
นางสาวสุกญัญา  ทรัพย์อุดมมัง่มี
พยาบาล 7

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพทิกัษ์สภากาชาดไทย



การบรรเทาทกุข์ ...คือ????

เครื่องมือในการตอบสนองภยัพบิตั ิโดยการมอบสิ่งของ

บรรเทาทกุขห์รอืบรกิารที่จ าเป็นแกผู่ป้ระสบภยัเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการที่จ าเป็น อย่างมีมาตรฐาน

และคณุภาพ

*การประเมิน วางแผน น าแผนไปปฏบิตัิ ติดตามและ
ประเมินผล



หลกัการพื้นฐานดา้นมนุษยธรรม

1. สทิธิในการมีชวิีตอยู่อย่างมีศกัดิศ์รี

2. สทิธิในการไดร้บัความช่วยเหลอืดา้น

มนุษยธรรม

3. สทิธิในการคุม้ครองและความปลอดภยั





วตัถปุระสงค์ Relief Management

• เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจในวธิีการคดัเลอืกและการลงทะเบยีนผูท้ี่จะไดร้บัการบรรเทาทกุข์

• เพือ่ใหรู้จ้กัความแตกต่างของระบบการแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์

• เพือ่ใหรู้จ้กัวธิีการจดัการและสามารถควบคมุการแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุขอ์ย่าง

เป็นระบบ

• เขา้ใจกลยทุธด์า้นความปลอดภยัของศูนยแ์จกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์

• เพือ่คุน้เคยกบัแบบฟอรม์รายงานที่ใชใ้นการวางแผนและควบคมุการแจกจา่ย

สิง่ของบรรเทาทกุข์



สภากาชาดไทย ช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์

อะไรบา้ง??????



ประเภทการช่วยเหลอื

1. สิง่ของเครื่องใชจ้ าเป็น : เสื้อผา้ / เครื่องนุ่งหม่ พลาสตกิปูนอน /

อปุกรณ์ครวั : หมอ้ จาน ชาม ชอ้น เตา
เช้ือเพลงิ เทยีนไข ไมขี้ดไฟ ตะเกยีง ฯลฯ

2. สขุภาพ :  สขุาภบิาลน ้า : น ้าสะอาด ภาชนะบรรจุน ้า ถงัน ้า / สขุอนามยัพื้นฐาน : สบู่ ยาสี
ฟัน แปรงสฟีัน etc./ การจดัการขยะ / สขุา / มุง้

3. อาหาร ; อาหารปรุงสกุ / อาหารแหง้  ข้ึนกบัความตอ้งการและศกัยภาพ

4. ที่พกัอาศยัชัว่คราว : เนน้การช่วยเหลอืใหส้ามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้มัน่คง ปลอดภยั

เตน็ท ์ ผา้พลาสติก  เชือก อปุกรณ์ท าความสะอาด ซ่อมแซม / สรา้ง

5. วสัดจุ าเป็นในการประกอบอาชีพ (ฟ้ืนฟ)ู / ในระยะฉุกเฉิน ข้ึนกบัความตอ้งการของ

ผูป้ระสบภยัและศกัยภาพของหน่วยงาน



ชุดธารน า้ใจฯสภากาชาดไทย  (อุทกภยั)

ชุดธารน า้ใจฯ สภากาชาดไทย
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั / โคลนถลม่

1. ขา้วสาร 5 ก.ก. 2. ขา้วหอมมะลกิระป๋อง     6 ก.ป.
3. บะหม่ีกึ่งส าเรจ็รูป 30  ซอง 4. ปลากระป๋อง 6 ก.ป. 
5. ปลาราดพรกิ    6    ก.ป.    6. ผกักาดดอง 6 ก.ป.
7. น ้าพรกิ          2    ก.ป.  8. ไข่พะโลไ้ก่ 2 ก.ป.
9. เครื่องด่ืมชอ๊คโกแลต 12 ซอง 10. น ้าด่ืม 600 cc                    12 ขวด
11.ไฟฉาย  1  อนั        12. เทยีนไข           2  แท่ง
13. ไฟแช็ค   1 อนั       14. ยากนัยงุ            1  ขวด
15. เกลอืไอโอดีน           1 ถงุ 16. ยาแกน้ ้ ากดัเทา้      1 หลอด
17. ยาชดุสามญัประจ าบา้น 1 ชุด 18.  ถงุขยะด าเลก็       6 ใบ

