
ทุกส่ วน
ในบางกรณี
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ลาดับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1.เตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทุก
ประเภท พิมพ์เก็บใส่แฟ้ม ตามหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่การเงิน

ภายใน 10 นาที
หลังรับคาสั่ง

2.มีคาสั่งออกปฏิบัติงานหรือ เปิดศูนย์บัญชาการ
ตอบโต้สาธารณภัย รายงานตัวและเตรียมความ
พร้อม ที่ศูนย์บัญชาการภายในวันนั้น

หัวหน้างานบริหาร

ภายใน 10 นาที
หลังรับคาสั่ง

3.ดาเนินการลงทะเบียน ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุมัติการ
ปฏิบัติงาน การไปราชการ การปฏิบัติงานนอก
เวลา
4.รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทีมปฏิบัติงานทุก
ส่วน จัดทาสัญญายืมเงิน ประสานระบุแหล่งงบ
ในการเบิกจ่าย ให้ที่ประชุม ICS รับทราบ และ
พิจารณา
5.จ่ายเงินสารองให้หัวหน้าทีมแต่ละทีม ตามมติ ที่
ผ่านการพิจารณา
6.รวบรวมหลักฐานใบเสร็จ เอกสาร สรุปยอด
ประจาวันเตรียมเบิก

เจ้าหน้าที่การเงิน

ทันทีที่มีคาสั่ง
ให้ออกปฏิบัติงาน

แบบลงทะเบียนขึ้นปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ทันทีที่มีคาสั่ง
ให้ออกปฏิบัติงาน

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

หน.ส่วนการเงิน/
บริหาร
เจ้าหน้าที่การเงิน

ภายใน 30 นาที
หลังมีคาสั่งฯ
ภายใน 10 นาที
หลังรับคาสั่ง

7.สรุปรายงานค่าใช้จ่าย แต่ละด้าน

เจ้าหน้าที่การเงิน

8.จัดทาเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
- กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ภายใน 15.00 น.
ทุกวัน
ภายใน 3 วัน
หลังสิ้นสุดปฏิบัติงาน

7. นิยามศัพท์
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.1 FM-FAS-01
8.2 FM-FAS-CU-01
8.3 FM-FAS-PcU-01
8.4 FM-FAS-CCU-01
8.5 FM-FAS-CCU-02
8.6 FM-FAS-CCU-03
8.7 FM-FAS-CCU-04
8.8 FM-FAS-TU-01
8.9 ICS 214
8.10 ICS 215

อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบสรุปค่าใช้จ่าย
รายงานการเดินทาง
OT/ลงเวลา
ใบเสร็จ/ใบส่งของ

: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Check List) ของหัวหน้าส่วนการเงิน/ บริหาร
: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Check List) ของหน่วยการเงิน
: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Check List) ของหน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง
: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Check List) ของหน่วยชดเชย/งานประกัน
: แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์ (แจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน)
: แบบขอรับค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสังคมสาหรับสถานพยาบาล
: แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์ (UC)
: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Check List) ของหน่วยบันทึกเวลาและธุรการ
: บันทึกการปฏิบัติงาน
: แบบบันทึกการใช้ทรัพยากร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure)

รหัส : WP-FAS-01 จานวน หน้า

เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย

ฉบับที่ :

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วันที่บังคับใช้ :

แก้ไขครั้งที่ :

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................
หัวหน้าส่วนการเงิน
/บริหาร (Finance/
Administration
Section Chief: FSC)

ผู้จัดทา : หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
ผู้ตรวจสอบ :
(…………………………………………)
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร

ผู้อนุมัติ :
(....................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด......................

หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief : FSC) เป็นสมาชิกของทีมปฏิบัติการ
(General Staff) มีหน้าที่เตรียมการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดทาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่าง ๆ ในการตอบโต้ สาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด มีหน้าที่ต่อรองและติดตามการทางานของผู้รับ
สัญญา วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดซื้อจัดจ้าง จัดการดูแลชดเชยสาหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1. บทบาทหน้าที่
1.1 เข้าร่วมการบรรยายสรุปกับหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล
1.2 จัดทาแผนการดาเนินงานของส่วนการเงิน/การบริหารเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
1.3 ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดาเนินงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงานและประเมินผลการดาเนินงาน
1.4 ประชุมกับตัวแทนของหน่วยงานร่วมที่ให้ความช่วยเหลือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ดูแลการส่งบันทึกเวลาการทางานของเจ้าหน้าที่กลับไปยังหน่วยงานหรือบริษัททีบ่ ุคคลนัน้ ๆสังกัดอยู่
1.6 ร่วมในการวางแผนถอนกาลังทุกครั้ง
1.7 ดูแลการจัดทาเอกสารราชการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.8 ชี้แจงแก่เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ต้องมีการติดตามดูแลก่อนที่
เหตุการณ์จะจบ
1.9 เก็บรักษาและส่งมอบสาเนาให้หน่วยเอกสาร
2. ผู้บังคับบัญชา :
Incident Commander
3. ผู้ใต้บงั คับบัญชา :
3.1 หน่วยการเงิน (Cost Unit)
3.2 หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง (Procurement Unit)
3.3 หน่วยชดเชย/งานประกัน (Compensation/Claims Unit)
3.4 หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ (Time Unit)
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หน่วย
หน่วยการเงิน (Cost Unit)
หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง
(Procurement Unit)
หน่วยชดเชย/งานประกัน
(Compensation/Claims
Unit)
หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ
(Time Unit)

หน้าที่
เตรียมการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย วิเคราะห์ประสิทธิภาพความคุ้มค่า เสนอ
มาตรการการลดค่าใช้จ่าย
บริหารการเงินที่เกี่ยวกับคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า ข้อตกลงด้านภาษี
บริหารจัดการ จัดหาค่าชดเชยสาหรับการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพย์สิ นทาง
ราชการ เก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการรักษาพยาบาล เพื่อเรียกเก็บค่าชดเชยในการ
ปฏิบัติการ
การบันทึกเวลาปฏิบตั ิงานของบุคลากร จัดทาบันทึกหรือหนังสือราชการต่าง ๆ

4. เครื่องมือและอุปกรณ์
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทุกประเภท
มีคาสั่งเปิดศูนย์ ICS

ดาเนินการลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิงาน
ขออนุมัติการปฏิบตั ิงานทุกส่วน
รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทีม
ปฏิบัติงานทุกส่วน จัดทาสัญญายืมเงิน

จ่ายเงินสารองให้หัวหน้าทีม
แต่ละทีม
รวบรวมหลักฐานใบเสร็จ เอกสาร
สรุปยอดประจาวันเตรียมเบิก
สรุปรายงานค่าใช้จ่าย แต่ละด้าน
จัดทาเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย

ประสานด้านเอกสาร การจัดซื้อจัด
จ้าง วัสดุต่าง ๆ ให้ส่วนต่าง ๆ ทุก
ส่วน

กรณีทรัพย์สินของทางราชการ
ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่
ได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน

รวบรวม และดาเนินการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ

ดาเนินการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหาย
และชดเชย

จัดหา วัสดุต่างๆ

ติดตามผลและนาคดีฟ้องสู่ศาล
ทุกส่ วน
ในบางกรณี
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6. การรายงาน
ผู้รับรายงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
วิธีการรายงาน
แบบฟอร์ม
ความถี่ในการรายงาน

Incident Commander
งบประมาณ สถานะการเงิน รายงานค่าใช้จ่าย การเบิก-จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างฯ
สาหรับการประชุม แฟกซ์ อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ
FM-FAS-01
ตามรอบของการจัดประชุม และตามที่หน่วยงานร้องขอ

7. แผนสื่อสาร ประสานงาน
ทาเนียบรายชื่อหน่วยงาน หรือทีมที่ต้องติดต่อ โดยมีการกาหนดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจน (ตาม ICS 205)
8. แผนระดมทรัพยากร
การร้องขอสนับสนุนงบประมาณ
9. ข้อตกลง / กติกา
9.1 มีระเบียบในการอ้างอิง
9.2 เตรียมช่องทาง/ทางออก/ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานในภาวะสาธารณภัย
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FM-FAS-01 : แบบฟอร์ตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)
ของหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief)
เหตุการณ์.........................................................................สถานที่...............................................................................
วันที่..................................................เวลา................น. ชื่อผู้ปฏิบัติการ...................................................................
วิธีการปฏิบัติ
หัวข้อต่อไปนี้ถือเป็นการประเมินกิจกรรมสาคัญขั้นต่าของตาแหน่ง บางหัวข้ออาจทาครั้งเดียว บางข้อ ต้องทา
ต่อเนื่องหรือทาซ้าหลายครั้งบางกิจกรรมอาจมอบหมายให้หัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติย่อยได้
ภารกิจ/กิจกรรม
ระยะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์
 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการฯ เพื่อหาแหล่งงบประมาณ
 เตรียมความพร้อมของบุคลากร (ซักซ้อมตามภารกิจหน้าที่ เนื่องจากเป็นงานที่ทาประจา)
 ตั้งวงเงินสารองเผื่อเหตุฉุกเฉิน (รู้แหล่งเงินสารองที่แน่นอน)
ระยะปฏิบตั ิการรับสถานการณ์
 ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน(Common Responsibilities)
 รายงานตัวแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานที่ที่กาหนด เพื่อรับมอบหมายงาน
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออื่นๆตามที่กาหนด เพื่อแสดงตน
 รับประมาณการค่าใช้จา่ ยจากส่วนต่างๆ
 จัดทาสัญญายืมเงิน
 จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิก-จ่าย
 จัดทาแบบบันทึกลงเวลาการทางาน และลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทุกทีม
 จัดทารายงานการเดินทาง
 จัดทาแบบขออนุมัติทางานล่วงเวลา
 รวบรวมความต้องการจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆและทาแผนจัดซื้อจัดจ้างส่งให้ส่วนแผน(planning
section)เพื่อเสนอให้ผู้บัญชาการอนุมัติ
 ควบคุมกากับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและระเบียบทีก่ าหนด
ระยะหลังสถานการณ์
 ดูแลบันทึกการทางานของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนและส่งกลับไปทีต่ ้นสังกัดของบุคคลนั้น
 จัดทาเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 สรุปรายงานค่าใช้จ่าย และรายงานผลการดาเนินการ
 รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย
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หน่วยการเงิน
(Cost Unit :CU)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure)

รหัส : WP-FAS-CU-01 จานวน หน้า

เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย

ฉบับที่ : แก้ไขครั้งที่ :

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วันที่บังคับใช้ :

ผู้จัดทา : หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :

(…………………………………………)
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร

(....................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด......................

หน่วยการเงิน (Cost Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการรวบรวมข้อมูลราคาค่าใช้จ่าย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (ค่าใช้จ่ายประสิทธิผล) และทาการประเมินราคา ตลอดจนให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายสาหรับการตอบโต้สาธารณภัย
1. บทบาทหน้าที่
1.1 รับฟังการชี้แจงจากหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
1.2 ประสานงานในเรื่องขั้นตอนการรายงานค่าใช้จ่าย
1.3 ประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อนาเสนอในการประชุม
1.4 เสนอแนะมาตรการการลดค่าใช้จ่ายให้กับหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
1.5 จัดทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพความคุ้มค่า
2. ผู้บังคับบัญชา :
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief)
3. ผู้ใต้บงั คับบัญชา:
ตามที่หัวหน้าส่วนการเงินมอบหมาย
4. เครื่องและอุปกรณ์ :
-
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5. ผังการปฏิบัตงิ าน:

คาสั่งเปิดศูนย์ ICS
หัวหน้าส่วนการเงินยืมเงินทดรองจ่ายฉุกเฉิน
เก็บรักษาเงินสดในตู้เซฟ

สารองจ่ายค่าวัสดุ
เอกสารที่ต้องแนบวันรับเงินสด
-ใบเสนอราคา
เอกสารที่ต้องส่งในวันรุ่งขึ้น
-ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ

สารองค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เอกสารที่ต้องแนบวันรับเงินสด
-หนังสือขออนุญาตไปราชการ
-ลายมือชือ่ ปฏิบัติงาน
-ค่าเครื่องบิน ใบเสร็จ+E-ticket
-ค่าชดเชยน้ามัน ขออนุมัติใช้
รถส่วนตัว

เหตุการณ์สงบ ปิดศูนย์
รวบรวมเอกสารหักล้างเงินยืม
ตามระเบียบการเงิน
สรุปค่าใช้จ่ายส่ง หัวหน้าส่วน

ค่าตอบแทน
เอกสารที่ต้องแนบวันรับเงินสด
-ลายมือชือ่ ปฏิบัติงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน
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6. การรายงาน :
ผู้รับรายงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
วิธีการรายงาน
แบบฟอร์ม
ความถี่ในการรายงาน

หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
งบประมาณ สถานะการเงิน รายงานค่าใช้จ่าย มาตรการการลดค่าใช้จ่าย
สาหรับการประชุม แฟกซ์ อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ
FM-FS-CU-01
ตามรอบของการจัดประชุม และตามที่หน่วยงานร้องขอ

