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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 
 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง๑ 

 รับทราบ วาสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยข้ึนในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบ
ฉับพลันโดยกอความเสียหายรุนแรงกับชนิดที่คาดการณไดแตกอความเสียหายอยางกวางขวาง รวม ๗ ประเภท
ไดแก อุทกภัย-ดินโคลนถลม  พายุหมุนเขตรอน  แผนดินไหว  สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแลง และ ไฟปา-หมอกควัน 
ซึ่งจะสรางความสูญเสียทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม คิดเปนมูลคามหาศาลในแตละป 
 ตระหนัก วาการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเปนงานที่เกินความสามารถท่ีหนวยงานรัฐจะบริหารจัดการเพียง
ลำพังหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ประกอบกับการดำเนินงานดานแผนเตรียมความพรอมแหงชาติยังมีขอจำกัด 
ขาดมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบแจงเตือนภัย การวางแผนปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติอยาง
เปนระบบ การฝกซอมของหนวยงาน การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา การกำหนดการบัญชาการเหตุการณ
ที่มีเอกภาพ และความเขาใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตั้งแตในภาวะปกติจนถึงขั้นสถานการณวิกฤต ทำให
การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินไมสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 หวงใย วาสังคมและชุมชนทองถิ่นยังขาดความรู ความเขาใจ หรือองคความรูเดิมที่มีอยูอาจไมเพียงพอ
ตอความซับซอนของปญหาและความหลากหลายของภัยพิบัติธรรมชาติ จนไมอาจนำมาสูการกำหนดมาตรการ
ปองกันและรับมือภัยพิบัติอันเปนสาธารณภัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม    
 กังวล วารฐับาลยงัไมมคีวามชัดเจนในแนวทางการจัดการภัยพบิตัิธรรมชาติโดยชมุชนทองถ่ินเปนศูนยกลาง 
และยังขาดแนวนโยบายเฉพาะสำหรับรองรับภัยพิบัติแตละประเภท ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปองกันสาธารณภัย รวมท้ังการกำกบัการใชประโยชนในทีด่นิ การถมดนิ และการควบคมุอาคาร ทีย่งัไมสามารถ
บังคับใชอยางไดผล และยังใหความสำคัญในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนนอยเกินไป ขาดการถอดบทเรียน
การทำงานในขณะการเกดิภยัพบิตัแิตละครัง้อยางเพยีงพอท่ีจะนำไปสูการปฏบิตัไิดดขีึน้กบัเหตกุารณทีค่ลายคลึงกัน 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) โดยกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในฐานะหนวยงานเลขานุการเปนเจาภาพหลัก รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ สภาความมั่นคงแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอวกาศและ
สารสนเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงคมนาคม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สมาคมสันนิบาต

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๓  
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ 
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๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑ 

เทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตำบล
แหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้ 
          ๑.๑ จัดใหมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ใหความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง และ
ใหคำนึงถึงกลุมเปราะบางดวย ทัง้นี้ใหนำขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ตามภาคผนวก๒ ทายเอกสารหลัก ไปพิจารณารวมดวย 
              ๑.๒  จัดตั้งกลไกและระบบสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือ เงินกองทุนในทุกระดับที่มีรูปแบบการ
จัดการที่คลองตัว เพื่อดำเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับโดยมีชุมชนทองถิ่นเปน
ศูนยกลาง 
 ๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง โดยการสนับสนุนของ
กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนเตรียมความพรอมเครือขายชุมชนทองถิ่นเพ่ือรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และที่เกิด
จากโครงสรางการพัฒนาในทองถิ่น โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และเครือขายชุมชนทองถิ่น 
ทั้งนี้ใหคำนึงถึงบทบาทหญิง-ชายในการบริหารจดัการภยัพบิตั ิและความเชือ่มโยงระหวางพืน้ที ่ รวมถึงความครอบคลุม
พื้นที่อำเภอเปาหมายทั้งอำเภอ และจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ กองทุนอื่น ๆ เพื่ออุดหนุนการทำงานของเครือขาย โดยมีเคาโครงของสาระสำคัญดังนี้  
     ๒.๑  การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอม รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการผังเมือง 
และการซอมแผน  
     ๒.๒  การปองกันและลดผลกระทบ รวมถึงการจัดการลุมน้ำ 
     ๒.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการแพทยสาธารณสุข 
     ๒.๔  การฟนฟู รวมถงึการดูแลปจจัยสี่ ไดแก การจัดสรางที่พักชั่วคราว น้ำดื่มและอาหาร การดูแล
ดานสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม ใหไดตามมาตรฐานสากล  
     ๒.๕  การสนับสนุนเครือขายจัดการภัยพิบัติของชุมชนทองถิ่นและสังคม โดยการสรางจิตสำนึกแหง
ความปลอดภัย และการบริหารจัดการความขัดแยงในการแกไขปญหาภัยพิบัติ และใหคำนึงถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ 
เชน กลุมเปราะบาง       
 ๓. ขอใหรัฐบาลจัดตั้งกองทุนระดับชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากหลายภาคสวน เพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดกลไกการบริหารการจัดการภัยพิบัติ การบริหารระบบโลจิสติกส การเคลื่อนยายผูประสบภัย 
การสงเสริมการจัดทำแผนเตรียมความพรอมระดับชุมชน และสงเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติดานอื่น ๆ 
โดยเฉพาะระดับชุมชนทองถิ่น ดวยการออกเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มอบหมายใหสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงาน 
 ๔. ขอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุน และกลไกการประสาน
ความรวมมือจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ตำบล/ภูมินิเวศ โดยอาจจัดตั้งขึ้นมาใหมหรือเปนสวนหน่ึงของกองทนุทีม่อียูแลว 
ในชุมชนทองถิ่น เพื่อจัดการแกปญหาเฉพาะหนาและฟนฟูภายหลังประสบภัยพิบัติ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนทองถิ่นริเริ่มดำเนินการ 
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 ๕. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย หนวยงานวิชาการ องคกร
พัฒนาเอกชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชนทองถิ่น หรือทุกภาคสวนรวมกัน ดำเนินการวิจัยและสราง
องคความรูเรื่องภัยพิบัติ รวมทั้งรวบรวมองคความรูและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากบทเรียนและประสบการณของ
ภาคประชาชนท่ีหลากหลาย รวมถึงการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพ และสาเหตุแหงภัยพิบัติ 
อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการในทุกระดับ   
 ๖. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) จัดสรรคล่ืนความถี่อยางพอเพียงเพื่อใชสำหรับโทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร ในการรับมือ
ภัยพิบัติธรรมชาติเปนการเฉพาะ โดยมีหนวยงานรัฐหรือองคกรสาธารณะท่ีเกี่ยวของและมีศักยภาพเหมาะสมเปน
ผูดำเนินการ อีกท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือสื่อสารใหกับองคกรชุมชนที่ทำงานจัดการ
ภัยพิบัติ 
 ๗. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) สนบัสนนุการพฒันาเครือขายอาสาสมัคร
ภาคพลเมืองที่หลากหลายเพื่อรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการจัดการองคความรู
ดานภัยพิบัติอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรองคความรูที่จำเปนกับประชาชนในภาวะภัยพิบัติทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  
 ๘. ขอใหสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเปนหนวยงานหลัก รวมกบัสมาชกิสมชัชาสุขภาพ
ในพื้นที่เสี่ยงทกุจงัหวดั สนบัสนนุใหมกีารจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่ รวมกบัหนวยงานวิชาการและชุมชนทองถิ่น 
เพื่อขับเคล่ือนงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม เชน จัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ
ภัยพิบัติประจำจังหวัด  
 ๙. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบจัดทำหลักสูตร
การเรียนรูเรื่องภัยพิบัติอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และจัดใหมีการเรียนการสอนในทุกระดับ    
 ๑๐. ขอใหรฐับาลทบทวนโครงสรางการจัดการภัยพบิตั ิ โดยใหมศีนูยอำนวยการทีม่ลีกัษณะเปนหนวยงานรัฐ
ที่เปนอิสระ ทำงานเปนเอกภาพ ขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตร ี เปนหนวยงานท่ีประสานความรวมมอืระหวางกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  กรมอตุนุยิมวทิยา  ศนูยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาต ิ เครอืขายอาสาสมัครดานภยัพบิตัภิาควิชาการ  
กรมสุขภาพจิต สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต ิและหนวยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ศูนยอำนวยการระดับภาค  
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  
 ๑๑. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่ ๕ และครั้งท่ี ๖  
 


