จัดทาโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตารางภาพรวมการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2561)
1. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้ คน ชุมชน และสังคม
3. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(รายละเอียดดังตาราง)
4. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์(รายละเอียดดังตาราง)
5. หน่วยงานหลัก 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ
6. หน่วยงานสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย)
7. งบประมาณทั้งหมด
7.1 งบประมาณประจาปี 2558
4,430,000 บาท
7.2 งบประมาณประจาปี 2559
๕,000,000 บาท
7.3 งบประมาณประจาปี 2560
5,750,000 บาท
7.4 งบประมาณประจาปี 2561
6,000,000 บาท
ที่

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิง
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เชิง
กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
1

1

พัฒนาและ
ตรวจสอบระบบ
การแจ้งเตือน
เฝ้าระวังฯ

หน่วยงานส่วนกลาง
และจังหวัดมีการ
เตรียมพร้อมด้าน
ทรัพยากรและบัญชี
บุคลากรภาครัฐ
อาสาสมัคร ที่
สอดคล้องกับ
ประเภทของภัยที่
เกิดขึ้น

ร้อยละของ
หน่วยงานระดับ
กระทรวง กรม
จังหวัด กาหนด
แผนเตรียม
ความพร้อม
เผชิญกับภัย
ความมั่นคงและ
สาธารณภัย

๑. พัฒนาระบบ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
สร้างเครือข่าย
การดาเนินงานทัง้
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

2558
2 3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ/ไตรมาส/ห้วงเดือน)
2559
2560
1 2 3 4 1 2 3 4

1

2561
2 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการ
ประเมินผล

กรมอนามัย

หน่วยงานที่มีการ
นาระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ไปใช้

4

หมายเหตุ

ที่

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิง
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เชิง
กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
1

2

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ฝึกอบรมฯ

คนในสังคมมี
ภูมิคุ้มกัน มี
จิตสานึกด้านความ
มั่นคง และ
จิตสานึกด้านความ
ปลอด

ร้อยละของการ
อบรมการ
เตรียมความ
พร้อมฯ

2. ปรับปรุงและ
บารุงรักษาระบบ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการใช้
งานระบบแก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(เครื่องมือ)
2. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ระบบเฝ้าระวังฯ
สื่อสาร เตือนภัย
จากเหตุฉุกเฉินฯ
1. การจัดอบรม
เพื่อชี้แจง ทา
ความเข้าใจ
กลไกและ
แผนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินแก่
บุคลากรด้าน
สาธารณสุข
(ส่วนกลาง /ศูนย์
อนามัย/สสจ./
สสอ./อสม.)
๒. การจัดอบรม
ซักซ้อมแผน
ระบบบัญชาการ
การตอบโต้ภาวะ

2558
2 3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ/ไตรมาส/ห้วงเดือน)
2559
2560
1 2 3 4 1 2 3 4

1

2561
2 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการ
ประเมินผล

กรมอนามัย

มีการพัฒนา
ศักยภาพทีมตอบโต้
ฯ ในส่วนกลางและ
ศูนย์อนามัยและ
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง (เช่นซ้อม
แผนฯ)

4

หมายเหตุ

ที่

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิง
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เชิง
กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
1

3

ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ การรับรู้
การตระหนักรู้ฯ

ชุมชน ท้องถิ่น มี
ความรู้และ
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
เตรียมพร้อมเผชิญ
กับภัยความมั่นคง
และสาธารณภัย

ฉุกเฉินแก่
บุคลากรด้าน
สาธารณสุข
(ส่วนกลาง /ศูนย์
อนามัย/สสจ./
สสอ./อสม.)
ร้อยละของ
1. การพัฒนา
องค์กรปกครอง และปรับปรุง
ส่วนท้องถิ่นมี ฐานข้อมูลความ
การกระจาย
เสี่ยง ชุดความรู้
ข้อมูลให้แก่
ในการปฏิบัติงาน
ชุมชนและ
ตอบโต้ภาวะ
หมู่บ้าน
ฉุกเฉินด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อมให้ทัน
ต่อสถานการณ์

2558
2 3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ/ไตรมาส/ห้วงเดือน)
2559
2560
1 2 3 4 1 2 3 4

1

2561
2 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการ
ประเมินผล

กรมอนามัย

ชุดความรู้ในการ
ปฏิบัติที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันต่อ
สถานการณ์

4

หมายเหตุ

