
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๓๑

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง  

 

เปาหมาย         

 ๑. ภัยพิบัติธรรมชาติแบบฉบัพลนัทีม่ผีลกระทบตอชีวติทรพัยสนิรนุแรง ๔ ประเภท ไดแก อุทกภัย-ดินโคลน

ถลม  พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว และคล่ืนยักษสึนามิ 

 ๒. ภัยพิบัติธรรมชาติที่คาดการณได ซึ่งอุบัติบอยขึ้นและมีผลกระทบตอประชาชนเปนวงกวาง ๓ ประเภท

ไดแก มหาอุทกภัย ภัยแลง และวิกฤตไฟปาและหมอกควัน 

 

เปาประสงค  
 เครือขายชมุชนทองถิน่และอาสาสมคัรภาคพลเมอืงในทุกอำเภอ จังหวดั ทีม่พีืน้ทีเ่ส่ียงตอภัยพบิัติธรรมชาติ 

มีศักยภาพ ความพรอมรับมือและสามารถจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ไดดวยตนเอง และเชื่อมโยงเปนเครือขายในการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อกำหนดพื้นที่ระดับอำเภอท่ีมีความเส่ียงตอภัยพิบัติธรรมชาติประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลาย

ประเภท และแจงเตือนใหชุมชนทองถิ่นรูลวงหนาโดยทั่วกัน 

 ๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติระดับอำเภอ และกลไกการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครภาคพลเมืองระดับจังหวัด ในทุกพื้นที่เปาหมาย 

 ๓. เพื่อพัฒนาระบบการแจงเตือนภัยและการส่ือสารติดตอที่จำเปนในทุกระดับ ทั้งระยะกอน ระหวาง  

และหลังภัยพิบัติธรรมชาติ 

 ๔. เพื่อพัฒนาระบบโลจสิตกิสเพือ่การบรรเทาทุกขและการฟนฟ ู ทัง้ในระดบัชาตแิละในพืน้ทีจ่งัหวดั-อำเภอ

เปาหมาย ใหมีประสิทธิภาพ 

 ๕. เพื่อสงเสริมการผนึกกำลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน กองทัพ และภาคประชาสังคม 

ในการรับมือและจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 

 

กลวิธีการดำเนินงานและกรอบกิจกรรม 
 ๑. กำหนดพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภออยางแมนยำและครอบคลุม 

     ๑.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)  

  ๑.๑.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลภัยพิบัติธรรมชาติระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ใหมี

ประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน และเปนระบบดิจิตอล 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 
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  ๑.๑.๒ ใชขอมูลยอนหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทยทั้ง ๗ ประเภท เพื่อนำมา

กำหนดและระบุพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอเปนรายภัยพิบัติ 

  ๑.๑.๓ ประกาศแจงเตือนใหจังหวัดและอำเภอเปาหมายรูตัวลวงหนาอยางเปนกิจจะลักษณะ 

  ๑.๑.๔ ประชาสัมพันธและสื่อสารสาธารณะใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินในพื้นที่เปาหมาย

รับทราบและเกิดความตื่นตัวอยางทั่วถึง 

     ๑.๒ ดานการเตรียมความพรอม (Preparedness) 

  ๑.๒.๑ จดักระบวนการถกัทอเครอืขายชุมชนทองถิน่ทัง้อำเภอในพืน้ทีเ่ปาหมายเพือ่รับมือภัยพิบัติ

ธรรมชาติแบบเฉพาะเจาะจงตามประเภทของภัยพิบัติ 

  ๑.๒.๒ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแผนรับมือพิบัติภัยธรรมชาติเฉพาะประเภทแบบเบ็ดเสร็จ 

(Total Warfare Strategy) ของเครือขายชุมชนทองถิ่นในทุกอำเภอเปาหมาย โดยเนนการมีสวนรวมและการสราง

จิตสำนึกทางสังคมอยางเขมขน 

  ๑.๒.๓ จัดเตรียมโครงการและงบประมาณจากภาครัฐ  องคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชา

สังคม เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผน 

     ๑.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข (Response and Relief) 

  ๑.๓.๑ พัฒนาติดต้ังระบบ GIS MIS และการตดิตอส่ือสาร เพือ่ใชในการปฏบิตังิาน โดยเชือ่มโยง

กันทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและสวนกลาง 

     ๑.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction) 

  ๑.๔.๑ จัดใหมีกลไกรองรับกระบวนการสังเคราะหบทเรียนรู การแลกเปล่ียนประสบการณ และ

การจัดการความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพ  

 

 ๒. เสริมสรางเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติระดับอำเภอ และกลไกสนับสนุนในระดับจังหวัด 

     ๒.๑  ดานการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 

  ๒.๑.๑ เสริมสรางบทบาทและกายภาพของศูนยประสานงานเครือขายของชุมชนทองถิ่นและ

ภาคประชาสังคมในอำเภอและจังหวดัเปาหมายใหเปนกจิจะลกัษณะ ประชาชนเขาถงึไดงาย มีระบบฐานขอมูลและ

ทะเบียนอาสาสมัครและเครือขายองคกรชุมชนทองถิ่นที่เปนปจจุบัน มีคณะทำงานหรือทีมประสานงานเครือขาย

และระบบการติดตอสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑.๒ ตรวจสอบความพรอมของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

ที่ตอเน่ือง 

  ๒.๑.๓ จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย ศูนยพักพิง และมีแผนอพยพชุมชน 

  ๒.๑.๔ จัดทำและเผยแพรคูมือสำหรับประชาชนในการรับมือและจัดการตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ธรรมชาติ 

  ๒.๑.๕ จัดใหมีหลักสูตรทองถิ่นหรือการใหความรูดานภัยพิบัติในระบบการศึกษา 

     ๒.๒  ดานการเตรียมความพรอม (Preparedness) 

  ๒.๒.๑ ขับเคล่ือนแผนปฏบิตักิารแจงเตอืนภยัและการอพยพเคลือ่นยายประชาชน และการซอมแผน 

  ๒.๒.๒ กำหนดแนวทางและบทบาทของศูนยเตอืนภยัระดบัพืน้ที ่โดยกระจายอำนาจและใหบทบาท

ผูแจงเตือนภัยระดับชุมชนอยางเหมาะสม 
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  ๒.๒.๓ ตรวจสอบความพรอมของระบบการส่ือสารตดิตอและการกระจายเสียงแพรภาพในทองถิ่น  

  ๒.๒.๔ เตรียมทีมกูชีพกูภัยและผูปฏิบัติงาน อุปกรณ เครื่องมือ แผนที่ พิกัด และสิ่งของจำเปน

ตาง ๆ 

     ๒.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข (Response and Relief) 

  ๒.๓.๑ สนับสนุนเครือขายปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยระดับอำเภอ-ตำบล และประสาน

เครือขายกูชีพ-กูภัยจากองคกรมืออาชีพในระดับจังหวัด  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  ๒.๓.๒ บริหารจัดการระบบโกดัง (ชั่วคราวหรือกึ่งถาวร) ในพื้นที่ สำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข  

และดูแลระบบขนสงลำเลียง 

  ๒.๓.๓ พัฒนาระบบการติดตอประสานงานกับเครือขายอำเภอ-จังหวัดขางเคียงและพ้ืนที่

ภายนอก 

     ๒.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction) 

  ๒.๔.๑ ขยายบทบาทของเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่และเครือขายขามจังหวัด 

อาทิ กองทุนหมูบานและกองทุนออมทรัพยชุมชน 

  ๒.๔.๒ พัฒนาระบบประกันภัยชุมชน 

  ๒.๔.๓ พัฒนาระบบการประสานและขอรับการสนบัสนนุจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนระดับชาติ/

นานาชาติ 

 

