สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๔

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง
เปาหมาย
๑. ภัยพิบัติธรรมชาติแบบฉับพลันทีม่ ผี ลกระทบตอชีวติ ทรัพยสนิ รุนแรง ๔ ประเภท ไดแก อุทกภัย-ดินโคลน
ถลม พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว และคลื่นยักษสึนามิ
๒. ภัยพิบัติธรรมชาติที่คาดการณได ซึ่งอุบัติบอยขึ้นและมีผลกระทบตอประชาชนเปนวงกวาง ๓ ประเภท
ไดแก มหาอุทกภัย ภัยแลง และวิกฤตไฟปาและหมอกควัน
เปาประสงค
เครือขายชุมชนทองถิน่ และอาสาสมัครภาคพลเมืองในทุกอำเภอ จังหวัด ทีม่ พี นื้ ทีเ่ สีย่ งตอภัยพิบัติธรรมชาติ
มีศักยภาพ ความพรอมรับมือและสามารถจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ไดดวยตนเอง และเชื่อมโยงเปนเครือขายในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อกำหนดพื้นที่ระดับอำเภอที่มีความเสี่ ย งต อ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลาย
ประเภท และแจงเตือนใหชุมชนทองถิ่นรูลวงหนาโดยทั่วกัน
๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหมีเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติร ะดับ อำเภอ และกลไกการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครภาคพลเมืองระดับจังหวัด ในทุกพื้นที่เปาหมาย
๓. เพื่อพัฒนาระบบการแจงเตือนภัยและการสื่ อ สารติดตอที่จำเปนในทุกระดับ ทั้งระยะกอน ระหวาง
และหลังภัยพิบัติธรรมชาติ
๔. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสเพือ่ การบรรเทาทุกขและการฟน ฟู ทัง้ ในระดับชาติและในพืน้ ทีจ่ งั หวัด-อำเภอ
เปาหมาย ใหมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อสงเสริมการผนึกกำลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน กองทัพ และภาคประชาสังคม
ในการรับมือและจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง
กลวิธีการดำเนินงานและกรอบกิจกรรม
๑. กำหนดพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภออยางแมนยำและครอบคลุม
๑.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)
๑.๑.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลภัยพิบัติธรรมชาติระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ใหมี
ประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน และเปนระบบดิจิตอล
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๔๓๑

๑.๑.๒ ใชขอมูลยอนหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทยทั้ง ๗ ประเภท เพื่อนำมา
กำหนดและระบุพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอเปนรายภัยพิบัติ
๑.๑.๓ ประกาศแจงเตือนใหจังหวัดและอำเภอเปาหมายรูตัวลวงหนาอยางเปนกิจจะลักษณะ
๑.๑.๔ ประชาสัมพันธและสื่อสารสาธารณะใหประชาชนและชุมชนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย
รับทราบและเกิดความตื่นตัวอยางทั่วถึง
๑.๒ ดานการเตรียมความพรอม (Preparedness)
๑.๒.๑ จัดกระบวนการถักทอเครือขายชุมชนทองถิน่ ทัง้ อำเภอในพืน้ ทีเ่ ปาหมายเพือ่ รับมือภัยพิบัติ
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 พัฒนาติดตัง้ ระบบ GIS MIS และการติดตอสือ่ สาร เพือ่ ใชในการปฏิบตั งิ าน โดยเชือ่ มโยง
กันทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและสวนกลาง
๑.๔ ดานการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction)
๑.๔.๑ จัดใหมีกลไกรองรับกระบวนการสังเคราะหบทเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
การจัดการความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
๒. เสริมสรางเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติระดับอำเภอ และกลไกสนับสนุนในระดับจังหวัด
๒.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)
๒.๑.๑ เสริมสรางบทบาทและกายภาพของศูนยประสานงานเครือขายของชุมชนทองถิ่นและ
ภาคประชาสังคมในอำเภอและจังหวัดเปาหมายใหเปนกิจจะลักษณะ ประชาชนเขาถึงไดงา ย มีระบบฐานขอมูลและ
ทะเบียนอาสาสมัครและเครือขายองคกรชุมชนทองถิ่นที่เปนปจจุบัน มีคณะทำงานหรือทีมประสานงานเครือขาย
และระบบการติดตอสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ ตรวจสอบความพรอมของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
ที่ตอเนื่อง
๒.๑.๓ จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย ศูนยพักพิง และมีแผนอพยพชุมชน
๒.๑.๔ จัดทำและเผยแพรคูมือสำหรับประชาชนในการรับมือและจัดการตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
๒.๑.๕ จัดใหมีหลักสูตรทองถิ่นหรือการใหความรูดานภัยพิบัติในระบบการศึกษา
