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บทที ่ 7 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 ธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชีย (1 7Asian Development Bank : ADB) ไดค้าดการณ์วา่ พ.ศ. 2568 ประชากร

ในภูมิภาคเอเชียจะมีความหนาแน่นสูง และจะเกิดมหานคร (megacity) ข้ึนมากท่ีสุดในโลกโดยจะเพิ่มข้ึนถึง 

21 แห่ง จาก 37 แห่งท่ีมีอยู่ทั่วโลก ซ่ึงหมายถึงภูมิภาคเอเชียจะมีความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีอาจสร้าง           

ความเสียหายไดห้ลายลา้นลา้นบาท ในขณะท่ีศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

ของแต่ละประเทศยงัมีความแตกต่างกัน อันเป็นเหตุให้ผลกระทบจากสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน                    

มีความ “ไร้พรมแดน” กล่าวคือ สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อการจดัการความเส่ียงจาก         

สาธารณภยัของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ แต่ยงัมีผลให้ประเทศเพื่อนบา้น หรือประเทศอ่ืน ๆ ตอ้งหยุดชะงกัดว้ย

เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีความร่วมมือระหว่างประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัและการประสาน           

ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมเม่ือประสบสาธารณภยั จึงเป็นเร่ืองสําคญัของแต่ละประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ตอ้งใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการเพิ่มศกัยภาพการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ให้แก่

ประเทศท่ีประสบภยัในแต่ละคร้ังใหไ้ด ้

7.1 แนวคดิเชิงกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  ประเทศไทยได้ร่วมให้การรับรองกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจดัการ              

ความเส่ียงจากสาธารณภัย และกรอบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ             

ซ่ึงกลายเป็นนโยบายด้านต่างประเทศท่ีทาํให้ประเทศไทยมีโอกาสเขา้ร่วมแลกเปล่ียน เรียนรู้ และพฒันา

ศกัยภาพการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัภายใตก้รอบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อพฒันาศกัยภาพของประเทศไทย 4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) การประสานงานดา้นมนุษยธรรมของประเทศ          

ใฟ้มีความเป็นเอกภาพ (2) การปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานของโลก                        

(3) การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศบนฐานความรู้ตามหลกัสากล และ (4) การนาํประเทศไทย            

สู่ระดบัแนวหนา้ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

7.2 กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย 

 7.2.1 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทีม่ีเอกภาพ  

 (1) แนวทางปฏิบัติ “การรับ” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  

 (1.1) จดัทาํมาตรฐาน แผนปฏิบติัการ คู่มือประชาสัมพนัธ์และขั้นตอนการรับความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานและการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ายไทย               

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม                

เม่ือเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิง่ ทั้งน้ี ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทยและระหวา่ง

ประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบติัต่าง ๆ ของสากลท่ีไดรั้บการรับรอง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ 

ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบ

1 1ดาํเนินการ ซ่ึง1 1ตอ้งประกอบดว้ยสาระสําคญัอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่ แนวทางปฏิบติัของประเทศไทยในการขอรับ
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ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เง่ือนไขและขั้นตอนในการรับ ร้องขอ ปฏิเสธ และยุติความช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศ  ขั้นตอนการเปิดรับ การจดัการขอ้มูล การรักษาระบบ National Single Window ตามขอ้ 7.2.1 (3) 

พร้อมทั้ง ขั้นตอนการอาํนวยความสะดวก และการดูแลความปลอดภยัให้แก่ต่างประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศ  และองค์กรต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือ โดยครอบคลุมการจดัการความช่วยเหลือ                

ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ บุคลากรที่ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข ์ ผูเ้ช่ียวชาญที่มี           

ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย ์วิศวกร สถาปนิก พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ รวมถึง             

เคร่ืองอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ การปฏิบติังานของบุคลากร/ผูเ้ช่ียวชาญ และอุปกรณ์ชนิดพิเศษ 

เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การส่ือสาร อุปกรณ์ดาวเทียม คล่ืนความถ่ี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและ

เวชภณัฑ ์เป็นตน้ พร้อมทั้ง การขนส่งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ สุนขัคน้หา ทรัพยากรทางทหาร และเงินบริจาค 

 (1.2) จดัให้มีการฝึกการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเป็นประจาํ 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยให้เป็นการฝึกระดบัประเทศของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ และใหก้ระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง       

เป็นหน่วยจดัการฝึก โดยใหมี้สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุล และองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้ร่วมการฝึก  

