หน้า ๑

ตารางแนวทางการดาเนินงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๑. วัตถุประสงค์ยทุ ธศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
๓. หน่วยงานกากับประเด็นยุทธศาสตร์ ........-........

๔. หน่วยงานหลัก
สมช. มท. กห. ตร.
๕. หน่วยงานสนับสนุน
กรมที่ดนิ
๖. งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์
........-........

ตัวชี้วดั ประเด็น
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
เชิงคุณภาพ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วดั
ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยงานระดับ
๑ หน่วยงาน หน่วยงานมีการเตรียม ๖) พัฒนาและสนับสนุนเร่งรัดการมี
กระทรวง กรม จังหวัด กาหนด
และจังหวัดมีการเตรียม
การด้านภัยความมัน่ คง คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ...
แผนเตรียมความพร้อมเผชิญกับ
พร้อมด้านทรัพยากร
และสาธารณภัย ๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม
ภัยความมัน่ คงและสาธารณภัย
และบัญชีบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการฝึกซ้อมในการทดสอบ
แผนแนวทางปฏิบัติของระบบบัญชา
ภาครัฐ อาสาสมัคร
การเหตุการณ์ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ัฐ
ทีส่ อดคล้องกับประเภท ๑.๒.๔ ร้อยละของหน่วยงานระดับ
๑ ระบบ
ร้อยละของ
กระทรวง/กรม มีระบบข้อมูล
ของภัยทีเ่ กิดขึน้ ใน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ทีป่ ฏิบัติงานภาคสนามเจ้าหน้าที่
บัญชีทรัพยากรด้านสาธารณภัย
พืน้ ที่
ทีจ่ ัดเก็บได้
ประจาศูนย์บัญชาการหรือศูนย์
เพือ่ ป้องกันตนเองเบือ้ งต้นและ
ครบถ้วน
อานวยการเฉพาะกิจและผูป้ ฏิบัติ
มีระบบเครือข่ายข้อมูลด้านความ
หน้าทีผ่ บู้ ัญชาการเหตุการณ์
มัน่ คงเพือ่ สนับสนุนการแลกเปลีย่ น
ในแต่ละสถานการณ์จาลอง และ
ข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ให้หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ความสาคัญกับการฝึกซ้อมแผน
๑.๒.๕ จานวนหน่วยงานส่วนกลางที่
ด้านความมัน่ คงและสาธารณภัย
๓ โครงการ
ร้อยละ ๘๐
เกีย่ วข้องและจังหวัด/ กลุม่ จังหวัด /กิจกรรม
อย่างสม่าเสมอทัง้ ภายในหน่วยงาน
ของบุคลากร
มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
และระหว่างหน่วยงาน ตัง้ แต่ระดับ
ด้านสาธารณภัยทีส่ อดคล้องกับ
มีความรูแ้ ละ
ท้องถิน่ ระดับอาเภอระดับจังหวัด
กรอบแผนการป้องกันและบรรเทา
/ กลุม่ จังหวัด ระดับกระทรวงกรม
เข้าใจในการ
สาธารณภัยแห่งชาติ
และระดับชาติ โดยจัดทาหลักสูตร
ป้องกันและ
คูม่ ือการฝึก (คูม่ ือกลาง คูม่ ือระดับ
(ภาคสาธารณภัยภาคความมัน่ คง)
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดคูม่ ือระดับชุมชนท้องถิน่ )
และแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน

๑ ๑.๒ หน่วยงานส่วนกลาง

แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

งบภารกิจ งบยุทธศาสตร์ งบองค์กร

แนวทางการ

หน่วยงานที่

กระทรวง พัฒนาจังหวัด ปกครอง

ประเมินผล

รับผิดชอบ

ส่วนท้องถิน่

๑. จัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ใช้งบ
กรมทีด่ ิน ประกอบด้วย
ประมาณ
๖ แผนย่อย
กรมทีด่ นิ

สารวจ
สล.
ความเข้าใจ สทส.
เจ้าหน้าที่
ในสาระ
สาคัญของ
ของแผน ฯ
สารวจ
สล.
ความเข้าใจ ทุก
เจ้าหน้าที่ หน่วย
ที่ได้รับคู่มอื งาน

๒. การซ้อมอพยพกรณี
เกิดเหตุอัคคีภัย
(ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
กาหนดโดย ธพส.)

