บทที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย
ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดําเนินการ
เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัย ใหกลับสู
สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดําเนินการออกเปน
3 ระยะ ไดแก 1) ระยะสั้น เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือ
ในภาวะฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ําขึ้นอีก
การประเมินความเสียหายขั้นพื้นฐาน การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 2) ระยะกลาง
เปนการดําเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพื้นที่ปลอดภัย ฟนฟูหรือสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพจิตใจ รางกาย และ
สังคมของผูประสบภัย และ 3) ระยะยาว เปนการดําเนิ นการต อเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสราง
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เปนตน ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัย
ไปจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติ และดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม

6.1 แนวคิดในการฟนฟู
6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เปนมาตรฐานไดนําเสนอแนวคิด “การพัฒนาใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดําเนินมาตรการตาง ๆ
ในการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย โดยใหความสําคัญ กับ การลดความเสี่ย งเดิมที่มีอยูและปองกัน
ความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปนชุมชนหรือสังคมที่มีความพรอมรับและฟนกลับเร็วตอสาธารณภัย
อยางยั่งยืน (Resilience)
แนวคิ ด การพั ฒ นาให ดี กว า และปลอดภัยกวา เดิมมี ก รอบแนวทางในการนํ า ไปประยุ กตใ ช
สํ า หรั บการดํ า เนิ น มาตรการตา ง ๆ ทางดา นการฟ น ฟู ไดแก 1) การชว ยเหลือผูป ระสบภั ย ใหส ามารถ
ชว ยเหลื อตนเองได เพื่อให การดํ ารงชี วิ ตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจาก
ภายนอกแตเพียงอยางเดียว 2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวน
รวมในขั้นตอนตาง ๆ ที่ จ ะดํา เนิ น การ 3) การพิ จ ารณาประเด็น ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ในการ
ดํา เนิ น การฟ น คื น สภาพและการสรางใหมเสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ย งเดิมที่มีอยูและปองกัน ความ
เสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น 4) การดําเนินการซอมสรางใหเร็วขึ้นเทาที่สามารถทําไดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา
โดยเฉพาะทางดานการดํารงชีวิต (Building Back Faster) 5) การสรางใหมใหมีความมั่นคงแข็งแรงกวาเดิม
(Building Back Stronger) เพื่อใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานขึ้น 6) การใหความสําคัญกับ
การซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively)
และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปรกติใหม (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม
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ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดําเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใช
งบประมาณในการลงทุนดานการฟนฟูที่มีประสิทธิภาพและคุมคาอยางแทจริง
อย า งไรก็ ต าม การฟ น ฟู ที่ ดี ก ว า และปลอดภั ย กว า เดิ ม โดยเฉพาะในกระบวนการฟ น สภาพ
และการซอ มสรางเปนการดําเนินการที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน และมักจะถูกกําหนดไว
เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะตอง
ให ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การเป น ลํ า ดั บ ตน ๆ เพื่อสรางความพรอมรับ และฟน กลับ เร็ว ให แก ป ระเทศ
ดังแผนภาพที่ 6-1
พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
การประเมิ น เป น กิ จ กรรมสํ า คั ญที่กําหนดไวในการปฏิบัติงานดานการใหความชว ยเหลือดา น
มนุษ ยธรรม เพื่อ ใหไ ดขอ มูล ความตอ งการความชว ยเหลือ ของผูป ระสบภัย ที่ส ามารถนํา มาวิเ คราะห
ประมวลผลและนําไปประกอบในการดําเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน
การเตรียมพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวยระยะ
ที่ 1 – ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (Initial Assessment)
ภายใน 3 วันแรก โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ ระยะที่ 2 เปนการประเมินอยางรวดเร็ว (Rapid
Assessment) ตอจากระยะที่ 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห เพื่อวิเคราะหผลกระทบและดําเนินการให
ความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหายและ
ความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเครื่องมือในการประเมิน ทั้ง นี้
จะมีก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ปฐมภู มิ เ พิ่ ม เติม โดยการสํา รวจภาคสนาม หลั ง จากนั้น ในระยะที่ 3 – ระยะที่
4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแตละสาขา
หรือภาคสวนที่ไดรับผลกระทบ เพื่อนําขอมูลการประเมินที่ไดไปสูกระบวนการวางแผนฟนฟูตอไป โดยจะใช
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แนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need Assessment : PDNA) เปน
เครื่องมือในการประเมิน ดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2

ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.