19. ถงุขยะด าใหญ่        6 ใบ

19 รายการ



ชุดธารน า้ใจฯ สภากาชาดไทย (วาตภยั ) 

1. ขา้วสาร 5 ก.ก. 

2. บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป 30  ซอง
3. ปลากระป๋อง 6 ก.ป.          ไฟฉาย  ไฟแช็ค  เทยีนไข ยากนัยงุ 
4. ปลาราดพรกิ    6 ก.ป.          ถงุขยะ   ยาแกน้ ้ ากดัเทา้
5. ผกักาดดอง 6 ก.ป.
6. น ้ าพรกิ          2 ก.ป.  
7. ไข่พะโลใ้สไ่ก่          2  ก.ป.
8.  เครื่องด่ืมชอ๊คโกแลต 12 ซอง 
9.  น ้ าด่ืม 600 cc             12 ขวด
10. ยาชดุสามญัประจ าบา้น 1 ชดุ

10 รายการ



ยาชดุสามญัประจ าบา้น 5 รายการ

1. ANTACID TAB 10 TABS

2. CHLORPHENIRAMINE 4 MG 20 TABS

3. PARACETAMAL 500 MG 20 TABS

4. ELECTROLYTE POWDER 3  SACS

5. BANDAGE 3 PCS



1. ยาสีฟัน ขนาด 50 กรัม 1 หลอด
2. แปรงสีฟัน ขนาดใหญ่ 2 ด้าม
3. แปรงสีฟัน ขนาดเลก็ 2 ด้าม
4. ซองยาสระผม จ านวน 2 ซอง
4. สบู่ก้อน 1 ก้อน
5. ผ้าขนหนูคละสี ขนาด 15X30 นิว้ 1   ผืน
6. กระเป๋าพลาสตกิโลโก้สภากาชาดไทย   1   ใบ

ชุดสุขอนามยั



1. ยาสีฟัน ขนาด 100-150 กรัม 1 หลอด
2. แปรงสีฟัน ขนาดกลาง 1 ด้าม
3. ยาสระผม ขนาด 200-250 ซีซี 1 ขวด
4. สบู่ ขนาด 200-250 กรัม 2 ก้อน
5. แป้งฝุ่นโรยตวั ขนาด 150-200 กรัม 1   กระป๋อง
6. ผงซักฟอก 500 กรัม 1    ถุง
7. กรรไกรตดัเลบ็ 1   อนั
8. ผ้าขนหนูคละสี ขนาด 15X30 นิว้ 1   ผืน
9. ถุงขยะด า ขนาด 12X20 นิว้ และ 22X30 นิว้  6,6  ช้ิน
10. ถุงผ้าโลโก้ส านักงาน ขนาด 8X12 นิว้          1 ถุง

ชุดสุขอนามัยพืน้ฐาน (Basic Hygiene Items)