๒.๒ ดานการเตรียมความพรอม (Preparedness)
๒.๒.๑ ขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารแจงเตือนภัยและการอพยพเคลือ่ นยายประชาชน และการซอมแผน
๒.๒.๒ กำหนดแนวทางและบทบาทของศูนยเตือนภัยระดับพืน้ ที่ โดยกระจายอำนาจและใหบทบาท
ผูแจงเตือนภัยระดับชุมชนอยางเหมาะสม
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๒.๒.๓ ตรวจสอบความพรอมของระบบการสือ่ สารติดตอและการกระจายเสียงแพรภาพในทองถิ่น
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 พั ฒ นาระบบการติ ด ต อ ประสานงานกั บ เครื อ ข า ยอำเภอ-จั ง หวั ด ข า งเคี ย งและพื้ น ที่
ภายนอก
๒.๔ ดานการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction)
๒.๔.๑ ขยายบทบาทของเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่และเครือขายขามจังหวัด
อาทิ กองทุนหมูบานและกองทุนออมทรัพยชุมชน
๒.๔.๒ พัฒนาระบบประกันภัยชุมชน
๒.๔.๓ พัฒนาระบบการประสานและขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนระดับชาติ/
นานาชาติ
๓. พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยและการสื่อสารสาธารณะ
๓.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ
๓.๑.๑ ตรวจสอบหรือทบทวนการแตงตัง้ และกำหนดบทบาท/อำนาจหนาทีข่ องศูนยแจงเตือนภัย
และคณะผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในระดับชาติใหเปนปจจุบัน
๓.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทขององคกรและเครือขายสถาบันทางวิชาการ และศู น ย
ขอมูลภัยพิบัติระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงขอมูลกับกลไกแจงเตือนภัย
ทั้งระดับสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น
๓.๑.๓ จัดใหมีคลื่นความถี่เปนการเฉพาะ สำหรับโทรทัศนระดับชาติ ๑ คลื่น วิทยุ AM และ
FM ระดับชาติ อยางละ ๑ คลื่น และคลื่นความถี่สำหรับวิทยุสื่อสาร ๑ คลื่น
๓.๑.๔ แผนพัฒนาระบบและโครงขายการแจ ง เตื อ นภั ย เชื่ อ มโยงระดั บ ชาติ - ภู มิ ภ าค-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 มอบหมายบทบาทหนาที่และกระจายอำนาจในการแจงเตือนภัยในระดับพื้นที่ใ หกับ
ทองถิ่น/ทองที่
๓.๒ ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข
๓.๒.๑ แปรสภาพเครือขายสื่อสารแจงเตือนภัยในทุกระดับใหเปนการสื่อสารเพื่อบรรเทาทุกข
๓.๓ ดานการฟนฟูบูรณะ
๓.๓.๑ เปนสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของและการชวยเหลือฟนฟูชุมชนทองถิ่นหลังเหตุการณ
๓.๓.๒ มีระบบจัดการความรูเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
๔. พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการบรรเทาทุกข
๔.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ
๔.๑.๑ มีแผนงานบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ
๔.๑.๒ มีกองทุนระดับชาติเพื่อสงเสริม-สนับสนุนกิจกรรม/โครงการภัยพิบัติของชุมชนและ
พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในทุกมิติ
๔.๑.๓ มีศูนยโลจิสติกสบรรเทาทุกขระดับชาติแบบถาวร และศูนยฯ ในระดับจังหวัด-อำเภอ สำหรับ
พื้นที่เปาหมาย ในรูปแบบชั่วคราวหรือกึ่งถาวร ตามความจำเปน
๔.๑.๔ มีศูนยรับมือภัย พิบัติธ รรมชาติ ระบบฐานขอ มูล และทะเบียนอาสาสมั คร/องคกร
สาธารณประโยชน ที่เปนปจจุบัน
๔.๒ ดานการเตรียมความพรอม
๔.๒.๑ ประสานเชื่อมโยงศูน ยแจงเตือ นภัยระดั บ ชาติ กรมอุตุนิ ยมวิ ท ยา คณะผูเชี่ ยวชาญ
สถาบันวิชาการ และสถานีวทิ ยุ-โทรทัศนชอ งหลัก ทีส่ ามารถใหขอ มูลและแจงเตือนภัยลวงหนาอยางทันสถานการณ
๔.๒.๒ ประสานเชื่อมโยงสถานีวิทยุ-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
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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/ศูนยบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติและระดับพืน้ ที่ ใหทำงานรวมกัน
ในลักษณะ “ทั้งพื้นที่” โดยวางระบบการประสานสนับสนุนระหวางกัน
๕.๑.๒ มีกลไกสนับสนุนการดำเนิ น งานในรู ป กองทุ น ระดั บ ชาติ ที่ เ ป น อิสระ 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 ใหการสนับสนุนทรัพยากร กำลังคน งบประมาณ เครือ่ งจักรกล อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ
๕.๔ ดานการฟนฟูบูรณะ
๕.๔.๑ มีแผนงานฟนฟูรวมกัน
๕.๔.๒ มีการแบงพืน้ ทีแ่ ละขอบเขตภารกิจทีร่ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน ทัง้ สวนทีแ่ ยกกันและสวนที่รวมกัน
๕.๔.๓ มีระบบจัดการความรู
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