ใช้งบ
ประมาณ
กรมที่ดนิ

๓. โครงการฝึกอบรมเตรียม
พร้อม และป้องกัน
สาธารณภัยห้องสารบบ
ตามยุทธศาสตร์การเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติ

ใช้งบ
ประมาณ
กรมที่ดนิ

กาหนดแบบ ฝอ,
ประเมินให้ กผ.
ผู้เข้ารับ สกทม.
การอบรม

๔. จัดให้มีกิจกรรมเสริมในการ ใช้งบ
ฝึกอบรมบุคลากรของ
ประมาณ
กรมทีด่ ินในทุกหลักสูตร
กรมที่ดนิ

กาหนดแบบ ฝอ.
ประเมินให้
ผู้เข้ารับ
การอบรม

หน้า ๒

ตารางแนวทางการดาเนินงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๑. วัตถุประสงค์ยทุ ธศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
๓. หน่วยงานกากับประเด็นยุทธศาสตร์ ........-........

๔. หน่วยงานหลัก
สมช. มท. กห. ตร.
๕. หน่วยงานสนับสนุน
กรมที่ดนิ
๖. งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์
........-........

ตัวชี้วดั ประเด็น
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
เชิงคุณภาพ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วดั
ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

งบภารกิจ งบยุทธศาสตร์ งบองค์กร

แนวทางการ

หน่วยงานที่

กระทรวง พัฒนาจังหวัด ปกครอง

ประเมินผล

รับผิดชอบ

ส่วนท้องถิน่

๕. โครงการสารวจข้อมูลครุภัณฑ์ ใช้งบ
ของกรมทีด่ ิน
ประมาณ
กรมที่ดนิ

สารวจความ พด
ครบถ้วน สล
ของครุภัณฑ์
ที่ได้จดั เก็บ

หน้า ๓

ตารางแนวทางการดาเนินงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๑. วัตถุประสงค์ยทุ ธศาสตร์
เพื่อให้มีการผนึกกาลังและบูรณาการแผนการเตรียมพร้อมในทุกระดับทีป่ ระสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔
การผนึกกาลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ
๓. หน่วยงานกากับประเด็นยุทธศาสตร์ ........-........

๔. หน่วยงานหลัก
สมช. มท. กห.
๕. หน่วยงานสนับสนุน
กรมที่ดนิ
๖. งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์
........-........

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ประเด็น
ยุทธศาสตร์

๔ ๔.๑ หน่วยงานระดับ
๔.๑.๑ จานวนหน่วยงานหลักและ
กระทรวง/กรม ได้
หน่วยงานสนับสนุนทีร่ ับผิดชอบ
จัดทาแผนรองรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ยุทธศาสตร์การ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณา เตรียมพร้อมแห่งชาติ
การระดับกระทรวง ได้กาหนด
ในแผนปฏิบัติราชการ
ให้มปี ระเด็นการเตรียมพร้อม
ของหน่วยงานโดย
เผชิญ สาธารณภัยและภัยความ
ประสานสอดคล้อง
มัน่ คงในแผนปฏิบตั ิราชการ
ระหว่างแผนระดับ
ของหน่วยงาน
กระทรวง/กรม แผน
ระดับจังหวัดและ
แผนระดับท้องถิน่

๑ แผน
๓ แผนย่อย

งบประมาณ
เชิงคุณภาพ

ลาดับ
ที่

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วดั
กลยุทธ์

เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รับ ๑) ให้หน่วยงานของรัฐได้จัดทาแผน
คูม่ ือตามแผนฯ
เตรียมพร้อมตามภารกิจของ
มีความเข้าใจ
หน่วยงานบรรจุเป็นส่วนหนึง่ ของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมชาติ

แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

งบภารกิจ งบยุทธศาสตร์ งบองค์กร

แนวทางการ

หน่วยงานที่

กระทรวง พัฒนาจังหวัด ปกครอง

ประเมินผล

รับผิดชอบ

ส่วนท้องถิน่

๑. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ใช้งบ
กระทรวงมหาดไทยในส่วน ประมาณ
ของกรมทีด่ ิน
กรมที่ดนิ
ประกอบด้วย
- แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- แผนบริหารความต่อเนือ่ ง
ในสภาวะวิกฤต
- จัดทาแผนฉุกเฉินกรณีเกิด
ภัยพิบัติศูนย์สารสนเทศ
ทีด่ ิน

สารวจ
กผ.
ความเข้าใจ สล.
เจ้าหน้าที่ สทส.
ในสาระ
สาคัญของ
ของแผน ฯ