แผนภาพที่ 6-2 กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

6.2 เปาประสงค
6.2.1 เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปน ธรรม
สอดรับกับความจําเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ
6.2.2 เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

6.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมิ นความตองการหลั งเกิ ดสาธารณภั ย (Post Disaster Needs
Assessment : PDNA)
การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)
เปนเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปวิเคราะห ประมวลผล
และวางแผนในการดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจําเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู
(1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) เพื่อใชเปนกรอบการประเมินความตองการ ของภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1.1) การจัดทําขอมูลฐาน (Baseline Data & Information) เปนขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการประมาณการมูลคาความเสียหาย ความสูญเสีย และผลกระทบอื่น ๆ เชน ขอมูลสถานการณ
โดยทั่วไปของพื้นที่ประสบสาธารณภัย เปนตน
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(1.2) การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment :
DALA) เปนการวิเคราะหผลกระทบจากสาธารณภัยในทันที (Disaster Effects) ประกอบดวย ความเสียหาย
(Damage) ทางด า นกายภาพของสาธารณูปโภคและทรัพยสินตาง ๆ โดยจะประมาณการเปนมูลคาของ
การซอมแซมบางสวนและทั้งหมด และ ความสู ญ เสี ย (Loss) เปน ความเสีย หายเชิง มูล คาทางเศรษฐกิจ
โดยประมาณการเปนมูลคาจากการสูญเสียรายได ตนทุนการผลิต และคาใชจายที่ไมคาดคิดวาจะเกิด
(1.3) การประเมิ น ผลกระทบที่ต ามมา (Impacts) เปน การประเมิ น ทางดานเศรษฐกิ จ
มหภาค สังคม มิติชายหญิง การกํากับดูแลของภาครัฐ สิ่งแวดลอม และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เชน ความสูญเสียตอการประกอบอาชีพทําใหเกิดภาวะความยากจนและทําใหเกิดการอพยพยายถิ่น เปนตน
(1.4) การประเมินความตองการในการฟนฟู (Needs Assessment) เปนการพิจารณา
ความตองการดานการฟนฟูของแตละภาคสวน (Recovery Needs) ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
รวมถึ ง ความต อ งการของประชาชนและชุ ม ชน โดยลํ าดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการต าง ๆ และกํ า หนด
งบประมาณ ที่จะดําเนินการฟนฟู เพื่อใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนในการฟนฟูแตละภาคสวนอยางแทจริง
(1.5) การจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการฟนฟู โดยนําผลการประเมินความตองการในการ
ฟนฟูม ากําหนดยุทธศาสตร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ของแตละภาคสวนไดอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม เพื่อมุงสูการพรอมรับและฟนกลับเร็วของ
ประเทศ โดยในภาคสวนตาง ๆ มีหนวยงานรับผิดชอบตามหลักการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
ขององคการสหประชาชาติอยางนอยไดแก
(1.5.1) ภาคสังคม โดยมีกระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ พม. วธ.
(1.5.2) ภาคสาธารณูปโภค โดยมีกระทรวงมหาดไทย รวมกับ พง. คค. ดศ. สธ. กษ.
(1.5.3) ภาคการผลิต โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ ทท. พณ.
(1.5.4) ภาคเศรษฐกิจมหภาค โดยมีกระทรวงการคลัง รวมกับ พณ.
