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บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศำสตร์สำหรับปี พ.ศ. 2556-2560 นี้เปิ ดบทใหม่สำหรับองค์กำรThe Border Consortium ซึ่ งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่
พ.ศ. 2527 เพื่อช่วยเหลือผูห้ นีภยั จำกกำรสูร้ บในด้ำนปั จจัยที่จำเป็ น องค์กำรพยำยำมปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนให้
สอดคล้องกับบริ บททำงกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ และสนับสนุนกระบวนกำร
สร้ำงสันติภำพ และควำมปรองดอง
องค์กำรได้เปลี่ยนชื่อองค์กำรเพื่อสะท้อนภำพกำรปฏิบตั ิงำนที่ขยำยขอบเขตกว้ำงขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรฟื้ นตัวของ
ชุมชนต่ำง ๆ ในภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้ง และได้
ปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์กำรทำงำน โดยยอมรับว่ำมีควำมเป็ นไปได้ที่ผหู ้ นีภยั อำจเดินทำงกลับประเทศของตนได้ใน
อนำคต
กำรเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรกลับคืนถิ่นฐำน และบูรณำกำรเข้ำสู่สงั คมของชุมชนต่ำง ๆ ในประเทศพม่ำ/เมียน
มำร์ เป็ นหัวข้อที่กล่ำวถึงบ่อยครั้งทั้งในกำรจัดทำกิจกรรมเฉพำะ และกำรผนวกไว้ในโครงกำรต่ำง ๆ
โครงกำรส่ งเสริ มควำมมัน่ คงด้ำนอำหำร และโภชนำกำร จะมุ่งเน้นให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคคลที่อ่อนแอที่สุด
สนับสนุนให้มีอำหำรสดบริ โภคผ่ำนทำงโครงกำรหำเลี้ยงชีพ และแนวทำงปฏิบตั ิในกำรให้อำหำรแก่ทำรกและเด็ก
เล็ก
องค์กำรจะขยำยโครงกำรเกี่ยวกับกำรหำเลี้ยงชีพ กำรสร้ำงรำยได้ และเสริ มทักษะ โดยจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
งำน ส่ งเสริ มธุรกิจขนำดย่อมและพัฒนำระบบสหกรณ์ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ จัดฝึ กอบรมวิชำกำร และมอบทุน
สำหรับกำรเริ่ มต้นธุรกิจขนำดเล็ก
องค์กำรจะขยำยโครงกำรควำมช่วยเหลือด้ำนที่พกั อำศัยให้ครอบคลุมกำรฝึ กงำนช่ำงไม้ กำรวำงแผนพื้นที่ก่อสร้ำง
กำรใช้วสั ดุที่คงทนมำกขึ้น และสนับสนุนให้ชุมชนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
สนับสนุนกำรบริ หำรจัดกำรชุมชนด้วยกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับภำวะผูน้ ำและกำรให้คำปรึ กษำ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กำรวำงแผนและตัดสิ นใจ และระบบกำรบริ หำรจัดกำรเหล่ำนี้ จะรับผิดชอบชุมชนที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองควำม
หลำกหลำยของประชำชนที่ระบบนี้เป็ นตัวแทน
กำรตั้งสำนักงำน หรื อมีผแู ้ ทนประจำในภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
ให้องค์กำรในกำรคำดหมำย และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนในพื้นที่ซ่ ึ งอำจกลำยเป็ นที่อยูอ่ ำศัยของผูห้ นี
ภัยที่เดินทำงกลับประเทศ รวมทั้งควำมต้องกำรของชุมชนผูห้ นีภยั ระหว่ำงช่วงเปลี่ยนผ่ำนนี้
The Border Consortium ยังมีควำมตั้งใจที่จะทำงำนร่ วมกับผูห้ นีภยั จำกกำรสูร้ บ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำก
ควำมขัดแย้ง เพื่อแสวงหำวิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงยัง่ ยืน เรำหวังว่ำในอนำคตอันใกล้น้ ี ผูห้ นีภยั เหล่ำนี้จะได้พบกับ
ศักดิ์ศรี และสันติภำพที่เขำรอคอยมำนำน
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พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ านิยมขององค์ กร
พันธกิจ
The Border Consortium (ทีบีซี) เป็ นองค์กรพัฒนำเอกชนที่ทำงำนโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร และทำงำนร่ วมกับ
ผูห้ นีภยั และประชำกรที่ได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้งในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ ในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรม และสนับสนุนวิธีกำรแก้ปัญหำโดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของชุมชนเป็ น
หลัก เพื่อส่ งเสริ มสันติสภำพ และกำรพัฒนำ