7. แผนสื่อสาร ประสานงาน :
ทาเนียบรายชื่อหน่วยงาน หรือทีมที่ต้องติดต่อ โดยมีการกาหนดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจน (ตาม ICS 205)
8. แผนระดมทรัพยากร:
การร้องขอสนับสนุนงบประมาณ มาตรการการลดค่าใช้จ่าย
9. ข้อตกลง / กติกา :
9.1 มีระเบียบในการอ้างอิง
9.2 เตรียมช่องทาง/ทางออก/ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานในภาวะสาธารณภัย
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FM-FAS-CU-01 : แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)
ของ หน่วยการเงิน ( Cost Unit)
เหตุการณ์.........................................................................สถานที่...............................................................................
วันที่..................................................เวลา................น. ชื่อผู้ปฏิบัติการ...................................................................
วิธีการปฏิบัติ
หัวข้อต่อไปนี้ถือเป็นการประเมินกิจกรรมสาคัญขั้นต่าของตาแหน่ง บางหัวข้ออาจทาครั้งเดียว บางข้อ ต้องทา
ต่อเนื่องหรือทาซ้าหลายครั้งบางกิจกรรมอาจมอบหมายให้หัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติย่อยได้
ภารกิจ/กิจกรรม
 ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน (Common Responsibilities)
 รายงานตัวแก่หัวหน้าส่วนการเงินและบริหาร เพื่อรับมอบหมายงาน
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออื่นๆ ตามที่กาหนด เพื่อแสดงตน
 รับฟังการชี้แจงจากหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรืองบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมดและแจ้งความพร้อมต่อหัวหน้าส่วนการเงินและ
บริหาร
 จัดทาและแจ้งขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ทกุ ส่วน/ฝ่าย ทราบโดยประสานกับส่วนวางแผน
 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณที่มีหรือได้รับเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/หน่วยทราบ โดยประสานกับส่วนวางแผน
 รวบรวมตั้งวงเงินสารองเพื่อเหตุฉุกเฉิน จัดทาบัญชี การใช้จา่ ยงบประมาณทั้งหมดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 รวบรวมบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 จัดทาสรุปค่าใช้จา่ ยในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
 ประเมินค่าใช้จา่ ยในการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อนาเสนอในการประชุม
 เสนอแนะมาตรการการลดค่าใช้จ่ายให้กับหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
 ตรวจสอบการจัดทาเอกสารค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
 จัดทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพความคุ้มค่า
 บันทึกเอกสารให้ครบก่อนการถอนกาลัง
 นาเสนอรายงานไปยังหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
 บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 เก็บรักษาและส่งมอบสาเนาให้หน่วยเอกสาร
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หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง
(Procurement Unit

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure)

รหัส : WP-FAS-PcU-01จานวน หน้า

เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย

ฉบับที่ :

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วันที่บังคับใช้ :

ผู้จัดทา : หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :

;PcU)

(…………………………………………)
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร

แก้ไขครั้งที่ :

(....................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด......................

หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง (Procurement Unit ; PcU) รับผิดชอบการบริหารการเงินที่เกี่ยวกับคู่สัญญาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง การเช่า ข้อตกลงด้านภาษี ตลอดจนให้คาแนะนาเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างสาหรับการตอบโต้สาธารณภัย
1. บทบาทหน้าที่
1. บริหารการเงินที่เกี่ยวกับคู่สญ
ั ญาในการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า ข้อตกลงด้านภาษี
2. รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
3. จัดทาแผนกลยุทธ์ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
2. ผู้บังคับบัญชา :
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief)
3. ผู้ใต้บงั คับบัญชา :
ตามที่หัวหน้าส่วนการเงินมอบหมาย
4. วัสดุ /อุปกรณ์ :
-
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5. ผังการปฏิบัตงิ าน

มีคาสั่งเปิดศูนย์ ICS
ตรวจสอบและเตรียมเอกสาร
ได้รับการร้องขอ ให้จัดซื้อ จัดจ้าง
ต่ากว่า 5,000 บาท

เกินกว่า 5,000 บาท
ระบบ E-GP

สามารถยืมเงินได้และใช้บริการจากร้านที่เปิดเครดิต
ขออนุมัตจิ ัดซื้อ / จัดจ้าง
ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
รายงานการขอซื้อ / ขอจ้าง
ใบตรวจรับพัสดุ
ขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงิน

นาใบสั่งเงินเชื่อ จากเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามผังจัดหา
ใช้เวลา 3 ชม.พร้อมส่งมอบ