 ๓. พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยและการส่ือสารสาธารณะ 

     ๓.๑  ดานการปองกันและลดผลกระทบ 

  ๓.๑.๑ ตรวจสอบหรือทบทวนการแตงตัง้และกำหนดบทบาท/อำนาจหนาทีข่องศูนยแจงเตอืนภัย

และคณะผูเชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบในระดับชาติใหเปนปจจุบัน 

  ๓.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทขององคกรและเครือขายสถาบันทางวิชาการ และศูนย

ขอมูลภัยพิบัติระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหพัฒนาขีดความสามารถและเช่ือมโยงขอมูลกับกลไกแจงเตือนภัย 

ทั้งระดับสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น 

  ๓.๑.๓ จัดใหมีคลื่นความถี่เปนการเฉพาะ สำหรับโทรทัศนระดับชาติ ๑ คลื่น วิทยุ AM และ 

FM ระดับชาติ อยางละ ๑ คลื่น  และคล่ืนความถ่ีสำหรับวิทยุสื่อสาร ๑ คลื่น 

  ๓.๑.๔ แผนพัฒนาระบบและโครงขายการแจงเตือนภัยเชื่อมโยงระดับชาติ-ภูมิภาค-ทองถิ่น

ทั่วประเทศ 

  ๓.๑.๕ พัฒนาขีดความสามารถแหงชาติในการแจงเตือนภัยพิบัติธรรมชาติแบบลวงหนา โดยมี

เปาหมายเชิงระยะเวลาดังนี้  

   (๑) สำหรับพิบัติภัยธรรมชาติแบบฉับพลัน 

   - คลื่นยักษสึนามิ  ภายใน ๒ ชั่วโมง   

   - อุทกภัย-ดินโคลนถลม  ภายใน ๓ วัน   

   - พายุหมุนเขตรอน  ภายใน ๕ วัน   

   - แผนดินไหว  เตือนกอนการเกิด Aftershock ๑๒ ชั่วโมง 
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   (๒) สำหรับพิบัติภัยธรรมชาติที่คาดการณได 

   - มหาอุทกภัย  ภายใน ๒ สัปดาห 

   - ภัยแลง  ภายใน ๒ เดือน 

   - หมอกควัน ภายใน ๑ เดือน   

  ๓.๑.๖ มีแผนปฏิบัติการแจงเตือนภัยระดับชาติ 

  ๓.๑.๗ มอบหมายบทบาทหนาที่และกระจายอำนาจในการแจงเตือนภัยในระดับพื้นที่ใหกับ

ทองถ่ิน/ทองที่ 

     ๓.๒  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข 

  ๓.๒.๑ แปรสภาพเครือขายสื่อสารแจงเตือนภัยในทุกระดับใหเปนการสื่อสารเพื่อบรรเทาทุกข 

     ๓.๓  ดานการฟนฟูบูรณะ 

  ๓.๓.๑ เปนส่ือกลางในการรับบริจาคส่ิงของและการชวยเหลือฟนฟูชุมชนทองถิ่นหลังเหตุการณ 

  ๓.๓.๒ มีระบบจัดการความรูเพื่อการพัฒนาในระยะยาว 

 

 ๔. พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการบรรเทาทุกข 

     ๔.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ 

  ๔.๑.๑ มีแผนงานบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 

  ๔.๑.๒ มีกองทุนระดับชาติเพื่อสงเสริม-สนับสนุนกิจกรรม/โครงการภัยพิบัติของชุมชนและ

พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในทุกมิติ  

  ๔.๑.๓ มีศูนยโลจสิตกิสบรรเทาทกุขระดบัชาตแิบบถาวร และศูนยฯ ในระดบัจงัหวดั-อำเภอ สำหรับ

พื้นที่เปาหมาย ในรูปแบบช่ัวคราวหรือกึ่งถาวร ตามความจำเปน 

  ๔.๑.๔ มีศูนยรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบฐานขอมูล และทะเบียนอาสาสมัคร/องคกร