วิสัยทัศน์
ทีบีซี ต้องกำรเห็นประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ เป็ นดินแดนที่เคำรพสิ ทธิ มนุษยชน และควำมหลำกหลำยของเชื้อ
ชำติ และทุกชุมชนมีโอกำสสร้ำงควำมเจริ ญรุ่ งเรื องให้ตนเองได้

ความเป็ นพันธมิตร

ศักดิ์ศรี และความเคารพ

ค่ านิยมขององค์ กร
การให้ อานาจ

ความไว้ วางใจ

ความยุติธรรม และความเสมอภาค
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สมมุตฐิ านในการวางแผน
ด้ านบริบท






รัฐบำลไทยจะอนุ ญำตให้ผลู ้ ้ ีภยั อำศัยอยูใ่ นพื้นที่พกั พิงชัว่ ครำวได้จนกว่ำสถำนกำรณ์จะเอื้ออำนวยให้
ผูล้ ้ ีภยั กลับประเทศได้
กระบวนกำรสร้ำงสันติภำพ และควำมปรองดองของคนในชำติในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ จะ
พัฒนำขึ้น และนำไปสู่ สถำนกำรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อกำรส่ งตัวผูห้ นี ภยั กลับคืนถิ่นฐำน
ผูห้ นีภยั จำเป็ นต้องเตรี ยมตัวสำหรับกำรกลับคืนถิ่นฐำน และบูรณำกำรเข้ำสู่ สังคมของชุมชนในบ้ำน
เกิดของตน
อัตรำกำรเดินทำงไปตั้งถิ่นฐำนในประเทศที่สำมจะลดลงเรื่ อย ๆ
แม้วำ่ ผูห้ นีภยั จะกลับคืนถิ่นฐำนได้แล้ว แต่จะมีผลู ้ ้ ีภยั บำงส่ วนเหลืออยูใ่ นประเทศไทย

ด้ านองค์ กร







ทีบีซีจะรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั รัฐบำลไทย และทีบีซีจะสำมำรถดำเนินโครงกำรควำมช่วยเหลือ
และบริ กำรต่ำงๆ ต่อไปในประเทศไทย
มีควำมจำเป็ นต้องปรับเปลี่ยนโครงกำรและบริ กำรต่ำง ๆ ของทีบีซีในประเทศไทยให้เหมำะสมกับ
บริ บทที่เปลี่ยนไป
ทีบีซีจะได้รับอนุ ญำตให้ต้ งั สำนักงำนหรื อมีผแู ้ ทนประจำในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ จะได้รับอนุญำต
ให้เดินทำงเข้ำไปยังภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์
และจะได้รับอนุญำตให้
สนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่ที่คำดว่ำจะกลำยเป็ นที่อยูอ่ ำศัยของผูห้ นี ภยั ที่เดินทำงกลับประเทศ
องค์กรสมำชิกของทีบีซี จะผนึกกำลังควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือผูห้ นีภยั จำกกำรสู ้รบ และเพิ่ม
คุณค่ำให้แก่โครงกำรของแต่ละองค์กร
กำรหำเงินทุนสนับสนุนโครงกำรช่วยเหลือผูห้ นีภยั ในประเทศไทย
จะเป็ นงำนที่ทำ้ ทำยมำกขึ้น
ในขณะที่จะมีโอกำสมำกขึ้นในกำรหำเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนำกำรภำยในประเทศ
พม่ำ/เมียนมำร์
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ทิศทางยุทธศาสตร์
ความพร้ อม
ส่ งเสริ มให้ผหู ้ นีภยั จำกกำรสู ้รบ และชุมชนท้องถิ่น รณรงค์ขอกำรสนับสนุนและเตรี ยมพร้อมสำหรับกำร
เดินทำงกลับประเทศอย่ำงสมัครใจ ปลอดภัย และมีศกั ดิ์ศรี และบูรณำกำรเข้ำสู่ สังคมได้อย่ำงยัง่ ยืนในภำค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ เมื่อสถำนกำรณ์เอื้ออำนวย

