ไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม
การวางแผนกลยุทธ
2005 – 2010
(ฉบับแกไขเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2007)
สารบัญ
หนา
คํานํา
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมพื้นฐาน
เปาหมาย ความมุงหมาย วัตถุประสงค
สรุปกลยุทธหลัก
ภาคผนวก
1. คําอธิบายศัพท ทีบีบีซี
2. สรุปกระบวนการวางแผนกลยุทธ
3. ขอบังคับของ ทีบีบีซี (2548)

1
3
4
5
6

12
13
14

คํานํา
ไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม (ทีบีบีซี) กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยกลุมองคกรพัฒนาเอกชน
และองคกรศาสนา เพื่อชวยเหลือคนพลัดถิ่นที่หนีภัยจากการสูรบในประเทศพมา ตลอด 21 ปที่ผานมา ทีบีบีซี
ไดเพิ่มความชวยเหลือเพื่อรองรับความตองการ
และสถานการณของผูหนีภัยจากการสูรบชาวพมา
ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แผนกลยุทธนี้อธิบายวิสัยทัศน และพันธกิจของทีบีบีซี และกลาวถึงโครงรางกลยุทธพื้นฐานขององคการระหวาง
ป พ.ศ. 2548-2553 แผนกลยุทธนี้เปนเครื่องมือบริหาร และเอกสารอางอิง ซึ่งอธิบายทิศทางระยะยาว และ
คานิยมของทีบีบีซี และประกอบดวยปรัชญาที่ใชกํากับทุกกิจการขององคการ นอกจากนี้ ยังชวยใหองคการ
จัดสรรทรัพยากร จัดลําดับความสําคัญของงานที่ปฏิบัติเปนกิจวัตร และการตัดสินใจ แผนกลยุทธนี้จะเปน
เครื่องมือปฐมนิเทศสําหรับพนักงาน และกรรมการใหมดวย
แผนกลยุทธิ์นี้ตอบสนองความเขาใจที่ชัดเจนที่สุดขององคการตอสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคการไดประเมินแนวโนมภายนอกและความทาทายภายในอยางระมัดระวัง จุดมุงหมายของกลยุทธ คือ
เสริมสรางจุดแข็งของทีบีบีซี (ชื่อเสียงที่ดี และความสัมพันธในการทํางานกับชุมชน และพันธมิตรตางๆ บทบาท
ในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ มีขอมูลครบถวน ยืดหยุน กระบวนการที่ใชชุมชนเปนฐาน ความเต็มใจ
จะเรียนรู และพัฒนาตนเอง) ใชประโยชนจากโอกาสตางๆ (การสนับสนุนรณรงค การรวมมือ สัมพันธภาพ และ
การสรางเครือขาย) และแกไขจุดออน (การไมสามารถปฏิบัติงานในประเทศพมาไดในปจจุบัน และอนาคตที่ไม
แนนอน)
ความเปลี่ยนแปลงบางอยางเปนสิ่งที่ไมอาจคาดการณได และอาจเกิดขึ้น และกระทบตองานของทีบีบีซี ความ
เคลื่อนไหวเหลานี้รวมถึงการที่ผูบริจาคปรับเปลี่ยนลําดับความสําคัญ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ/หรือ
เศรษฐกิจ (ของประเทศพมา ไทย และนานาชาติ) ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายของรัฐบาลไทย
เกี่ยวกับผูลี้ภัย การขอลี้ภัย การสรางรายได และการเขาถึงโอกาสภายนอก ความเปลี่ยนแปลงในขอตกลงหยุด
ยิง ผูลี้ภัยรายใหมที่ทะลักเขาประเทศ ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การเพิ่ม/ลดของราคาสินคาที่
ทีบีบีซีจัดซื้อ นอกจากนี้ ยังมีความไมแนนอนที่ไมหมดไปโดยงายเกี่ยวกับความเปนไปไดในการสงตัวกลับ
ประเทศ การไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม และการยายที่อยู ทีบีบีซีมีผลงานที่พิสูจนไดตลอดหลายปที่ผานมา
และองคการจะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ แผนงานนี้มีความ
ยืดหยุน ซึ่งเปนกลยุทธสําคัญเพื่อความอยูรอด และจะถูกย้ําเตือนในกิจกรรมฟนฟูจิตใจประจําปของพนักงาน
ขณะที่ทีบีบีซี ยังเดินหนาพัฒนาตนเองตอไปเพื่อตอบสนองตอโอกาสในอนาคต เพื่อใหปฏิบัติตามแผนกลยุทธนี้
ไดอยางสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ จึงจะแปลงแผนนี้ใหเปนขอมูลเฉพาะทั้งในรูปของแผนงาน และ
งบประมาณประจําป โดยมีดัชนีที่ใชวัดความคืบหนา และความสําเร็จ
ทีบีบีซี ยังคงใหคาํ มั่นสัญญาแบบปลายเปด และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมอยางดีที่สุด
ใหบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูลี้ภัยจากประเทศพมาในประเทศไทย ไมวาจะมี
จํานวนมากมายเพียงไรก็ตาม
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
แผนกลยุทธนี้นําเสนอสิ่งที่ทีบีบีซีมุงเนน และปรัชญาขององคการ เปาหมายโดยรวมคือการชวยใหผูหนีภัยจาก
การสูรบจากประเทศพมา สามารถดํารงชีวิตดวยการพึ่งพาตนเองไดในสังคมที่สงบสุข ที่ซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชน
อยางสมบูรณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ ทีบีบีซี จะผนึกกําลัง และขยายงานบรรเทาทุกขขององคการ มุงเนนที่
การพัฒนาใหมากขึ้น โดยใชวิธีการที่เคารพในสิทธิตางๆ องคการจะใชแนวทางใหมๆ ที่เหมาะสม ซึ่งไมเพียง
แกปญหาความตองการระยะสั้น แตจะใชกลยุทธที่เสริมสรางสมรรถภาพ และจัดการกับสาเหตุของปญหาใน
ระยะยาว ทีบีบีซี พรอมจะปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมตามวิธีการและเปาหมายในระดับสากลที่ดีที่สุด ดังนั้น จึง
พยายามปรับปรุงวิธีการ และคุณภาพของผลงานขององคการ
สิ่งที่ทีบีบีซี ใหความสนใจเปนพิเศษจะเชื่อมโยงกัน และเปนแนวทางพื้นฐานสําหรับทุกกิจการที่ทีบีบีซี กระทํา
ในการทบทวนโครงการในป 2007 ไดรวมการสรางเสริมสมรรถภาพเขาไวในโครงการ และใหความสําคัญใน
ดานการหาเลี้ยงชีพ มากขึ้น โดยกําหนดใหเปนจุดสําคัญของกลยุทธหลัก
องคการมีโครงการตอเนื่องที่เนนการสนับสนุนสิทธิการไดอยูอาศัยตามมาตรฐานที่พอเพียงของผูลี้ภัยใน
ประเทศไทย และผูหนีภัยชาวพมาอื่นๆ ความตองการเบื้องตนเหลานี้ คือ อาหาร ความมั่นคงปลอดภัย
โภชนาการ ที่พักพิง และเครื่องอุปโภคตางๆ
การหาเลี้ยงชีพ จะเนนที่การลดการพึ่งพาความชวยเหลือ โดยสนับสนุนการหาเลีย้ งชีพอยางยั่งยืน โดยอาศัย
กิจกรรมเกษตรชุมชน และกิจกรรมสรางรายได
การทํางานผานทางพันธมิตร กระจายอํานาจใหชุมชน และ ชวยสรางความสัมพันธ ความเขาใจ และความ
ไววางใจ สิ่งมีคาที่สําคัญเหลานีจ้ ะเพิ่มขึ้นดวยความรวมมือ และจะเกิดขึ้นไดโดยอาศัยการมีสวนรวมใน
กระบวนการ และกิจกรรมตาง ๆ
การสรางสมรรถภาพ ใหแกผูหนีภัยชาวพมา โดยสนับสนุนการพัฒนาองคกรฐานชุมชนดวยการเพิ่มทักษะ
ทางอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน และทักษะในการเปนผูนํา และสงเสริมการดํารงชีวิตอยางยัง่ ยืนแกผูลภี้ ัย
โดยใหโอกาสสรางรายได