สาธารณประโยชน ที่เปนปจจุบัน 

     ๔.๒  ดานการเตรียมความพรอม 

  ๔.๒.๑ ประสานเช่ือมโยงศูนยแจงเตือนภัยระดับชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา คณะผูเชี่ยวชาญ  

สถาบนัวชิาการ และสถานวีทิย-ุโทรทัศนชองหลกั ทีส่ามารถใหขอมลูและแจงเตอืนภัยลวงหนาอยางทันสถานการณ   

  ๔.๒.๒ ประสานเช่ือมโยงสถานีวิทยุ-โทรทัศน และดูแลระบบวิทยุสื่อสารเพื่อพรอมปฏิบัติการ

ในภาวะวิกฤต 

  ๔.๒.๓ ประสานศูนยบริการโทรศัพท ภาครัฐและเอกชน เพื่อการโรมมิ่งสัญญาณโทรศัพทขาม

เครือขายบริการภายในประเทศ ในกรณีภาวะฉุกเฉิน 

  ๔.๒.๔ จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องมือ  แผนที่  พิกัด  และสิ่งของจำเปนตาง ๆ 

     ๔.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข 

  ๔.๓.๑ จัดหาและวางระบบเครือขายยานพาหนะ (บก-เรือ-อากาศ) เพื่อการขนสงลำเลียง 

  ๔.๓.๒ สงเสริมการปฏิบัติงานของเครือขายองคกรสาธารณประโยชนและกูชีพ-กูภัยระดับชาติ/

นานาชาติ เชื่อมโยงกับระดับพื้นที่ 

  ๔.๓.๓ พัฒนาระบบติดตอประสาน/สนับสนุน ระหวางจังหวัด-ภูมิภาค-สวนกลาง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๓๕

  ๔.๓.๔ สงเสริมและขยายบทบาทของสภากาชาดไทย มูลนิธิราชประชาสมาสัย และองคกร

บรรเทาทุกขระดับชาติอื่น ๆ อยางเหมาะสมและถวนหนา 

  ๔.๓.๕ พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.)  และระบบกูภัย (ปภ.) 

     ๔.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ 

  ๔.๔.๑ ขยายบทบาทเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ  สำนักงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ 

  ๔.๔.๒ ประสานการชวยเหลือจากภาครัฐและองคกรระหวางประเทศ 

 

 ๕. สงเสริมการผนึกกำลังทางสังคม 

     ๕.๑  ดานการปองกันและลดผลกระทบ 

  ๕.๑.๑ เชื่อมโยงเครือขาย/ศนูยบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติและระดับพืน้ที ่ ใหทำงานรวมกัน

ในลักษณะ “ทั้งพื้นที่”  โดยวางระบบการประสานสนับสนุนระหวางกัน 

  ๕.๑.๒ มีกลไกสนับสนุนการดำเนินงานในรูปกองทุนระดับชาติที่เปนอิสระ โปรงใส และมี

ประสิทธิภาพ 

     ๕.๒  ดานการเตรียมความพรอม 

  ๕.๒.๑ ประสานแผนและเตรียมความพรอมการปฏิบัติการระหวางภาคีและเครือขาย 

  ๕.๒.๒ เตรียมทรัพยากร  กำลังคน  งบประมาณ  เครื่องจักรกล  อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ 

     ๕.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข 

  ๕.๓.๑ มีศูนยปฏิบัติการรวมที่มีประสิทธิภาพ 

  ๕.๓.๒ มีการประสานขอมูลความรูและเครือขายปฏิบัติการภาคสนามระหวางภาคี-เครือขาย 

  ๕.๓.๓ ใหการสนับสนนุทรพัยากร กำลงัคน งบประมาณ เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ 

     ๕.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ 

  ๕.๔.๑ มีแผนงานฟนฟูรวมกัน 

  ๕.๔.๒ มีการแบงพืน้ทีแ่ละขอบเขตภารกจิทีร่บัผิดชอบทีช่ดัเจน ท้ังสวนทีแ่ยกกันและสวนที่รวมกัน 

  ๕.๔.๓ มีระบบจัดการความรู 