ผลลัพธ์ ที่คาดหมาย













ให้พลเรื อนได้รับควำมคุม้ ครองมำกขึ้นจำกควำมขัดแย้ง และกำรละเมิดสิ ทธิ ในภำคตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ โดยวิธีรณรงค์สนับสนุนด้วยกำรให้ขอ้ มูล และด้วยกำรเสวนำระดับ
นโยบำยกับรัฐบำลของสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ และเอกชนผูม้ ีบทบำท
ให้กิจกรรมสร้ำงสันติภำพได้รับกำรสนับสนุน และส่ งเสริ มในองค์กรชุมชน และในชุมชนผูห้ นีภยั
มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรว่ำด้วยกำรกลับคืนถิ่นฐำนโดยสมัครใจ
กำรเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรกลับคืนถิ่นฐำน และบูรณำกำรเข้ำสู่ สังคมท้องถิ่น จะต้อง
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และผูห้ นีภยั ชุมชนผูล้ ้ ีภยั ชุมชนในพื้นที่ซ่ ึ งอำจกลำยเป็ นที่อยูอ่ ำศัยของผูห้ นี
ภัยที่กลับคืนถิ่นฐำน และเอกชนที่มีบทบำท จะต้องมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรเตรี ยมควำม
พร้อมนี้
กำรประสำนงำนและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมพรมแดนระหว่ำงองค์กรบรรเทำทุกข์ และองค์กร
พัฒนำในภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ และประเทศไทย สำมำรถทำได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
ผูล้ ้ ีภยั สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรกลับคืนถิ่นฐำน และสำมำรถแบ่งปั นข้อมูลทั้งภำยในและ
ระหว่ำงพื้นที่พกั พิงชัว่ ครำวได้
ทีบีซีเป็ นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับสำธำรณชนในด้ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ผลู ้ ้ ีภยั ในพื้นที่พกั พิง
และผูพ้ ลัดถิ่นในประเทศในภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ ทีบีซีมีผลกำรศึกษำ
ข้อมูล และเอกสำรที่น่ำเชื่อถือและทันสมัยเกี่ยวกับผูห้ นีภยั และประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก
ควำมขัดแย้ง
ผูล้ ้ ีภยั บำงคนรู ้สึกมัน่ ใจในกำรเลือกเดินทำงกลับประเทศโดยสมัครใจ

4|Page

พัฒนาการด้ านเศรษฐกิจ และสั งคม
ให้ควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษแก่กลุ่มสตรี และบุคคลตำมชำยขอบสังคม สนับสนุนชุมชนผูห้ นีภยั และ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้ง ให้สำมำรถหำเลี้ยงชีพอย่ำงยัง่ ยืนได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยกำร
เสริ มสร้ำงทักษะ พัฒนำทุนทำงสังคม และสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ ที่คาดหมาย









มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น และสำมำรถฟื้ นฟูหรื อซ่อมแซมสิ นทรัพย์ของชุมชนในเขตชนบท
ของภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ ผ่ำนทำงโครงกำรฟื้ นฟูและพัฒนำ
องค์กรชุมชนมีขีดควำมสำมำรถเพิม่ ขึ้นในกำรวำงรู ปแบบและดำเนินโครงกำรส่งเสริ มกำรหำ
เลี้ยงชีพ
ยกระดับควำมมัน่ คงด้ำนอำหำรสำหรับผูล้ ้ ีภยั ในประเทศไทย ผ่ำนทำงกิจกรรมเกษตรยัง่ ยืน
และกำรเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของภำคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่ำ/
เมียนมำร์
ผูล้ ้ ีภยั มีทกั ษะทำงวิชำกำรมำกขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมหำเลี้ยงชีพในชนบท
ผูล้ ้ ีภยั สำมำรถเริ่ มต้น และดำเนินธุรกิจขนำดย่อมได้
กลุ่มออมทรัพย์ และเงินกู้ เปิ ดโอกำสให้ผลู้ ้ ีภยั เข้ำถึงเงินทุน และเพิ่มระดับเงินออมของ
ครัวเรื อนผูล้ ้ ภี ยั
ครัวเรื อนผูล้ ้ ภี ยั สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกโครงกำรงำนแลกเงิน (ค่ำตอบแทน) และฝึ กทักษะใน
กำรทำงำน
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ความช่ วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
ให้ควำมช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรม โดยกำหนดให้บุคคลที่อ่อนแอที่สุดเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำย และ
สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้แก่ครัวเรื อน และยุทธศำสตร์ที่ส่งเสริ มควำมมัน่ คงด้ำนอำหำร
และควำมช่วยเหลือด้ำนที่พกั อำศัย