(1.5.5) ภาคการพัฒนาสังคมและมนุษย โดยมีกระทรวงพม. รวมกับ สศช. สสช.
(1.5.6) ภาคการเงิน โดยมีกระทรวงการคลัง รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
(1.5.7) ประเด็นคาบเกี่ยวกับภาคสวนอื่น ๆ โดยมีกระทรวงมหาดไทย รวมกับ ทส.
สํานักงาน ก.พ.ร.

แผนภาพที่ 6-3 หลักการของการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย

104 I (ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) ใหบกปภ.ช. และกอปภ.จ. จัดใหมีทีมประเมิน PDNA ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินตามขอ
(1.5) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความตองการ
หลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : มท., สธ., พม., กค., ทส., กษ., สศช.
2) หนวยงานสนับสนุน : ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการดานการฟนฟู โดยนําผลการประเมินมาใชเพื่อใหผูประสบภัย
ในพืน้ ที่ สามารถดํารงชีวิตใหม เกิดการฟนฟูเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสุขภาวะของผูประสบภัย ไดแก การฟนฟูสภาพทางกายของ
ผูประสบภัย (การตรวจรักษา ปองกัน ควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย) และการฟนฟู
สภาพจิ ตใจของผูประสบภัย โดยใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําแผนปฏิ บัติการ
และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมกับสวนราชการ หนวยงาน และภาคประชาสังคม
(2) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสภาพทางสังคม ไดแก การใหบริการดานขอมูลขาวสาร ความรู
และคํา ปรึก ษาตา ง ๆ การรับ แจง เหตุแ ละประสานการชว ยเหลือ การฟน ฟูอ าชีพ การชว ยเหลือ ดา น
การเสริม ศัก ยภาพประชาชนและชุม ชน การโยกยา ยและการตั ้ง ถิ ่น ฐานของผู ป ระสบภัย การทํ า ให
ประชาชนหรือผูประสบภัย สามารถกลับมาประกอบอาชีพ และดําเนิน ชีวิตไดอยางปกติ โดยใหกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติ รวมกับสวนราชการ หนวยงาน และภาคประชาสังคม
(3) แนวทางปฏิบ ัต ิใ นการฟ น ฟูแ ละเสริม สรา งความเขม แข็ง ทางเศรษฐกิจ ไดแ ก
การใหความชวยเหลือทางการเงินที่จําเปน การกําหนดแนวทางปฏิบัติดานการเงินการคลังที่เหมาะสมเพื่อเปน
การเปดโอกาสใหผูประสบภัยสามารถกลับมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เชน เงินใหเปลา เงินอุดหนุน เงินสมทบ
เงินชดเชย การผอนผันดานการเงินการพักชําระหนี้ การชวยเหลือดานการกูยืม หรือการลดหยอนภาษี/
ดอกเบี้ ย การจั ดตั้ ง กองทุ น พิ เ ศษเพื่ อการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภัย รวมถึ ง เงิ น ทุ น ในด า นต า งๆ
เชน การฟนฟูอาชีพแกผูประสบภัย การฟนฟูภาคการเกษตร กองทุนเงินกูยืม เงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อสงเสริม
การลงทุนประกอบอาชีพ เงินแกไขปญหาดานสาธารณภัยฉุกเฉินในระยะสั้น เปนตน โดยใหกระทรวงการคลัง
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการและกํ าหนดแนวทางปฏิบัติดานเศรษฐกิจ การเงินการคลั ง
รวมกับสวนราชการ หนวยงาน และภาคประชาสังคม
(4) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม ไดแก การกําหนด
แนวทางการฟนฟูสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอชุมชนและแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมกับสวนราชการ หนวยงาน และภาคประชาสังคม
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หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : สธ., พม., กค., ทส.