 (2) แนวทางปฏิบัติ “การให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ  

 (2.1) จดัทาํมาตรฐาน แผนปฏิบติัการ คู่มือประชาสัมพนัธ์และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานและการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ายไทย             

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนต่างประเทศท่ีจะรับความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมจากประเทศไทย โดยตอ้งสอดคลอ้ง

กบักฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทย และระหวา่งประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบติัต่าง ๆ ของสากล            

ท่ีได้รับการรับรอง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงการคลงั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง1 1ดาํเนินการ ซ่ึง1 1ตอ้งประกอบดว้ยสาระสําคญัอย่างน้อย 

ได้แก่ หน้าท่ีความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ประเทศรับความช่วยเหลือ เง่ือนไขและขั้นตอนในการให้ และยุติความช่วยเหลือ ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมการ

จดัการความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ตามขอ้ 7.2.1 (1.1)   

 (2.2) จดัให้มีการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเป็นประจาํ 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยให้เป็นการฝึกระดบัประเทศของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ (กรณีสาธารณภัยท่ีเกิดอยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย) และให้กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นหน่วยจัดการฝึก โดยให้มี                 

สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศท่ีประจาํอยูใ่นประเทศไทยเขา้ร่วมการฝึก 

 (3) แนวทางปฏิบัติระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single  

Window  System)  

                    เพื่อใหก้าร  “รับ”  และ  “ให”้  ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉินใหมี้เอกภาพ

และไดม้าตรฐานสากล จึงให้มีการประสานงานเพื่อการช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมของประเทศเพียงจุดเดียว 

โดยให้สอดคลอ้งกบัหลกัการสากลว่าดว้ยการพฒันาระบบการประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single 

Window : NSW) ตามมติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ท่ี 60/21 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2548 เอกสาร

ข้อเสนอแนะลําดับท่ี 33 ของศูนย์การส่งเสริมการค้าและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แห่งสหประชาชาติ 
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(UN/CEFACT) โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป และกรอบความตกลงว่าดว้ยการอาํนวยความสะดวก

ดา้นศุลกากรดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2548  เพื่อเป็นระบบจดัการ

ขอ้มูลและเอกสารในการอนุญาตนาํเขา้และส่งออกทางธุรกรรมระหวา่งประเทศเพียง ณ จุดเดียวในการจดัการ

สาธารณภยั แผนภาพท่ี 7 - 1 ไม่วา่จะเป็นการนาํเขา้ทางกายภาพ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการแจง้ขอ้มูล        

ไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือมีกระบวนการควบคุมร่วมกนั เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกรรมนั้น

ได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วและถ้วนหน้า ทั้งน้ี ให้การจดัการในภาวะฉุกเฉินนาํระบบดงักล่าวสนับสนุน               

ในการจดัการส่ิงของต่าง ๆ ท่ีได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ                

โดยใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 (3.1)  จดัให้มีการพฒันาระบบการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (National 

Single Window : NSW) ของกรมศุลกากรตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2550  มาปรับใช ้               

เพื่ออาํนวยความสะดวกดา้นศุลกากรในการจดัการสาธารณภยั และเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง และ

กระทรวงมหาดไทย  รวมถึงหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองส่ิงของบรรเทาทุกข์ตามกฎหมาย                

ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นหน่วยสนบัสนุน โดยใหค้รอบคลุมการจดัการความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ตามขอ้ 7.2.1 (1.1) 

 (3.2) เช่ือมโยงระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (National 

Single Window : NSW) เขา้กบัระบบคลงัขอ้มูลสาธารณภยัแห่งชาติ เพื่อให้สามารถติดตาม (Tracking)              

การจดัเก็บส่ิงของสํารองจ่ายในคลงัสํารองทรัพยากรท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละภาค (Stockpiling) การจดัสรร/  

การแจกจ่าย ส่ิง ของ  ตล อดจนมีก ารปรับป รุง แล ะพัฒนาระบ บดังก ล่า วอย่า ง ต่อเ น่ือง  โดยใ ห้

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยดาํเนินการ 

 (3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงกับต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัใหมี้เวบ็ไซตท์ั้งภาษาองักฤษและภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ ส่ือสาร และติดตามเก่ียวกบัการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมกบัต่างประเทศ และ

องค์กรผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป โดยให้เป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศหลกัของประเทศ              

ท่ีใช้แลกเปล่ียนข้อมูลกับระบบอ่ืน ๆ ของภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น                     

ศูนยป์ระสานงานการให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for 

Humanitarian Assistance and Disaster Management : AHA Centre) สํานกังานประสานดา้นมนุษยธรรม