ผลลัพธ์ ที่คาดหมาย








ผูล้ ้ ีภยั สำมำรถเข้ำถึงอำหำร และที่พกั อำศัยในประเทศไทยที่เหมำะสม และเพียงพอ โดยเพิ่ม
ควำมช่วยเหลือให้แก่กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอที่สุด และลดควำมช่วยเหลือสำหรับบุคคลที่พ่ งึ พำ
ตนเองได้แล้ว โดยจำแนกกลุ่มตำมกระบวนกำรของชุมชนที่ดำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบและ
โปร่ งใส และตำมกลไกที่ใช้กำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยอื่น ๆ
ผูพ้ ลัดถิ่นในประเทศในภำคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ สำมำรถเข้ำถึงควำม
ช่วยเหลือด้ำนอำหำร
มีอำหำรบริ โภคเพิม่ ขึ้น ผ่ำนทำงกำรผลิตและแปรรู ปอำหำรสด มีควำมหลำกหลำยด้ำนอำหำร
และวิธีกำรจัดหำอำหำรตำมควำมต้องกำรของตลำด
มีห่วงโซ่อุปทำนที่มีประสิ ทธิภำพ และตรวจสอบได้ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ
ครัวเรื อนมีควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอำหำรที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรโอนเงินสดให้แก่ชุมชนชนบทที่ยำกจน
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การมีส่วนร่ วม และการปกครอง
เพิ่มประสิ ทธิภำพให้แก่โครงกำร กำรปกครอง และกระบวนกำรสร้ำงควำมปรองดอง ให้รับผิดชอบ
และครอบคลุมบุคคลทุกกลุม่ โดยใช้วิธีส่งเสริ มภำวะผูน้ ำให้แก่ชุมชน ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของ
ประชำสังคม และของชุมชน

ผลลัพธ์ ที่คาดหมาย










โครงสร้ำงผูน้ ำชุมชนมีควำมสำมำรถรับผิดชอบ ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม และตรวจสอบได้วำ่
กำรดำเนินโครงกำรเป็ นไปตำมหลักมนุษยธรรม โดยให้คำปรึ กษำ แนะนำ และกำรพัฒนำ
ทักษะ
โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่พกั พิงได้รับกำรทบทวน เพิ่มประสิ ทธิภำพ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน
ผูล้ ้ ีภยั มีขีดควำมสำมำรถและโอกำสเพิ่มขึ้น ในกำรวำงแผนโครงกำรและกำรตัดสิ นใจ โดย
อำศัยกำรฝึ กอบรมทักษะ กิจกรรมส่งเสริ มควำมร่ วมมือของชุมชน และกำรณรงค์ที่มีชุมชนเป็ น
ผูน้ ำ
องค์กรชุมชนมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น เพื่อเข้ำรับบทบำทผูน้ ำประชำชนของตนระหว่ำง
กระบวนกำรเตรี ยมควำมพร้อม กำรกลับคืนถิ่นฐำน และกำรส่งตัวกลับประเทศ
โครงกำรทุกด้ำนของทีบีซีสนับสนุนสตรี และกลุ่มบุคคลที่ยงั ขำดตัวแทน ให้มีตวั แทนและมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ มำกขึ้น
มีกำรณรงค์ให้ประชำสังคมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุม้ ครอง ควำมช่วยเหลือ และกำร
แก้ไขปัญหำตำมหลักมนุษยธรรม
ผูแ้ ทนชุมชน และเจ้ำหน้ำที่ทอ้ งถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้งในภำค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ มีควำมสำมำรถเพิม่ ขึ้นในกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ วำงแผน และดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
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การพัฒนาองค์ กร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงองค์กรของทีบีซี ในประเทศไทยและประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ ต้องสอดคล้อง
กับทิศทำงของโครงกำรที่เปลี่ยนไปและขยำยกว้ำงขึ้น

ผลลัพธ์ ที่คาดหมาย






เจ้ำหน้ำที่ของทีบีซี และเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรภำคี ต้องมีทกั ษะและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
สำหรับสนับสนุนโครงกำรของชุมชนในประเทศไทย และประเทศพม่ำ/เมียนมำร์
แสวงหำโอกำสในกำรจัดหำเงินทุนทั้งจำกแหล่งเงินทุนเดิม และแหล่งอื่น ๆ โดยร่ วมมือกับ
องค์กรสมำชิก เพื่อให้บรรลุผลตำมแผนยุทธศำสตร์
รวมประเด็นควำมเสมอภำคทำงเพศ กำรคุม้ ครองควำมปลอดภัยของเด็ก และกำรพิทกั ษ์
สภำพแวดล้อม ให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรวำงแผน และกำรปฏิบตั ิงำนของทีบีซี
ข้อมูลและบริ กำรด้ำนสำรสนเทศต้องเกื้อหนุนกำรรณรงค์สนับสนุน กำรวำงแผนโครงกำร
เตรี ยมควำมพร้อม รวมทั้งประสิ ทธิภำพ และประสิ ทธิผลของควำมช่วยเหลือ
ตรวจสอบ และประเมินขีดควำมสำมำรถภำยในองค์กำรทีบีซี และองค์กรภำคี โดยให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำ และผลกระทบสำหรับใช้วำงแผน และพัฒนำองค์กร
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ภาคผนวก 1 : หลักจริยธรรม
ทีบีซี ปฏิบตั ิงำนตำมหลักกำรต่อไปนี้






หลักจริ ยธรรมของสภำเสี้ ยววงเดือนแดง และสภำกำชำดสำกล (International Red Cross
and Red Crescent Movement) และหลักจริ ยธรรมขององค์กรพัฒนำเอกชนต่ำง ๆ เพื่อ
บรรเทำทุกข์ในภำวะภัยพิบตั ิ (Non-government Organizations in Disaster Relief (1994))
หลักกำรพื้นฐำนที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมกำรเฉพำะกิจระหว่ำงองค์กร เพื่อให้ควำม
คุม้ ครองจำกกำรถูกเอำเปรี ยบและกำรละเมิดสิ ทธิทำงเพศในวิกฤติกำรณ์ดำ้ นมนุษยธรรม
(Interagency Standing Committee Task Force on Protection from Sexual Exploitation
and Abuse in Humanitarian Crises (2002))
หลักจริ ยธรรมระหว่ำงองค์กรของกรรมกำรประสำนงำนช่วยเหลือผูล้ ้ ีภยั ในประเทศไทย
(CCSDPT) (2008)

เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนของทีบีซี เป็ นผูร้ ่ วมลงนำมในหลักจริ ยธรรมโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงหลัก
จริ ยธรรมว่ำด้วยกำรคุม้ ครองเด็กด้วย
ทีบีซีดำเนินงำนตำมกฎบัตรมนุษยธรรม และมำตรฐำนขั้นต่ำในกำรบรรเทำทุกข์เมื่อเกิดภำวะภัย
พิบตั ิ (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Relief [SPHERE])
ทีบีซีประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับรัฐบำลไทย
กระทรวงมหำดไทย

และปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบข้อบังคับของ

ทีบีซีกำลังเจรจำข้อตกลงกับศูนย์สันติภำพของเมียนมำร์
ทำงกำรกับรัฐบำลของสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์

เพื่อสถำปนำควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็ น
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ภาคผนวก 2 : วัตถุประสงค์ขององค์ กรตามหนังสื อ
จดทะเบียน
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อบังคับองค์กร (Articles of Association) ของทีบีซี เมื่อ
ทำกำรจดทะเบียนกับคณะกรรมำธิกำรด้ำนองค์กรไม่แสวงหำกำไรแห่งอังกฤษ
และเวลส์
(Charity Commission of England and Wales) เมื่อปี พ.ศ. 2548
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของผูพ้ ลัดถิ่นจำก
ประเทศพม่ำ โดยให้ควำมช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนตำมหลักมนุษยธรรม
เพื่อพัฒนำศักยภำพ และทักษะของสมำชิกของชุมชนผูห้ นีภยั จำกประเทศพม่ำ ซึ่งด้อยโอกำส
ทำงสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่ำนี้สำมำรถมีส่วนร่ วมในสังคมได้มำกขึ้น
เพื่อส่ งเสริ มควำมเสมอภำค ควำมหลำกหลำย และควำมปรองดองระหว่ำงบุคคลต่ำงเชื้อชำติ
เพื่อประโยชน์ของสำธำรณชน ด้วยกำรปลุกจิตสำนึกให้รับรู ้ถึงควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน และ
ประเด็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อผูห้ นีภยั จำกประเทศพม่ำ
เพื่อส่ งเสริ มกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน (ตำมหลักกำรที่กำหนดไว้ในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิ ทธิ
มนุษยชน รวมทั้งอนุสัญญำ และปฏิญญำขององค์กำรสหประชำชำติที่ออกในภำยหลัง) ในพื้นที่
ชำยแดนประเทศไทย-พม่ำ ด้วยกำรติดตำมดูแล และกำรประเมินผล
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