ลูกบอลที่ 1
ทารายงานขอซื้อ/จ้าง
แต่งตั้งกรรมการ

เอกสารที่ใช้เบิกจ่ายเงิน

2 นาที

1 นาที
ลูกบอลที่ 8
บริหารสัญญา

ลูกบอลที่ 2
บันทึกเลขที่ วันที่
เอกสารและคาสั่ง

1 นาที

ลูกบอลที่ 3
บันทึกราคาผู้เสนอราคา

ลูกบอลที่ 4
จัดทาหนังสืออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง

2 นาที

2 นาที
ลูกบอลที่ 7
ข้อมูลสาระสาคัญใน
สัญญา

1 นาที

ลูกบอลที่ 6
ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาจัดทาสัญญา

1 นาที
ลูกบอลที่ 5
ทาร่างสัญญา

ใช้เวลา 9 นาที

ส่งมอบให้พื้นที่ที่ร้องขอสนับสนุน ภายใน 3 ชั่วโมง

FAS 14 of 28
ตัวอย่างแผนผังจัดหาวัสดุ

มีคาสั่งเปิดศูนย์ ICS
ได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากพื้นที่

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุสานักงาน
- ร้าน……………………. เบอร์โทร.................

- ร้าน……………………. เบอร์โทร.................

เบอร์โทรศัพท์เจ้าที่พัสดุของหน่วยงาน.........................

6. การรายงาน
ผู้รับรายงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
วิธีการรายงาน
แบบฟอร์ม
ความถี่ในการรายงาน

หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
งบประมาณ สถานะการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
สาหรับการประชุม แฟกซ์ อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ
ICS 205 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง FM-FS-PcU-01
ตามรอบของการจัดประชุม และตามที่หน่วยงานร้องขอ

7. แผนสื่อสาร ประสานงาน
ทาเนียบรายชื่อหน่วยงาน หรือทีมที่ต้องติดต่อ โดยมีการกาหนดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจน (ตาม ICS 205)
8. ข้อตกลง / กติกา
8.1 มีระเบียบในการอ้างอิง
8.2 เตรียมช่องทาง/ทางออก/ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานในการตอบโต้ต่อสาธารณภัย
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FM-FAS-PcU-01: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)
ของหน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง (Procurement Unit)
เหตุการณ์.........................................................................สถานที่...............................................................................
วันที่..................................................เวลา................น. ชื่อผู้ปฏิบัติการ...................................................................
วิธีการปฏิบัติ
หัวข้อต่อไปนี้ถือเป็นการประเมินกิจกรรมสาคัญขั้นต่าของตาแหน่ง บางหัวข้ออาจทาครั้งเดียว บางข้อต้องทาต่อเนื่องหรือ
ทาซ้าหลายครั้งบางกิจกรรมอาจมอบหมายให้หัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติย่อยได้
ภารกิจ/กิจกรรม
 ปฏิบัติตามหน้าที่รบั ผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน Common Responsibility
 รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างตามแนวทางของราชการและแจ้งถึงความพร้อมต่อหัวหน้าส่วนการเงิน
และบริหาร
 จัดทาและแจ้งต่อส่วน/หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบหรือขั้นตอนในการจัด ซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรต่างๆ ภายใต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยประสานงานกับส่วนวางแผน
 แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างให้ทุกส่วน/หน่วย โดยประสานงานกับหน่วยเอกสาร
 จัดทาแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 ประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างและรวบรวมข้อมูลให้หน่วยงบประมาณ
 รวบรวมข้อมูลและประสานกับคู่ค้าในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
 บันทึกรายการ ทรัพยากรที่จัดซือ้ จัดจ้างให้ครบถ้วน โดยประสานงานกับส่วนวางแผนหรือส่วนอื่นที่ร้องขอ
ทรัพยากร
 รวบรวมเอกสาร จัดเก็บและส่งสาเนาให้ส่วนการเงินและบริหาร
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หน่วยชดเชย/งาน
ประกัน
(Compensation/
Claims Unit)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure)

รหัส : WP-FAS-CCU-01

จานวน

เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย

ฉบับที่ :

แก้ไขครั้งที่ :

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วันที่บังคับใช้ :

ผู้จัดทา : หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :

(…………………………………………)
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร

หน้า

(....................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด......................