แห่งสหประชาชาติ (United Nations’s Office for The Coordination of Humanitarian Affairs,UN-OCHA) 

และหน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการให้

ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง     

 (3.4) ให้กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ใช้ระบบการประสาน

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียวเป็นหลักในการจัดการ สั่งการ ติดตาม และตรวจสอบ                    

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเม่ือเกิดสาธารณภยัร้ายแรง            

อยา่งยิง่และใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศอ่ืน ๆ  
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ท่ีมา : สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร 

แผนภาพท่ี  7 - 1 :  ระบบการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม ณ จุดเดียว 
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 7.2.2 กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 

 (1) แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายด้านมนุษยธรรม 

                            ประเทศไทยต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานขั้ นตํ่ าของ                         

การปฏิบติังานดา้นมนุษยธรรมใหเ้ป็นท่ียอมรับ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ 

และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม มีอาํนาจหน้าท่ีติดตาม รวบรวม ศึกษา ทบทวน และ

วเิคราะห์ระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการดาํเนินการดา้นมนุษยธรรมทั้งท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ และท่ีเป็นหลกัสากล 

พร้อมทั้ง จดัทาํขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพื่อการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประสานงาน และปฏิบติังานดา้นมนุษยธรรมของประเทศตามความเหมาะสมและจาํเป็น ทั้งน้ี ให้รักษาไว้

ซ่ึงเง่ือนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม และวฒันธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในประเทศ             

โดยนาํเสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบ  

 (2) แนวทางปฏิบัติการสร้างมาตรฐานบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

  (2.1) ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ตามข้อ 7.2.2 (1)  

รับผิดชอบการพฒันามาตรฐานการให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 9 ดา้น 

ตามหลักองค์การสหประชาชาติ “กลุ่มงานด้านมนุษยธรรม (cluster approach)” ได้แก่  ด้านสุขภาพอนามยั               

ดา้นโลจิสติกส์ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราว ดา้นนํ้ าและการสุขาภิบาล ดา้นการส่ือสารในภาวะ

ฉุกเฉิน ด้านความมัน่คงทางอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านการคุ้มครอง และด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุง

มาตรฐานการปฏิบติังาน 

  (2.2) ให้มีการจดัตั้งชุดคน้หาและกูภ้ยัในเมืองแห่งชาติ (National  Urban Search  and  

Rescue  :  USAR) ท่ีมีสมรรถนะสูงในการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม และปฏิบติัการคน้หา

และกู้ภัยท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะท่ีปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล 

(International  Search  and  Rescue Advisory Group : INSARAG) ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบัชุดปฏิบติัการ

ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ได้ทั้ งในภาวะท่ีเกิดสาธารณภัยอย่างร้ายแรงในประเทศ และ              

ร่วมปฏิบติัการระหว่างประเทศในพื้นท่ีประสบภยัอ่ืน ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั) เป็นผูป้ระสานงานดา้นนโยบาย (Policy Focal Point) และดา้นปฏิบติั (Operation Focal  Point) 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 

องค์การสาธารณกุศลท่ีมีภารกิจด้านการกู้ชีพกู้ภัย  และให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ                            

เพื่อสนบัสนุนการพฒันามาตรฐาน การช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมของประเทศ และศกัยภาพชุดคน้หาและกูภ้ยั

ในเมืองแห่งชาติให้ได้อย่างต่อเน่ือง เช่น การอบรมทั้ งภายใน/ต่างประเทศ การฝึกร่วมภายในประเทศ                     

การฝึกร่วมตามปฏิทินของ INSARAG เป็นตน้ 



96 
 

  (2.3) จดัทาํแผนการพฒันาและจดัสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการจดัตั้งชุดคน้หาและ

กู้ภยัในเมืองแห่งชาติ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพฒันาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (17ก17.พ.ร17.) ร่วมกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดาํเนินการ  

  (2.4) ให้ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และ/หรือ ผูอ้าํนวยการกลาง             

เป็นผูมี้อาํนาจสั่งใชชุ้ดคน้หาและกูภ้ยัในเมืองแห่งชาติ (National  Urban  Search  and  Rescue  : USAR) สั่งการ  

ให้เตรียมความพร้อม และปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งภายในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร 

โดยใหเ้บิกจ่ายงบประมาณจากงบกลางหรือกองทุนพิเศษเพื่อการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั  

 7.2.3 กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ  

 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ  

  (1.1) จดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย ขอ้มูลความร่วมมือ 

ความเช่ียวชาญ แหล่งทุนจากต่างประเทศ และองค์การพฒันาระหว่างประเทศ เพื่อนํามาวิเคราะห์ และ