ปรบัปรงุและ

พฒันาจาก 

IFRC และ 

Sphere



ชดุครอบครวัส าหรบัผูป้ระสบอคัคีภยั

1. เสื้อยดืผูใ้หญ่แขนส ัน้ 2 ตวั

2. ผา้ขาวมา้ 1 ผนื

3. ผา้ซิน่ 1 ผนื

4. ปลากระป๋อง (155 กรมั)   2    กระป๋อง

5. ผกักาดดอง (140 กรมั)        2   กระป๋อง                  

6. น า้พรกิ 2   กระปุก

7. ไข่พะโลใ้ส่ไก่                2 กระป๋อง          

8. บะหม่ีกึง่ส าเรจ็รปู 30    ซอง

9.  สบู่ 2    กอ้น                                  

10. ยาสฟัีน (50 กรมั) 2    หลอด

11. แปรงสฟัีนผูใ้หญ่ 2    อนั

12. ไฟฉายพรอ้มถ่าน 1    กระบอก

13. ยาสามญัประจ าบา้น 1    ชดุ

ราคาประมาณ 
800 บาท

รายการเพิม่เติม
- มุ้งเลก็   มุ้งใหญ่
- เส้ือยืดเดก็แขนส้ัน ราคา 800 บาท
- แปรงสีฟันเดก็
- ชุดเดก็อ่อน (เบาะพร้อมหมอน)



2. วธิีการช่วยเหลอืดา้นการบรรเทาทกุข์

 การแจกจา่ยสิ่งของบรรเทาทกุข ์

โดยตรง ทางออ้ม หรอืบรจิาคผ่านองคก์ร

 ระบบบตัรรบัของ น าบตัรไปแลก

 การบรรเทาทกุขด์ว้ยเงนิ / ตามความตอ้งการ

กาชาด เป็นแบบไหน ?????



กจิกรรมกลุ่ม ระดมสมอง / 10-15 นาที
ถา้ทมีของทา่นไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบในการแจกจา่ยสิง่ของบรรเทา

ทุกขแ์กผู่ป้ระสบภยัในชุมชนแหง่หน่ึงทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิ

(อุทกภยั) เสน้ทางถูกตดัขาด  มีผูไ้ดร้บัผลกระทบจ านวน ๕๐๐ ครวัเรออน มีผู ้

ประสบภยัตดิคา้งตามบา้นเรออน บา้นเรออนเสยีหาย มีผูเ้สยีชวัิต  หน่วยงาน

ทา่นมีเครออ่งอุปโภคบรโิภคส าหรบัแจกจา่ยเบอ้องตน้ จ านวน ๒๐๐ ครอบครวั 

1. ทา่นจะด าเนินการอยา่งไร  

2. ท่านจะเลออกประสบภยัคนใด หรออกลุ่มใดที่จะไดร้บัการลงทะเบียนให ้

ความชว่ยเหลออกอ่น เพราะเหตุใด



การช่วยเหลอืดา้นการบรรเทาทกุข์

- ประเมนิ ความตอ้งการ  / ความเสยีหาย  ( RAT / NDRT )***
- วางแผนในการใหค้วามช่วยเหลอื  / ท าแผนปฏบิตักิาร

- ก าหนดเป้าหมายในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั – ประเภทและความรุนแรง
ของภยั / ศกัยภาพของแต่ละหน่วยงาน / ชมุชนตอ้งเหน็ดว้ย

- ประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบัทมีงานดา้นโลจสิตกิสเ์พือ่เตรยีมการในการ 

บรรเทาทกุข ์/ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

- ครอบคลุมทัง้หมด  / กลุม่เปราะบาง / ลอ่แหลม

- การรายงาน



ตวัอย่างการเรียงล าดบัของผู้ทีค่วรได้รับการลงทะเบียน
ได้รับการบรรเทาทุกข์

- ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัว(ผู้หารายได้หลกั) เสียชีวติ
- ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัว(ผู้หารายได้หลกั) สูญหาย
- ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว
- สตรีที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
- เดก็ก าพร้า
- ผู้สูงอายุทีไ่ม่มีลูกหลานดูแล
- ครอบครัวทีม่ีผู้พกิารจากภยัพบิัต ิโดยเฉพาะถ้าเป็นหัวหน้า 

ครอบครัว



การคดัเลอืก 

และการลงทะเบียนผูป้ระสบภยั



• ผูอ้พยพ (Refugees) /ผูป้ระสบภยัที่ตอ้งยา้ยถิ่นฐาน (Internally displace people):

- ผูอ้พยพหรอืผูป้ระสบภยัที่ตอ้งยา้ยถิ่นฐาน และไม่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากภายนอก

โดยปกตกิารช่วยเหลอืจะประสานงานและร่วมมือกบั UNHCR

• ผูป้ระสบภยัที่สูญเสยีปจัจยัที่ส าคญั พื้นฐานในการด ารงชีวติ และไม่ไดร้บัความช่วยเหลอื

จากภายนอก เช่น น ้า อาหาร ที่อยู่อาศยั ยารกัษาโรค สขุภาพ

ในเหตกุารณ์สาธารณภยัที่เกดิข้ึนอย่างฉบัพลนั เช่น แผ่นดินไหว สนึามิ น ้าท่วม ภยั

แลง้ ภาวะอดอยาก พายไุซโคลน เป็นตน้

เกณฑก์ารคดัเลอืกอย่างไร (criteria) ?

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบียน

ผูป้ระสบภยั

Distribution 

system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting



การคดัเลอืกและ

การลงทะเบียน

ผูป้ระสบภยั

Distribution 

system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting

• กลุ่มทัว่ไป ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัทิี่สามารถดูแล

ตนเองได ้แต่ตอ้งการความช่วยเหลอืเพือ่ฟ้ืนฟสููภ่าวะปกติ

• กลุ่มเฉพาะ (เปราะบาง/กลุ่มเสีย่ง) เช่น เด็ก คนชรา

หญิงต ัง้ครรภ ์ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสที่ประสบภยัพบิตัิ

ใครที่กลุม่เป้าหมาย (who)



• **ชุมชนต้องเห็นด้วย***

• กบัเกณฑ์การคดัเลือกที่เหล่ากาชาด หรือ ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯก าหนดขึน้

- ควรมีการประสานกบัหน่วยงานในท้องถิ่น

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย มี 3 รูปแบบ

1. ประเมินรายครัวเรือน

2. ก าหนดชุมชนเป้าหมาย โดยล าดบัความส าคญัตามความเสียหาย ช่วยทุกรายในชุมชน

3.แบบผสมผสาน เลือกชุมชนท่ีเสียหายมากท่ีสุดและประเมินเป็นรายครัวเรือน

ปจัจยัที่ควรพจิารณา ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบียน

ผูป้ระสบภยั

Distributi

on system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting



การลงทะเบยีนผูป้ระสบภยั

(Registration beneficiary)

When?

Where?

Why?



• What การรวบรวมขอ้มูลของผูป้ระสบภยั ช่ือ-สกลุ / หวัหนา้ครอบครวั / สมาชิก /ที่อยู่ / อายุ / บตัรปชช.

• When ก่อนหรอืระหว่างการช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ ระยะฉุกเฉิน-ยุ่งยากเน่ืองจากตอ้งบรรเทาทกุข์

ดว้ยความรวดเรว็

• Where ณ ที่พกัอาศยั /หรอืที่สาธารณะ ควรมีการนัดหมายกบัชมุชนกอ่นที่จะมีการด าเนินการ

• Why 1. ตดิตามประเมินผลงา่ย - ระบเุป็นรายบคุคล

2. ประกนัการใชท้รพัยากร โปร่งใส และค านึงถงึผูป้ระสบภยัเป็นส าคญั

การระบผูุไ้ดร้บัผลประโยชน์  (การลงทะเบยีนผูป้ระสบภยั)

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบียน

ผูป้ระสบภยั



• ลงทะเบยีนเป็นหมู่บา้น หรอืชมุชน ( By village, settlement or community)

- จ านวนครวัเรอืน (Number of families)

- สมาชิกโดยเฉลี่ยต่อครวัเรอืน (Average family size)

- จ าแนกตามเพศ (Gender breakdown)

- จ านวนเด็กต่อครวัเรอืน (Number of children per family)

- ความตอ้งการเฉพาะดา้นที่เกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรม (Specific cultural needs)

เราจะลงทะเบียนอย่างไร ?