หน่วยชดเชย/งานประกัน (Compensation/Claims Unit) รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และให้คาแนะนา
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารในการจัดหาค่าชดเชยสาหรับการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ เก็บรักษาบันทึก
กิจกรรมการเรียกเก็บค่าชดเชยในการปฏิบัติการ
1. บทบาทหน้าที่
1.1 บริหารจัดการและให้คาแนะนาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารในการจัดหาค่าชดเชยสาหรับการบาดเจ็บ
1.2 จัดหาค่าชดเชยสาหรับความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ
1.3 เก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการเรียกเก็บค่าชดเชยในการปฏิบตั ิการ
2. ผู้บังคับบัญชา :
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief)
3. ผู้ใต้บงั คับบัญชา :
ตามที่หัวหน้าส่วนการเงินมอบหมาย
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4. ผังการปฏิบัตงิ าน
แนวทางการรวบรวมเอกสารค่าชดเชย/สินไหม

ผู้ประสบภัย

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
บัตรประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ

พิมพ์เอกสาร

แบบเรียกเก็บตามสิทธิ
ข้อมูลการบาดเจ็บ

บัตรประชาชน

ถ่ายเอกสาร

มีบัตร

ไม่มีบตั ร
ชื่อ-สกุล

ถ่ายเอกสาร

มี
ตรวจสอบ

ไม่มี

สิทธิ
ข้อมูลการรักษา

แบบเรียกเก็บตาม
สิทธิ

หน่วยเอกสาร

ข้อมูลการ
บาดเจ็บ
ข้อมูลการรักษา
หน่วยเอกสาร

5. การรายงาน
ผู้รับรายงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
วิธีการรายงาน
แบบฟอร์ม
ความถี่ในการรายงาน

หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
งบประมาณ สถานะการเงิน ค่าชดเชย/ค่าสินไหม
ในการประชุม แฟกซ์ อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ
FM-FS-CCU-01 - 04
ตามรอบของการจัดประชุม และตามที่หน่วยงานร้องขอ

6. แผนสื่อสาร ประสานงาน
ทาเนียบรายชื่อหน่วยงาน หรือทีมที่ต้องติดต่อ โดยมีการกาหนดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจน (ตาม ICS 205)
7. แผนระดมทรัพยากร
7.1 การร้องขอสนับสนุนงบประมาณ มาตรการการการเรียกค่าชดเชย/ค่าสินไหม
8. ข้อตกลง / กติกา
8.1 มีระเบียบในการอ้างอิง
8.2 เตรียมช่องทาง/ทางออก/ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานในภาวะสาธารณภัย

พิมพ์
เอกสาร
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FM-FAS-CCU-01 : แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)
ของ หน่วยชดเชย/งานประกัน (Compensation/Claims Unit)
เหตุการณ์........................................................................สถานที.่ ...........................................................................
วันที่..................................................เวลา................น. ชื่อผู้ปฏิบัติการ...................................................................
1. วิธีการปฏิบัติ
หัวข้อต่อไปนี้ถือเป็นการประเมินกิจกรรมสาคัญขั้นต่าของตาแหน่ง บางหัวข้ออาจทาครั้งเดียว บางข้อ ต้องทา
ต่อเนื่องหรือทาซ้าหลายครั้งบางกิจกรรมอาจมอบหมายให้หัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติย่อยได้
ภารกิจ/กิจกรรม
 ปฏิบัติตามหน้าที่รบั ผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน (Common Responsibilities)
 รายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร และรับฟังการมอบหมายงาน
 รวบรวมเอกสารค่าชดเชย/ค่าสินไหม รายงานหรือแจ้งถึงความพร้อมต่อหัวหน้าส่วนการเงินและบริหาร
 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารค่าชดเชย/ค่าสินไหม ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ ุกส่วน/หน่วยทราบโดยประสานงานกับ
ส่วนวางแผน
 ประมาณการค่าชดเชย/ค่าสินไหม และบันทึกรายงานให้ครบถ้วน โดยประสานงานกับหัวหน้าส่วนต่างๆ ที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาของทีมหรือหน่วยนั้นๆ
 แจ้งกรอบเวลา การปฏิบัตงิ านให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/หน่วย โดยประสานงานกับส่วนวางแผน
 เก็บเอกสารต่างๆ ที่บนั ทึกและส่งมอบให้หน่วยเอกสาร
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FM-FAS-CCU-02 : แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์
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FM-FAS-CCU-03 : แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์ (ประกันสังคม)

แบบคาขอรับค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยประกันสังคม
(สาหรับสถานพยาบาล)

สปส.2-15

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ................................................
วันที่รับ.................................................
ผู้รับ.....................................................