2) หนวยงานสนับสนุน : มท., กอ.รมน., กก., กษ., คค., ดศ., สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,
อก. พณ., ยธ., ภาคประชาสังคม และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนํามาตรการ
ดานการฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง เพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยง
ใหมเกิดขึ้น และการปรับวิถีชีวิตที่ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนําผลการศึกษา วิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางยั่งยืน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัตใิ นการวางแผน สนับสนุนการฟนฟู และการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให วางแผนและดํ าเนิ นกิ จกรรมฟ นฟู อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการมี ส วนร ว มกั บ ชุม ชนเพื่ อ ให
มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดําเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น
โดยให จั ด เวที ป ระชุ มหารื อ เพื่ อ บู ร ณาการกระบวนการวางแผนการฟ น ฟู ให มี ส าระสํ า คั ญ เช น ขอบเขต
ลักษณะสําคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ
และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการวางแผน และการกําหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ
(2) แนวทางปฏิบัตใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟน ฟูบริการดานสุขภาพและการบริการสังคม
ใหเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ ในการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถิ่น
ในการบริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคล เพศสภาพ และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุม
ถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยพิจารณาความลอแหลม ความเปราะบางดานสังคม
เชน ผูพิการ สตรี เด็ก คนชรา ผูปวย เปนตน เพื่อใหมีโอกาสเขาถึงการบริการดานสุขภาพและการบริการ
(3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัย
ใหมีการบูร ณะ ซอมสร าง และพัฒ นาที่อยู อาศั ยถาวร ให มีความตานทานตอสาธารณภั ย
เพื่อเปนการแกไขปญหาที่ตรงกับความตองการและจําเปนของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหชุมชน
มีสวนรวมในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัย เพื่อลดความเสี่ ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมให
ความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น
(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยพิจารณา
หลั ก การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ซึ่ ง จะเกี่ ย วข องกั บ หน ว ยงานเครื อ ข า ยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี
ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการ และประชาชนที่อยูในภาคสวนโครงสรางพื้นฐาน ไดแก พลังงาน น้ํา
เขื่อน การสื่ อสาร ระบบการขนสง สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และระบบอื่น ๆ ที่สนั บสนุ นโครงสราง
พื้นฐาน รวมถึงอาคาร สถานทีส่ ําคัญ โดยใหพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของในการฟนฟูซอมสรางอยางนอยไดแก การวาง
ผังเมือง การวางแผนใชประโยชนที่ดิน และการเลือกใชสิ่งกอสรางตามมาตรฐานที่กําหนด
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(5) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการวางแผนและสนั บ สนุ น การฟ น ฟู ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
ใหมีแนวทางในการปกปองและฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
อยางเหมาะสมและจําเปน เพื่อสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมตามที่พื้นที่
ประสบภัยรองขอการสนับสนุน โดยใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานเครือขาย
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนตามแผนงานและภารกิจที่กําหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของพื้นที่
(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงดานเกษตรกรรม) คืนสูสภาวะ
ที่มั่นคง และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดใน
เชิงเศรษฐกิจได ทั้งนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหาย
ใหกับตลาดสินคาและบริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนให
สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูรอดขึ้นอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนไป การเปดดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือการสรางธุรกิจใหม การดําเนินธุรกิจทําใหมีการจาง
คนงาน การจั ด หาบริ ก ารให ต อบสนองความต อ งการของชุ ม ชน รวมถึ ง การสร า งรายได อี ก ครั้ ง ซึ่ ง เป น
การชวยเหลือชุมชน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินในการฟนฟูดานอื่น ๆ ที่มีความจําเปนตอการเสริมสราง
ความเข มแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุ นจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรว มของภาคเอกชน
เปนประเด็นสําคัญที่ไมอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สําคัญสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชน
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : มท., สธ., พม., กค., ทส., กอ.รมน., กก., กษ., คค., ดศ., สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, อก.
2) หนวยงานสนับสนุน : พณ., ยธ., องคกรสาธารณกุศล, มูลนิธิ, ภาคเอกชน, ทุกหนวยงาน
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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