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบียน

ผูป้ระสบภยั

Distribution 

system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting



• การแบ่งเป็นกลุ่ม (By Group) - area กว้าง

- สถานที่ตั้งบ้านเรือน (Home location)

- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Number of people and families)

- จ าแนก ผู้ใหญ่ เดก็(Breakdown of adults to children)

- จ าแนกเพศ ชาย หญิง (Gender details)

- ความต้องการด้านวฒันธรรม (Cultural needs)

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบยีน

ผูป้ระสบภยั

Distribution 

system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting



• การแบ่งเป็นครวัเรอืน ( By family) :

- ช่ือหวัหนา้ครอบครวั ( Name of family)

- สถานที่ต ัง้บา้นเรอืน ( Home location)

- จ านวนผูใ้หญ่และเด็กแต่ละครอบครวั ( Number of adults and children)

- จ าแนกตามเพศ ( Gender breakdown)

- อาชีพและทกัษะของผูใ้หญ่ในแต่ละครวัเรอืน ( Profession and skills of adults)

- ความตอ้งการดา้นวฒันธรรม ( Any cultural needs)

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบยีน

ผูป้ระสบภยั

Distribution 

system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting



• การลงทะเบียนเป็นพื้นฐานในการวางแผนแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์

• แบบฟอรม์ลงทะเบียนเป็นสว่นประกอบที่เช่ือมโยงระหว่างผูป้ระสบภยั

กบัระบบการแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์

• มีหน่วยงานรบัผิดชอบในเรื่องการลงทะเบยีน เพยีงหน่วยงานเดียว

กาชาด ....ลงทะเบียนอย่างไร?????

ขอ้ควรจ าในการลงทะเบียน !!!!!

การคดัเลอืกและ

การลงทะเบียน

ผูป้ระสบภยั

Distribution 

system

Setup Distribution 

point

Organizing 

and 

controlling

Reporting



Distribution ticket                 Number……………………….

Name…………………………………………. Date…………………………….

Distribution site………………………………………………………

Region…………………………… 

Province/Stage or District………………….           STAMP

Town or Village…………………………………………

Authorized by………………………………….
Ticket is good for one distribution only and is not valid without authorization signature and stamp

ขอ้ดี : โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตดิตามประเมินผลได ้



(ระบบการแจกจา่ย)

Distribution system



Selection,  

Registration 

Beneficiary

ระบบการ

แจกจา่ย

Setup 

Distribution 

point

Organizing and 

controlling
Reporting

ชนิดของระบบการแจกจา่ย

1. Centralized vs Decentralized distribution system

(รวมไวท้ี่จุดเดียว หรอืกระจายไปยงัหน่วยต่างๆ)

2. Direct vs Indirect ทางตรงและทางออ้ม

3. การแจกจา่ยโดยมอบผ่านสถาบนั / องคก์ร



Selection,  

Registration 

Beneficiary

ระบบการ

แจกจา่ย

Setup 

Distribution 

point

Organizing and 

controlling
Reporting

ชนิดของระบบการแจกจา่ย

1. Centralized vs Decentralized distribution system :

• การน าสิง่ของมารวมไวท้ี่จุดเดียว (Centralized distribution) เป็นระบบที่งา่ยที่สดุ

ในการบรหิารจดัการและควบคุม เหมาะส าหรบัการแจกจา่ยใหผู้ป้ระสบภยักลุม่เลก็ มี

พื้นที่นอ้ย และผูป้ระสบภยัสามารถมารบัการแจกสิง่ของบรรเทาทกุขไ์ดง้า่ย

• การกระจายสิง่ของจากศูนยก์ลางไปยงัหน่วยย่อย (Decentralized distribution)
เป็นระบบที่ใชง้านไดจ้รงิ สะดวกในการบรหิารจดัการ กรณีมีผูป้ระสบภยัจ านวนมาก