1. โรงพยาบาล.........................................................................................................ขอรับค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสังคม
ชื่อ...........................................................................เลขประจาตัวประชาชน
กรณี
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
ประเภท
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
2. สาเหตุของการประสบอันตราย/เจ็บป่วย…………………………………………………………………………………………………………………….………..……………
………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………..………….…….……………………
………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………..………….…….……………………
3. วิธีการรักษาพยาบาล...........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………...
………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………..………….…….……………………
วัน เดือน ปี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ....................................................ถึงวันที่.........................................................
รวมเป็นเงิน.................................................. บาท (.......................................................................................................................)
4. ขอรับเงิน ที่สานักงานประกันสังคม
ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ ............................................... ธนาคาร.........................................
สาขา.................................................................................. บัญชีเลขที่ .......................................................................................
5. เอกสารประกอบการยื่นแบบคาขอที่แนบ
สาเนาเวชระเบียน
ใบสรุป/ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้รักษา
(ลงชื่อ) .................................................................................
(................................................................................)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล .................................................................................

คารับรองของผู้ประกันตน
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................................................ ขอรับรองว่า
ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามระยะเวลาดังกล่าวจริง เป็นจานวนเงิน............................................................................................. บาท
(.................................................................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................
(................................................................................)
วันที่ ...................../................................../..........................
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FM-FAS-CCU-04 : แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์ (UC)

หน่วยบริการ...................................................... ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสุขภาพ..............................................
ชื่อ………………………………………………,,,,,,…………เลขที่บัตรประชาชน……………………………,,,,……………………………….…………….….
เลขที่บัตรประกันสุขภาพ…………………….…………วันออกบัตร……………………….……..….บัตรหมดอายุ………………….…….…….……...
กรณี
…………………………………………………………………………………..…………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาเหตุของการประสบอันตราย / การเจ็บป่วย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
วิธีการรักษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งแต่วันที…่ …………………………………………………ถึงวันที…่ ……………………………………………………..
รวมเป็นเงิน……………………………………………….บาท ( …………………………………………………………. )
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
 สาเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวข้อง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ใบสรุป / ใบแสดงค่ารักษาพยาบาล
ลงชื่อ………………………..…………………..………
(…………………………………………………)
คารับรองผู้ป่วย
ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นส./ดช./ดญ. ) ………………………………………………………………………………..……………………….….
ขอรับรองว่าได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามระยะเวลาดังกล่าวจริง เป็นจานวนเงิน ……………..………….……...บาท
( ………………………………………………………………………………… )
ลงชื่อ……………………...……………………………..
(…………………………………………………)
หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือถึงแก่กรรมให้ญาติเป็นผู้รับรองแทน
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หน่วยบันทึกเวลาและ
ธุรการ (Time Unit)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure)

รหัส : WP-FAS-TU-01 จานวน

เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย

ฉบับที่ :

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วันที่บังคับใช้ :

ผู้จัดทา : หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :

(…………………………………………)

หน้า

แก้ไขครั้งที่ :

(....................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...............

หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ (Time Unit :TU) เป็นสมาชิกของทีมปฏิบัติการ (General Staff) มีหน้าที่รับผิดชอบการ
บันทึกเวลาปฏิบตั ิงานของบุคลากร สาหรับการตอบโต้สาธารณภัย
1. บทบาทหน้าที่
1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สาหรับการปฏิบัตงิ านตอบโต้สาธารณภัย
1.2 จัดทาบันทึกหรือหนังสือราชการต่างๆ เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือขอบคุณ
2. ผู้บังคับบัญชา :
หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร (Finance/Administration Section Chief)
3. ผู้ใต้บงั คับบัญชา:
ตามที่หัวหน้าส่วนแผนงานมอบหมาย
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4.ผังการปฏิบตั ิงาน

มีคาสั่งเปิดศูนย์ ICS
ตรวจสอบและเตรียมเอกสาร
บันทึกการลงลายมือชื่อปฏิบัติงานของ
บุคลากร
บุคลากรของ สสจ………

บุคลากรจากหน่วยงานอื่น

ศูนย์ ICS ณ สสจ.

ปฏิบัติงานนอกพื้นที่

สมุดลงชื่อปฏิบัติงาน

สมุดลงชื่อไปราชการ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Activity Log) ICS 214
ทาบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ทาบันทึกขออนุญาตไปราชการนอกพื้นที่

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
(Activity Log) ICS 214

นาส่ง ICS 214 ให้หน่วยข้อมูลทรัพยากร
ณ พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
 บุคลากรในจังหวัด นาส่ง ICS อาเภอ
 บุคลากรจากจังหวัดอื่น นาส่ง ณ พื้นที่
ที่รับมอบภารกิจ

นาส่ง ICS 214 ให้หน่วยข้อมูลทรัพยากร
ICS สสจ.

