บทที่ 7
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น
ประกอบกับขอมูลจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ชี้ใหเห็นวา ภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกมีความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยสูงที่สุดในโลกทั้งรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ทําใหการพัฒนาตาง ๆ หยุดชะงัก สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะยาว ประชาคมโลกจึงตระหนักถึงความสําคัญในการยกระดับความรวมมือในเชิงหุนสวน
ทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) เพื่อดําเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ
และหนว ยงานภาคีเ ครือ ขา ยในระดับ สากล โดยการนํา แนวคิด กรอบการพัฒ นาระดับ โลกที่เ กี่ย วขอ ง
เชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับ ตัว ตอการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน เปน ตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับ ใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ย ง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม
การพัฒ นาศัก ยภาพในการจัด การสาธารณภัย ทั้งระบบของประเทศผา นการเรีย นรูรว มกัน สรา งระบบ
การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เพื่อ สรา งความรว มมือ ความรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับความเสี่ย ง และนํา ไปสูก ารปฏิบัติเ พื่อลดความเสี่ย ง
(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนที่คํานึงถึงความเสี่ยงและประโยชนที่ไดรับอยางรอบดาน
และสมดุล อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เป น หั ว ใจหลั ก ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ง ต องอาศั ย ความร ว มมื อ
แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ
ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต
กรอบความรวมมือตาง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสริมบทบาทของประเทศไทย ใหมีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ
มีพลัง (Synergy)

(ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. …. I 108

7.2 เปาประสงค
7.2.1 ทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อยางยั่งยืน
7.2.2 สรางมาตรฐานการจัดการสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ
7.2.3 ยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ

7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการสาธารณภัยระหวางประเทศ
เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลก ประเทศไทยจึงไดมุงเนนการสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่สอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซึ่งตอง
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณที่จะไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยดําเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการ
สาธารณภัยระหวางประเทศในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ดังนี้
(1) การเปน หุนส วนยุ ทธศาสตรดา นการจัด การสาธารณภัยแบบทวิภ าคี เปน ความรว มมือ
ระหวางประเทศ ในลักษณะของความรวมมือระหวางรัฐตอรัฐ หรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีเปาหมาย
เพื่อสนับสนุนและรวมมือกับประเทศหุนสวนในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทํา
ยุทธศาสตรดานการจั ดการสาธารณภัย และนําเอาแนวปฏิบัติที่ดีมาเปนตนแบบในการพัฒนายุทธศาสตร
ดานการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
(2) การเปนหุนสวนยุทธศาสตรด านการจัดการสาธารณภัยแบบพหุภาคี เป นความรวมมื อ
ตั้งแตสองประเทศขึ้นไป ทั้งในระดับกรอบโลก กรอบภูมิภาค และกรอบอนุภูมิภาค โดยในระดับกรอบโลก
ประเทศไทยโดยกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดให
การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตาม “กรอบความร ว มมื อ หุ น ส ว นระหว า งไทยกั บ สหประชาชาติ (United
Nations Partnership Framework : UNPAF)” รวมกับทีมงานสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United
Nations Country Team : UNCT) และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินภารกิจดานการพัฒนาเพื่อสงเสริม
ความร ว มมื อของทุ กภาคส ว น ตามภารกิ จ ของหนว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ย วของ โดยประเด็น ดานการจัดการ
สาธารณภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations
for Development Programme : UNDP) และสํานักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction : UNDRR) ทําหนาที่ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และกรอบเซนได รวมไปถึงกรอบโลกอื่น ๆ ซึ่งดําเนินการรวมกับหนวยงานขององคการสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวของ ที่มีสํานักงานประจําประเทศไทย และสํานักงานระดับภูมิภาคที่ตั้งอยูในประเทศไทย