หรอืพื้นที่ประสบภยัเป็นบรเิวณที่กวา้งขวางมาก



Selection, 
Registration 
Beneficiaries

ระบบการ

แจกจา่ย

Setup 
Distribution point

Organizing and 
Controlling

Reporting

2.การแจกจา่ยทางตรงและทางออ้ม

Direct Distribution Indirect Distribution

Relief Supplies

Beneficiaries

Relief Supplies

Beneficiary Representative

Beneficiaries



Selection, 
Registration 
Beneficiaries

ระบบการ

แจกจา่ย

Setup 
Distribution point

Organizing and 
Controlling

Reporting

3.การมอบผ่านสถาบนั

Relief 

Supplies

Orphanage

Institution

Social

Institution

Beneficiaries



(จุดแจกจา่ย)

Setup Distribution point

Where  to  setup  ???



Selection,  

Registration 

Beneficiary

Distribution 

system
การตัง้จุดแจกจา่ย

Organizing 

and 

controlling
Reporting

ทีไ่หนด?ี เป็นศูนย์กลางชุมชน / ศูนย์อพยพ

• เขา้ถงึงา่ย / กลุ่มผูพ้กิาร ดอ้ยโอกาส ???

• จ านวนผูป้ระสบภยัมากหรอืนอ้ย

• พท. กวา้งขวาง (ผูป้ระสบภยันอ้ยกว่า 10,000 คน)

• เสน้ทางการขนสง่ งา่ย สะดวก / หอ้งน ้า / น ้ าด่ืม ฯลฯ

• ถา้เป็นไปได้ ควรมีพื้นที่สามารถจดัเป็นคลงัชัว่คราวได ้



Selection,  

Registration 

Beneficiary

Distribution 

system
การตัง้จุดแจกจา่ย

Organizing and 

controlling
Reporting

ขอ้ควรพจิารณา *****

• เหน็ไดช้ดัเจน (Visibility) ธงกาชาด ป้ายบอกทิศทาง

• สามารถควบคมุฝูงชนได ้ ( Crowd control)

• ความปลอดภยั ( Security) ชีวิต ทรพัย์ อบุตัเิหตุ จราจร

• ชมุชนมีสว่นรว่ม ( Involve local community) จดัการ /ควบคมุ

• บรเิวณที่สามารถใชเ้สยีงดงัได(้ Loudspeaker)



Organizing and 

controlling

การจดัการและควบคุม



• ความร่วมมือจากต ารวจทอ้งที่ และตวัแทน หรอืผูน้ าของผูป้ระสบภยั 

• อ านวยความสะดวก -กลุม่ผูอ้อ่นแอ ผูสู้งอายุ ผูพ้กิารดอ้ยโอกาส พยายามลดระยะเวลารอให ้

ส ัน้ที่สดุ

• เจา้หนา้ที่ๆ เกี่ยวขอ้งในการควบคมุฝูงชน ควรอยู่ในบรเิวณซึ่งขอความร่วมมือไดง้า่ย และอยู่ใน

ชดุเครื่องแบบที่สเีหน็ไดช้ดัเจน และไม่ควรเป็นแบบชุดทหาร 

• กรณีเกดิความวุ่นวายข้ึนตอ้งพรอ้มที่จะเคลื่อนตวัออกจากสถานที่แจกของทนัท ีโดยไม่ใหผู้อ้ืน่

สงัเกตได ้นั้นคอืเหตผุลที่ว่าท าไมจงึมกัแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุขจ์ากทา้ยรถบรรทกุ

• ดูแลรกัษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการแจกจา่ย  - น ามาจดัท ารายงาน

Selection,  

Registration 

Beneficiary

Distributio

n system

Setup Distribution 

point

การจดัการและ

ควบคมุ
Reporting



Warehouse

Distribution Area

Exit Entrance

Registration

checkSecurity fencing

Beneficiaries
Beneficiaries

สถานที่แจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทุกข์

Selection,  

Registration 

Beneficiary

Distributio

n system

Setup Distribution 

point

การจดัการและ

ควบคมุ
Reporting



Reporting

การรายงาน



Selection,  

Registration 

Beneficiary

Distributio

n system

Setup Distribution 

point

Organizing and 

controlling การรายงาน

องคป์ระกอบ:

• ที่ไหน : ช่ือสถานที่ / จุดแจกจา่ยสิง่ของ

• อะไร : ชนิดสิง่ของบรรเทาทกุข,์ ปรมิาณที่แจกจา่ย

• จ านวนผูป้ระสบภยั เป้าหมาย และ จ านวนผูป้ระสบภยัที่ไดร้บัสิง่ของ

บรรเทาทกุข์

• รายช่ือผูป้ระสบภยั, เอกสารรบัรองที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่รบัผิดชอบ

• เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่นใบสง่ของ /ใบรบัของ / หลกัฐานการสง่ของ



Distribution Planning…

(การวางแผนการแจกจา่ย)

 Develop Strategy (พฒันากลยุทธ์ในการแจกจา่ย)
- สภาพพื้นท่ี / การเขา้ถงึ / เสน้ทางหลกั / แผนผงัท่ีต ัง้บา้นเรอืน / ขอ้มูลผูป้ระสบภยั

 Choose Distribution Method (เลอืกวิธีท่ีเหมาะสม)

- โดยตรง, ทางออ้ม หรออ บรจิาค  โดยชมุชนมีส่วนร่วม

 Select Distribution Sites (เลอืกสถานท่ีแจกจา่ย)

- การเขา้ถึง   ปลอดภยั  กวา้งขวาง หอ้งน า้ สภาพอากาศ ฯลฯ

 Develop Daily Distribution Plan(พฒันาแผนการแจกจา่ยประจ าวนั)

- what, how much, when, and where 

- จ านวนผูป้ระสบภยัที่แทจ้รงิ

 Coordinate with Partners(ประสานความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้ง)



conclusion
การจดัการด้านการบรรเทาทุกข์

เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ระสบภยัพิบติั ซ่ึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหผู้ป้ระสบภยัไดรั้บการช่วยเหลือตาม
มาตรฐานขั้นต ่าตอ้งมีการประเมิน วางแผนใหค้วามช่วยเหลือ
แจกจ่ายส่ิงของบรรเทาทุกข ์โดยการระบุผู้รับผลประโยชน์  มีเกณฑ์
ในการคดัเลือก และลงทะเบียน การวางแผนแจกจ่ายส่ิงของ
บรรเทาทุกข ์ควรไดรั้บ การจัดการอย่างเหมาะสมและครอบคลมุ
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้นมนุษยธรรม และ
ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์



Thank you for attention



ค าถาม

1. บอกเกณฑก์ารคดัเลออกผูป้ระสบภยัอยา่งนอ้ย 2 ขอ้

2. บอกวธิกีารแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทุกขฯ์ พรอ้มขอ้ด ีขอ้เสยี

3.จดุแจกจา่ยทีด่คีวรมีลกัษณะอยา่งไร



กจิกรรมกลุ่ม ระดมสมอง / 10-15 นาที

ถา้ทมีของทา่นไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบในการแจกจา่ยสิง่ของบรรเทา

ทุกขแ์กผู่ป้ระสบภยัในชุมชนแหง่หน่ึงทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตั ิ

1. ทา่นจะด าเนินการอยา่งไร  

2. ดว้ยขอ้จ ากดัทีม่ีอยูท่ีไ่มส่ามารถชว่ยเหลออประสบภยัไดทุ้กครวัเรออน 

ทา่นจะเลออกประสบภยัคนใด หรออกลุม่ใดทีจ่ะไดร้บัการลงทะเบียนให ้

ความชว่ยเหลออก่อน เพราะเหตุใด



หลกัการพื้นฐานดา้นมนุษยธรรม

1. สทิธิในการมีชวิีตอยู่อย่างมีศกัดิศ์รี

2. สทิธิในการไดร้บัความช่วยเหลอืดา้น

มนุษยธรรม

3. สทิธิในการคุม้ครองและความปลอดภยั