ส่งมอบให้กับหน่วยจัดทาแผนและเอกสาร
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5. การรายงาน
ผู้รับรายงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
วิธีการรายงาน
แบบฟอร์ม
ความถี่ในการรายงาน

หัวหน้าส่วนการเงิน/บริหาร
หลักฐานการบันทึกเวลาปฏิบัตงิ าน สรุปการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สาหรับการประชุม แฟกซ์ อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ
FM-FS-TU-01
ตามรอบของการจัดประชุม และตามที่หน่วยงานร้องขอ

6. แผนสื่อสาร ประสานงาน
ทาเนียบรายชื่อหน่วยงาน หรือทีมที่ต้องติดต่อ โดยมีการกาหนดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจน (ตาม ICS 205)
7. แผนระดมทรัพยากร
การร้องขอสนับสนุนงบประมาณ มาตรการการลดค่าใช้จ่าย
8. ข้อตกลง / กติกา
8.1 มีระเบียบในการอ้างอิง
8.2 เตรียมช่องทาง/ทางออก/ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานในภาวะสาธารณภัย
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FM-FS-TU-01 : แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)
ของ หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ (Time Unit)
เหตุการณ์.........................................................................สถานที่...............................................................................
วันที่..................................................เวลา................น. ชื่อผู้ปฏิบัติการ...................................................................
หัวข้อต่อไปนี้ถือเป็นการประเมินกิจกรรมสาคัญขั้นต่าของตาแหน่ง บางหัวข้ออาจทาครั้งเดียว บางข้อ ต้องทา
ต่อเนื่องหรือทาซ้าหลายครั้งบางกิจกรรมอาจมอบหมายให้หัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติย่อยได้
ภารกิจ/กิจกรรม
 ปฏิบัติตามหน้าที่รบั ผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน Common Responsibility
 รายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนและรับฟังการมอบหมายงาน
 รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้บันทึกหรือหนังสือราชการต่างๆ และรายงานหรือแจ้งถึงความพร้อมต่อหัวหน้าส่วน
การเงินและบริหาร
 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหนังสือราชการที่ต้องใช้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละส่วน/หน่วย
 ควบคุมการปฏิบัตงิ านตามเวลาที่บันทึกโดยประสานงานกับหัวหน้าส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้บงั คับบัญชาของทีมหรือ
หน่วยนั้นๆ
 แจ้งกรอบเวลา การปฏิบัตงิ านให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/หน่วย โดยประสานงานกับส่วนวางแผน และ จนท.ความ
ปลอดภัย
 เก็บเอกสารต่างๆ ที่บนั ทึกและส่งมอบให้หน่วยเอกสาร
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ตัวอย่าง

ที่ ................./

ศาลากลางจังหวัด
………………………………………………………………….
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง ....................................................
เรียน ......................................................
อ้างถึง ...................................................... (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย .................................................................... (ถ้ามี)
ภาคเหตุ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ภาคความประสงค์ ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ภาคสรุป ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ ICS ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร.
โทรสาร.
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ตัวอย่าง

ที่ ................./

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
………………………………………………………………….
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน .............................................................
อ้างถึง ............................................................................. (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ........................................................................................ (ถ้ามี)
ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสบเหตุภัย........................... ณ
.......................................................................... ในวันที่ ...................................... ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจานวนมาก
และได้รับการสนับสนุน.....................................จาก...........................(หน่วยงาน/บริษัท/บุคคล).................................. ดังรายการ
๑ …………………………………………………………..จานวน......................(หน่วยนับ)
๒ …………………………………………………………..จานวน......................(หน่วยนับ)
๓ …………………………………………………………..จานวน......................(หน่วยนับ)
ในการนี้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................... ได้รับ....................เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านใน
โอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ ICS ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โทร.
โทรสาร
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ตัวอย่าง

ที่ ................./

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
………………………………………………………………….
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์............
เรียน ................................................................................
อ้างถึง ......................................................................... (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ..............................................................................(ถ้ามี)
ด้วยจังหวัด.........................ได้ประสบเหตุภัย................................................. ณ ..............................................
ในวันที่ .......................................... ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจานวนมาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
........................... ไม่มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการรักษาผูป้ ระสบภัยเบื้องต้น จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ ดังนี้
๑ …………………………………………………………..จานวน......................(หน่วยนับ)
๒ …………………………………………………………..จานวน......................(หน่วยนับ)
๓ …………………………………………………………..จานวน......................(หน่วยนับ)
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้............................................เป็นผู้ประสานงานรับสิ่งสนับสนุน
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ ICS ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โทร.
โทรสาร