จดัลาํดบัความสําคญัดา้นการพฒันาศกัยภาพการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัเพื่อกาํหนดนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกบัต่างประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศไทย               

โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         

เป็นหน่วยงานหลกั และใหส้าํนกังานสถิติแห่งชาติ และผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยสนบัสนุน  

  (1.2) เ ช่ื อ ม โ ย ง ฐ า น ข ้อ ม ูล ด ัง ก ล ่า ว ไ ว ใ้ น ค ล ัง ข ้อ ม ูล ส า ธ า ร ณ ภัย แ ห่ ง ช า ติ                       

เพื่อนาํขอ้มูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวิจยัและ

พฒันาต่อไป  

  (1.3)  จดัการองค์ความรู้ดา้นสาธารณภยัจากต่างประเทศผ่านศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยั             

ทุกระดบั โดยใหมี้กระบวนการจดัการความรู้จากต่างประเทศมาประมวล/ประยุกตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบท

ทางการเมือง สังคม และวฒันธรรมของประเทศ  

 (2) แนวทางปฏิบัติในการพฒันาความร่วมมือด้านสาธารณภัย 

  (2.1) จัดทํากรอบความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศ และแผนปฏิบัติการ               

ความร่วมมือดา้นสาธารณภยักบัต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดบัทวภิาคีและพหุภาคีท่ีสอดคลอ้งกบั

ทุน ศักยภาพ และความต้องการในการพฒันาประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกั 

  (2.2) ติ ด ต า ม ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ส า ธ า ร ณ ภัย กับ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ                                

โดยคณะอนุกรรมการกิจการดา้นต่างประเทศว่าดว้ยการจดัการสาธารณภยั และรายงานผลการดาํเนินงาน            

ต่อคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  

 (3) แนวทางปฏิบัติการขับเคล่ือนความรู้ด้านสาธารณภัยสู่สาธารณะ 

  (3.1) จดัให้มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ด้านสาธารณภยั (Knowledge Transfer) ไปสู่

สาธารณะให้กวา้งขวาง โดยอาศยัศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยัทุกระดับเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการรับ และ

ถ่ายทอดชุดความรู้ดา้นการจดัการสาธารณภยัไปยงัประชาชน นกัเรียน และนกัศึกษา  
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  (3.2) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสาธารณภัยให้เป็นผู ้เ ช่ียวชาญ โดยนําความรู้                     

ดา้นสาธารณภยัจากต่างประเทศมาปรับใหเ้ขา้กบับริบทของประเทศ  

  (3.3) ให้มีเคร่ืองมือในการระดมองค์ความรู้ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย                  

โดยใหก้ระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมดาํเนินการ ไดแ้ก่ หนังสือปกขาว (White Paper)  

เพื่อรวบรวมขอ้มูลสาธารณภยัของประเทศไทยในรอบ 1 ปี และบทความทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบั

ตวัอย่างการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ 

รวมถึงจดัให้มี เวทีระดับชาติ/สมัชชาสาธารณภัย เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมหารือแลกเปล่ียนรับฟัง             

ความคิดเห็นต่อผลการดาํเนินงาน และทิศทางการดาํเนินงานของประเทศ  

 7.2.4 กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนําด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  (1)  แนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลศิด้านวชิาการและด้านปฏิบัติการ  

    แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ไดก้าํหนดใหป้ระเทศไทย

ตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การพฒันาบทบาทแกนนาํ

ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยจะเป็นการสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้แก่นานาประเทศถึง                

ความพร้อม ความปลอดภยัในการลงทุน และการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยการยกระดบัองค์ความรู้ 

ของสถาบนัพฒันาการจดัการสาธารณภยัแห่งชาติให้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล รวมถึงความสามารถ

ให้บริการและให้การสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพให้แก่ภูมิภาคได้ ตลอดจนแสวงหาแหล่งงบประมาณ                 

ในรูปของกองทุนพิเศษสาํหรับส่งเสริมภารกิจดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบทบาทแกนนําด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย             

โดยมีกรอบแนวทางดงัต่อไปน้ี       

   (2.1) ส่งเสริมชุดปฏิบติังานด้านคน้หาและกู้ภยัในเมืองแห่งชาติทั้งภายในและภายนอก

ราชอาณาจกัร 

   (2.2) ใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการแก่กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศรายไดน้อ้ย 

   (2.3) จดัให้มีโครงการทุนการศึกษาและวิจยัด้านการพฒันามาตรฐานการลดความเส่ียง 

จากสาธารณภยัของประเทศและของภูมิภาค 


