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จัดทาโดย.......กระทรวงสาธารณสุข/กรมควบคุมโรค
(กระทรวง/กรม)

ตารางภาพรวมแนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

๑. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อให้มกี ารผนึกกาลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพร้อมในทุกระดับ ทีป่ ระสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผนึกกาลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ
๓. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานระดับกระทรวงจัดทาแผนรองรับยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
๔. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ : จานวนของหน่วยงานที่มีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
แบบบูรณาการ ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
๕. หน่วยงานหลัก : 1.สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๖. หน่วยงานสนับสนุน : 1. กรมควบคุมโรค 2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๗. งบประมาณทั้งหมด
52,055,000
๗.๑ งบประมาณประจาปี ๒๕๕๘
22,055,000
๗.๒ งบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
10,000,000.
๗.๓ งบประมาณประจาปี ๒๕๖๐
10,000,000.
๗.๔ งบประมาณประจาปี ๒๕๖๑
10,000,000.
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ที่
1.

กลยุทธ์
การพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการเตรียม
ความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

มีหลักสูตร หลักสูตรการ 1.โครงการพัฒนา
หลักสูตรการ
การอบรม อบรม 1
ฝึกอบรมเรื่อง
เรื่องระบบ หลักสูตร
บัญชาการ
(Incident
Command
System :ICS)และ
การบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
(Disaster
Management)

ระบบบัญชาการ
(Incident
Command
System :ICS)และ
การบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
(Disaster
Management)

มีบุคลากรที่ มีครู ก. 60 คน
สามารถถ่าย
ทอดความรู้
เรื่องระบบ
บัญชาการ
(Incident
Command
System :ICS)
และการ
บริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
(Disaster
Manageme
nt)

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
(ครู ก.)ในการให้
ความรู้การ
ฝึกอบรมเรื่อง
ระบบบัญชาการ
(Incident
Command
System :ICS)และ
การบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
(Disaster
Management)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ / ไตรมาส / ห้วงเดือน)

๒๕๕๘
 

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

หลัก

สนับสนุน

ผลผลิต (Output)
ที่คาดว่าจะเกิด
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี

กรม
สานัก
หลักสูตรการ
ควบคุม โรคติดต่อ อบรมเรื่องระบบ
โรค
ทั่วไป
บัญชาการ(Incident
Command System
:ICS)และการบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉิน
(Disaster
Management)

(1 หลักสูตร)



กรม
สานัก
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ควบคุม โรคติดต่อ งานเตรียมพร้อมตอบ
โรค
ทั่วไป
โต้ภาวะฉุกเฉินจาก
หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคได้รับการ
ฝึกอบรมและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ใน
บทบาทครู ก.ได้
(จานวน 60 คน)
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ที่

กลยุทธ์

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ระดับความ 3.โครงการพัฒนา
สังกัดกรม
สาเร็จของการ แนวทางการตรวจ
ควบคุมโรค จัดทาแนวทาง ประเมินแผนบริหาร
สามารถจัดทา การตรวจ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
แผนบริหาร ประเมิน
(Incident
สถานการณ์ แผนบริหาร Management Plan
ฉุกเฉิน
สถานการณ์ :IMP)และแผน
(Incident ฉุกเฉิน
ประคองกิจการ
Management Plan
(Business
:IMP)และแผน
Continuity
ประคองกิจการ
Plan : BCP)
(Business
จานวนหน่วย 4. โครงการตรวจ
Continuity งานที่ผ่านการ ประเมินแผนIMPและ
Plan : BCP) ตรวจประเมิน BCP( จานวน
3 หน่วยงานนาร่อง)
2.

การพัฒนาประสิทธิ หน่วยงาน
ภาพและสนับสนุน สังกัดกรม
การดาเนินงาน
ควบคุมโรค
เตรียมพร้อมตอบโต้ สามารถเตรียม
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
พร้อมตอบโต้
ภัยสุขภาพ
ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคและภัย
สุขภาพได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ / ไตรมาส / ห้วงเดือน)

1. โครงการสรุป
บทเรียน จากการ
เตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
2.การสนับสนุน
เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์
วัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
การรองรับภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพ

๒๕๕๘
 

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลัก

สนับสนุน

ผลผลิต (Output)
ที่คาดว่าจะเกิด
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี

กรม
สานัก แนวทางการตรวจ
ควบคุม โรคติดต่อ ประเมิน แผนบริหาร
โรค
ทั่วไป สถานการณ์ฉุกเฉิน
(Incident
Management Plan :
IMP) และแผนประคอง
กิจการ (Business
Continuity
Plan : BCP)ตาม
มาตรฐานISO22301
(1 ฉบับ)
กรม
สานัก
หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุม โรคติดต่อ ควบคุมโรค จานวน
โรค
ทั่วไป
31 หน่วยงานผ่านการ
ตรวจประเมิน
กรม
สานัก
สรุปบทเรียนการ
ควบคุม โรคติดต่อ ดาเนินงานอย่างน้อย
โรค
ทั่วไป
1 เรื่องต่อปี( 4 เรื่อง)

  กรม
สานัก
หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุม โรคติดต่อ ควบคุมโรค สามารถ
โรค
ทั่วไป
สนับสนุนดาเนินงาน
ได้ตามความต้องการ
ของพื้นที่
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ที่

กลยุทธ์

3.

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลัง
วัคซีนสารองเพื่อ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

4.

การพัฒนาองค์กร
และระบบเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ผิดปกติ
ทางสาธารณสุข
( Emergency
Operation
Center: EOC )

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์ เชิงกลยุทธ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ / ไตรมาส / ห้วงเดือน)

แผนงาน/โครงการ

กรมควบคุมโรค มีวัคซีน 1.โครงการสารวจ
สามารถบริหาร สนับสนุน คลังวัคซีนสารอง
จัดการคลัง หน่วยงาน สคร.1-12
วัคซีนสารอง ได้อย่าง
เพื่อตอบโต้ เพียงพอต่อ
ภาวะฉุกเฉิน ความ
ได้เพียงพอ ต้องการ
1.จัดทาคู่มือการใช้
ระบบปฏิบัติการEOC
2. ซ้อมแผนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

๒๕๕๘
  

๒๕๕๙

๒๕๖๐

หลัก

สนับสนุน

ที่คาดว่าจะเกิด
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี

กรม
สานัก
มีระบบบริหารจัดการ
ควบคุม โรคติดต่อ คลังวัคซีนสารองเพื่อ
โรค
ทั่วไป
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

 
 

๒๕๖๑

ผลผลิต (Output)

 

 

กรม
ควบคุม
โรค
  กรม
ควบคุม
โรค

ศูนย์ITกรม
ควบคุม
โรค
สานัก
โรคติดต่อ
ทั่วไป

มีคู่มือการใช้
ระบบปฏิบัติการEOC

หน่วยงานฯมีแผนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่
3.พัฒนาระบบ EOC                 กรม
ศูนย์ITกรม มีระบบ EOC
บูรณาการฐานข้อมูล
ควบคุม ควบคุม บูรณาการฐานข้อมูล
เพื่อ วิเคราะห์/
โรค
โรค
เพื่อ วิเคราะห์/
เรียบเรียง/นาเสนอ
เรียบเรียง/นาเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์
ข้อมูลสถานการณ์
เตือนภัย เชื่อมต่อ
เตือนภัย
ระบบGIS
                กรม
4.สนับสนุนการ
สานัก
ระบบบริหารจัดการ
ดาเนินงานด้านการ
ควบคุม โรคติดต่อ การตอบโต้ภาวะ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรค
ทั่วไป
ฉุกเฉินกรมควบคุมโรค
ด้านการแพทย์
สามารถเชื่อมต่อกับ
และสาธารณสุข(War
ระบบเขตได้
room)สานักฯ

5
หมายเหตุ :

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ ๒) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้คน ชุมชน และ สังคม ๓) การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
๔) การผนึกกาลังการดาเนินงานและบูรณาการแผนในทุกระดับ ๔) การผนึกกาลังการดาเนินงานและบูรณาการแผนในทุกระดับ และ ๕) การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๒. งบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณประเด็นกลยุทธ์ทั้งหมด ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นหน่วยรวบรวม
๓. แผนงาน สามารถประกอบด้วย หลายโครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดแต่ละกลยุทธ์
๔. โครงการ ควรสะท้อนถึงการนากิจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเป้าหมายสอดคล้องกัน และเป็นโครงการสาคัญ (Flagship Project) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
๕. ระยะเวลาดาเนินการ ให้ระบุช่วงเวลา (ไตรมาสและห้วงเดือน) ที่จะดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละปีงบประมาณ
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ