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ระดับ ภู มิภ าคอาเซี ยน ประเทศไทยอยูในคณะกรรมการอาเซีย นด านการจัดการภัยพิบัติ
(ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) โดยได ร ว มกํ า หนดมาตรการและกลไกเพื่ อ
สนับสนุนความรวมมือในการจัดการสาธารณภัยของภูมิภาคและปฏิบัติตามความตกลงอาเซียนวาดวยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Response : AADMER) และดําเนินการตามแผนงาน AADMER Work Programme
เชน การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน (ASEAN Safe School Initiatives : ASSI) เปนตน
ซึ่งประเทศไทยรวมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประเทศแกนนํา (Lead Shepherd
Country) ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในยุทธศาสตร เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบ รวมไปถึงการ
สนับสนุนการดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของอาเซียน (ASEAN Vision)
ระดับอนุภูมิภาคมีกรอบความรวมมือในการขับเคลื่อนประเด็นดานการจัดการสาธารณภัย
ที่ ป ระเทศไทยพั ฒ นาความเป น หุ  น ส ว นรว มกับ ประเทศสมาชิก ใหเ กิด ประโยชนร ว มกัน ยิ่ง ขึ้น เชน
กรอบความรวมมืออนุ ภูมิภาคคณะกรรมาธิ การแมน้ํ าโขง (Mekong River Commission : MRC) กรอบความ
ร ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคความริ เ ริ่ ม แห ง อ า วเบงกอลสํา หรั บ ความร ว มมื อ หลากหลายสาขา ทางวิ ช าการ
และเศรษฐกิ จ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation :
BIMSTEC) และกรอบความรวมมือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) เปนตน
แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการสาธารณภัยทั้งแบบ
ทวิภาคี และพหุภาคีของประเทศไทยและประเทศหุนสวน
(1) ใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือ
ทางวิชาการดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน
(2) การจั ด ทํ า โครงการความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย
โดยอาจริเริ่มในภาคสวนตาง ๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา เปนตน
(3) การรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทํา
แผนที่เ สี่ย งภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัด ทํากรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน
(4) การเขารวมหรือเปนเจาภาพรวมจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน (Platform)
องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอมดานการจัดการสาธารณภัย
(5) การแลกเปลี่ยนและจัดสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
เพื่ อ ให การประสานความช ว ยเหลือ ดา นมนุ ษยธรรมกับ ต างประเทศและแนวทางการจัด การ
ความชว ยเหลือ ภายในประเทศมีความชัดเจนสอดคลอ งกับ แนวทางปฏิบัติแ ละแผนปฏิบัติการในระดับ
พื้น ที่ ประเทศไทยจึง มุง เนน การพัฒ นาระบบการประสานความชว ยเหลือ ดา นมนุษ ยธรรมที่มีเ อกภาพ
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โดยมีเปาหมายในการจัดทํามาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คูมือ และขั้นตอนการรับและการใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม
(1) แนวทางปฏิบัติ “การรับ” ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ
(1.1) จัดทํามาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คูมือ และขั้นตอนการรับความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
จากต า งประเทศเมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ร า ยแรงอย า งยิ่ ง เพื่ อ เป น กรอบการดํา เนิ น งานและการปฏิ บั ติ
ของหนวยงานฝายไทยที่เกี่ยวของ หนวยงานตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่จะใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมเมื่อมีการรองขอ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย 1) แนวทางปฏิบัติของประเทศไทย
ในการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 2) เงื่อนไขและขั้นตอนในการรับและการเปดรับ รองขอ ปฏิเสธ
และยุติความชวยเหลือจากตางประเทศ 3) การจัดการขอมูล 4) การจัดการระบบการประสานความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) และ 5) ขั้นตอนการอํานวยความสะดวก
และการดูแ ลความปลอดภัย ใหแ กตางประเทศ องคการระหวา งประเทศ และองคกรตา งประเทศอื่น ๆ
โดยครอบคลุ มความช ว ยเหลื อในด า นบุ คลากรและผูเชี่ย วชาญที่ไดรั บ มอบหมายใหป ฏิบัติการชว ยเหลื อ
และบรรเทาทุกข เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก พนักงานขับเครื่องจักรกล เปนตน ดานเครื่องอุปโภค บริโภค
อุปกรณและอุปกรณชนิดพิเศษในการชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ เชน ยานพาหนะ
เครื่องจักร อุป กรณการสื่อสาร อุป กรณดาวเทีย ม คลื่น ความถี่ อุป กรณทางการแพทย ยาและเวชภัณ ฑ
สุนัขคนหา ทรัพยากรทางทหาร เปนตน ดานการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และดานการรับบริจาค
ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและระหวางประเทศ
ตลอดจนกรอบการปฏิ บั ติตา ง ๆ ของสากลที่ไดรับ การรับ รอง โดยใหกระทรวงการตางประเทศ รว มกั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
(1.2) จัดใหมีการฝ กการรับ ความชว ยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศเปน ประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาใชกลไกคณะอนุกรรมการความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการ
สาธารณภัย
(2) แนวทางปฏิบัติ “การให” ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกตางประเทศ
(2.1) จัดทํามาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คูมือและขั้นตอนการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
แกต างประเทศ เพื่ อเป นกรอบการดําเนิน งานและการปฏิ บัติของหนว ยงานฝายไทยที่ เกี่ย วข อง ตลอดจน
ตางประเทศที่จะรับความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย
1) หนาที่ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะผูใหความชวยเหลือ 2) หนาที่ความรับผิดชอบของประเทศ
ผูรับความชวยเหลือ 3) เงื่อนไขและขั้นตอนในการให และยุติความชวยเหลือ และ 4) บัญชีทรัพยากรสําหรับ
ปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม โดยการใหความชวยเหลือ สําหรับกรณีที่จะตองมีการดําเนินการรวมกันในทางปฏิบัติ
เช น การฝ ก การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ร ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ต อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี
ให ค วามเห็นชอบ
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ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและระหวางประเทศ
ตลอดจนกรอบการปฏิ บั ติตา ง ๆ ของสากลที่ไดรับ การรับ รอง โดยใหกระทรวงการตางประเทศ รว มกั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
(2.2) จัด ใหมีก ารฝกการใหค วามชว ยเหลือดา นมนุษ ยธรรมแกตา งประเทศเปน ประจํา
อยา งนอ ยปล ะ 1 ครั้ง (กรณีส าธารณภัย ที่เ กิด อยูน อกราชอาณาจัก รไทย) โดยพิจ ารณารูป แบบการฝก
ตามความเหมาะสม เชน การจัด การฝกปฏิบัติเ พื่อเตรีย มความพรอมในการเคลื่อนยายทรัพยากรสําหรับ
การจัดการเหตุฉุกเฉินตาง ๆ อาทิ การดับไฟปา การกูภัยเหตุอาคารถลม เปนตน โดยใหกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งเปน หนว ยจัด การฝก และกระทรวง
การตางประเทศ ภาคเอกชน มูลนิธิ เปนหนวยงานสนับสนุน
กลยุทธที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม
เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉินใหมี
เอกภาพ เป น ไปตามมาตรฐานสากล และมี ค วามสอดคล อ งกั บ หลั ก การสากลว า ด ว ยการพั ฒ นาระบบ
การประสานงานความชว ยเหลือ ดา นมนุษ ยธรรม ณ จุด เดีย ว (National Single Window : NSW)
โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ ยุโ รป และกรอบความตกลงวาดว ยการอํานวยความสะดวกดานศุล กากร
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548
ซึ่งเปนระบบจัดการขอมูลและเอกสารในการอนุญาตนําเขาและสงออกทางธุรกรรมระหวางประเทศเพียงจุดเดียว
ในการจัดการสาธารณภัย ไมวาจะเปนการนําเขาทางกายภาพ หรือทางอิเล็กทรอนิกสโดยมีการแจงขอมูลไปยัง
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ/หรือมีกระบวนการควบคุมรวมกัน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกรรมนั้น
ได รั บ ประโยชน อ ย า งรวดเร็ ว และถ ว นหน า จึง ใหดํา เนิน การเพื่อ ยกระดับ การประสานความชว ยเหลือ
ด านมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉิน
(1) พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (National Single
Window : NSW) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มอบหมายใหบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) เปนองคกรผูใหบริการ National Single Window (NSW Operator) และมอบหมายให
กรมศุ ล กากรดํา เนิ น การตามขั้ น ตอน ระเบีย บ และกฎหมายที่เ กี่ย วขอ ง รวมถึง มอบหมายใหห นว ยงาน
ที่เ กี่ย วขอ งกับ กระบวนการนํา เขา สง ออก และโลจิส ติก ส เรง รัด การดํา เนิน การพัฒ นาระบบเชื่อ มโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
พิจารณากําหนดเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน
สําหรับ การดําเนิน การที่เ กี่ย วของกับ การยกเวน ภาษี การเดิน ทางเขา-ออกของบุคลากร
การนําเขา-สงออก อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งของบรรเทาทุกข และอื่น ๆ ในการใหความชวยเหลือ
ดา นมนุษ ยธรรม ใหก ระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย (กรมปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย )
เปน หนวยรับผิดชอบหลัก และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ หนวยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองสิ่งของ
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บรรเทาทุ กข ตามกฎหมาย กระทรวงต างประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงกลาโหม (สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม) เปนหนวยสนับสนุน โดยใหครอบคลุมการจัดการความชวยเหลือในดานตาง ๆ ตามกลยุทธที่ 2
นอกจากนี้ ให ก องบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห ง ชาติ ใช ร ะบบ
การประสานความช ว ยเหลื อ ด า นมนุ ษ ยธรรม ณ จุ ด เดี ย ว เป น หลั ก ในการจั ด การ สั่ ง การ ติ ด ตาม
และตรวจสอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทั้งในการรับความชวยเหลือจากตางประเทศเมื่อเกิดสาธารณภัย
รายแรงอยางยิ่งและการใหความชวยเหลือแกประเทศอื่น ๆ
(2) เชื่อมโยงระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (National Single
Window : NSW) เขากับคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อใหสามารถติดตาม (Tracking) การจัดเก็บ
สิ่งของสํารองจายในคลังสํารองทรัพยากรที่กําหนดไวในแตละภาค (Stockpiling) การจัดสรรและการแจกจ า ย
สิ่งของ ตลอดจนมีการปรับปรุง พัฒนา และเชื่อมโยงระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยใหกระทรวงมหาดไทย
เปนหนวยดําเนินการ
(3) จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภ าพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดใหมีเว็ บไซตทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่ อใช เปนชองทางในการประชาสั มพันธ
สื่อสาร และติดตามเกี่ยวกับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมกับตางประเทศ และองคกรผูให
ความชวยเหลือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใหเปนระบบขอมูลสารสนเทศหลักของประเทศ ที่ใชแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับระบบอื่น ๆ ของภูมิภาค หนวยงานและองคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานภาคประชาสังคม
ที่ปฏิบัติงานเกี่ย วของกับการใหความชว ยเหลือดานมนุษยธรรม เชน ศูนยประสานงานอาเซียนในการให
ความช ว ยเหลื อด า นมนุ ษ ยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on
Disaster Management : AHA Centre) สํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs : UNOCHA) น อกจ าก นี้
จะตองสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีรูปแบบใหม เชน การจัดเก็บขอมูลสาธารณ
ภัย การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงลึก การใชองคความรูดานภูมิศาสตรสารสนเทศ (Geographic Information
System : GIS) การใชแผนที่ดาวเทียม (Satellite) การควบคุมอากาศยานไรคนขับ (Drone) รวมถึงการใช
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบการ
พิจารณาจัดทํากรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการ
(4) สนับสนุนการดํา เนิน งานของคณะกรรมการอาเซี ยนดา นการจัด การภั ยพิบัติ (ASEAN
Committee on Disaster Management : ACDM) และศูนยประสานงานอาเซียนในการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on
Disaster Management : AHA Centre) และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการคลังสิ่งของ
ชวยเหลือระบบโลจิสติกสเพื่อชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics
System for ASEAN : DELSA) ที่ใชประเทศไทยเปนสถานที่ในการกระจายสิ่งของชวยเหลือไปยังประเทศ
ที่ประสบภัยในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงใชคลังสิ่งของชวยเหลือดังกลาวเปนศูนยการเรียนรูตนแบบ เพื่อพัฒนา
ระบบคลังเก็บสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของประเทศและของภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ ประเทศไดจัดสง
บุคลากรเขารวมการฝกอบรมและรวมปฏิบัติการ เชน ทีมประเมินความเสียหายและตอบโตเหตุฉุกเฉินของอาเซียน
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(ASEAN Emergency Response and Assessment Team : ASEAN-ERAT) ทีมประเมินภัยพิบัติของ
องคการสหประชาชาติ (United Nations Disaster Assessment and Coordination : UNDAC)
และการฝกอบรมภายใตการสนับสนุนจากองคกรและหน วยงานต าง ๆ ไดแก ศูน ยลดภัยพิ บัติแหงเอเชี ย
(Asian Disaster Reduction Center : ADRC) คณะกรรมการไตฝุน (Typhoon Committee: TC)
หนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสหรัฐ (United State Agency for International Development :
USAID) คณะทํางานประสานงานระหวางประเทศเพื่อระบบการเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟกแหง
สํานักงานสมุทรศาสตรระหวางประเทศ (Intergovernmental Oceanographic Commission : IOC)
กลยุทธที่ 4 สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนําดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศผูใหรายใหม (Emerging Donor) ดวยการแลกเปลี่ยนบทเรียน
และแนวปฏิบัติที่ดีในดานตาง ๆ ที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จใหแกประเทศกําลังพัฒนา ประเทศรายได
ปานกลาง และประเทศรายไดนอย เชน ความรวมมือแบบใต – ใต (South – South Cooperation) เปนตน
ประเทศไทยตองใชประสบการณและองคความรูในการสงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนําดานการจัดการ
ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เพื่ อให ป ระเทศเปน ผูใ หร ายใหม แกน านาชาติ นอกจากนี้ ประเทศไทยต องมี
การเตรี ย มความพร อ มด า นงบประมาณและบุค ลากรตามมาตรฐานตามหลั กสากล เพื่ อ ให ส ามารถออก
ปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอจากประเทศสมาชิก
(1) แนวทางปฏิบัติสงเสริมและพัฒนาการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทั้งภายในและ
ระหวางประเทศตามมาตรฐานตามหลักสากล
(1.1) พั ฒ นามาตรฐานการให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นมนุ ษ ยธรรมตามหลั ก องค ก าร
สหประชาชาติ กลุมงานดานมนุษยธรรม (Cluster Approach) โดยใหคณะอนุกรรมการความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการจัดการสาธารณภัยรวมกับสวนราชการ หนวยงาน และภาคเอกชน พัฒนามาตรฐานการให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในดานที่เกี่ยวของ อยางนอย 9 ดาน ไดแก ดานสุขภาพอนามัย ดานโลจิสติกส
ด า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราว ด า นน้ํ า และการสุ ข าภิ บ าล ด า นการสื่ อ สารในภาวะฉุ ก เฉิ น
ดานความมั่น คงทางอาหาร ด านโภชนาการ ด านการคุ มครอง และดานการศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
(1.2) พัฒนาศักยภาพชุดคนหาและกูภัยในเขตเมืองทั้งภายในและระหวางประเทศ (Urban
Search and Rescue : USAR) ที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัย
ในเขตเมืองสากล (International Search and Rescue Advisory Group : INSARAG) โดยชุด USAR
ตองปฏิบัติงานรวมกับชุด USAR ของประเทศตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในดานการคนหา
และกูภัยแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติตามที่ไดรับการรองขอ ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย เป น ผู ป ระสานงานหลั ก ด า นนโยบาย (Policy Focal Point) และด า นปฏิ บั ติ
(Operation Focal Point) พรอมทั้งใหแตงตั้งผูประสานงานหลักของชุด USAR (USAR Team Focal Point)
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพชุด USAR ของประเทศไทย
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ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุด USAR ทั้งภายในและระหวางประเทศของประเทศไทย ทั้งนี้ ให ผูอํานวยการกลาง
เปนผูมีอํานาจสั่งใชชุด USAR โดยความเห็น ชอบของคณะรัฐ มนตรี ใหเปน ไปตามระเบีย บและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ใหรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ โดยทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ หรือใชกองทุน
พิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1.3) สงเสริมบทบาทการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข
ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย (Thailand Emergency Medical Team : Thailand EMT) ที่มีสมรรถนะสูง
ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ในการปฏิบัติงานรวมกับ
ทีม EMT ของประเทศต า ง ๆ เพื่ อให ความชว ยเหลือดานมนุษยธรรมดานการแพทยแกป ระเทศที่ป ระสบ
สาธารณภั ย ตามที่ ไ ด รั บ การร อ งขอ รวมทั้ง ปฏิบัติง านในประเทศอยา งทัน ทว งทีเ มื่อ เกิด สาธารณภัย
โดยมีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยประสานงานหลัก (EMT Coordinator/EMT Focal Point)
โดยมีแ ผนพัฒ นาใหป ระเทศไทยเปน ศูน ยก ลางการเรีย นรู และศูน ยฝก อบรมทั ้ง ในและตา งประเทศ
รวมกับ WHO ทั้งนี้ ใหเตรียมความพรอม และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร โดยใหรัฐสนับสนุนงบประมาณโดยทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
(1.4) การสนับสนุนการประสานความรวมมือระหวางทหาร – พลเรือน (Civil – Military
Coordination) โดยสงเสริมบทบาททางทหารในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยทั้งในและระหวางประเทศ
(2) แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห การสนับ สนุ น ความเปน หุ น สว นทางวิช าการ และจัด ใหมีโ ครงการ
ศึก ษาวิจัย ฝก อบรมและศึก ษาดูง าน ดา นการพัฒ นามาตรฐานการลดความเสี่ย งจากสาธารณภัย
รวมกับนานาชาติ เชน การฝกซอมรวมกับตางประเทศ การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การใหทุนฝกอบรมแกประเทศภาคีที่เกี่ยวของเพื่อเขารับ
การฝกอบรมในประเทศไทย และรวมพัฒนาการวิจัยกับตางประเทศ เปนตน
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