การเสริมประสิทธิภาพในการสนับสนุนรณรงค รวมกับและเพื่อประชาชนชาวพมา โดยพยายามเพิ่มความ
เขาใจลักษณะ และสาเหตุแทจริงของความขัดแยงในประเทศพมาและการพลัดถิ่น ความมั่นคงปลอดภัยของ
ประชาชนชาวพมา คือสิ่งสําคัญ รวมทั้งการปกปองคุม ครอง ทีบีบีซี จะรณรงคตอไปรวมกับองคกรระดับชาติ
และสากล เพื่อสงเสริมความเคารพในสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาทรัพยากรขององคการ จะชวยใหทีบีบีซี รักษาระดับ และเพิ่มความมานะพยายาม องคการจะ
เติบโต และเพิ่มประสิทธิผลไดดวยการพัฒนาวิชาชีพของพนักงาน การศึกษาคนควา การปรับปรุงการสื่อสาร
และกลยุทธทคี่ รอบคลุมทุกดานในการระดมเงินทุนเพื่อเสถียรภาพในระยะยาว
การศึกษาในระบบ และความชวยเหลือดานสุขภาพยังคงเปนประเด็นที่อยูนอกเหนืออํานาจที่ทีบีบีซี ไดรับ
มอบหมายในปจจุบัน แมศูนยอพยพสําหรับผูลี้ภัยตามชายแดนประเทศไทย-พมา ยังเปนพื้นที่หลักที่ทีบีบีซี
ดําเนินกิจกรรม แตองคการจะเพิ่มความพยายามเพื่อทํางานกับผูหนีภัยนอกศูนยอพยพและภายในประเทศพมา
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ไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม (ทีบีบีซี)
พันธกิจ
ไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม เปนองคกรเอกชนเพื่อการพัฒนา ที่ปฏิบัติงานบรรเทาทุกขเพื่อ
มนุษยธรรมโดยไมหวังผลกําไร เปนพันธมิตรกับองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ทํางานรวมกับผูหนีภัยจากการสูรบ
จากประเทศพมา เพื่อตอบสนองความตองการดานมนุษยธรรม สงเสริมการพึ่งพาตนเอง และการแกปญหา
อยางเหมาะสม และยั่งยืน เพื่อใหบุคคลเหลานี้ไดรับการเคารพในศักดิ์ศรี ความยุติธรรม และสันติภาพ
วิสัยทัศน
ทีบีบีซี ตองการเห็นสันติภาพ และความยุติธรรมในประเทศพมา ที่ซึ่งประชาชนดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี และ
ปลอดภัยจากการเบียดเบียนบีฑา หรืออันตราย รวมทั้งมีความเคารพในความหลากหลาย และที่ซึ่งประชาชน
รวมมือกันพัฒนาชุมชน และประเทศของตน
คานิยมพื้นฐาน
การเปนพันธมิตร
การใหอํานาจ
ความรับผิดชอบ
ความยุติธรรม และความเสมอภาค
ศักดิ์ศรี
หลักจริยธรรม
ทีบีบีซี ปฏิบัติตามหลักการตอไปนี้ :
• หลักจริยธรรมสําหรับสภากาชาดสากล และสภาเสี้ยววงเดือนแดง และองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ เพื่อ
บรรเทาทุกขระหวางภัยพิบัติ (1994)
• หลักการพื้นฐานทีก่ ําหนดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางองคกร เพื่อใหความคุมครองจากการถูกเอา
เปรียบ และการละเมิดทางเพศในวิกฤติการณดานมนุษยธรรม (2002)
และดําเนินงานตามกฎบัตรมนุษยธรรม
SPHERE)

และมาตรฐานขั้นต่ําในการบรรเทาทุกขระหวางภัยพิบัติ

(โครงการ

ทีบีบีซี รวมทํางานอยางใกลชดิ กับรัฐบาลไทย และปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย
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ไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม (ทีบีบีซี)
เปาหมาย
การสนับสนุนใหผูหนีภัยการสูรบจากประเทศพมา สามารถดํารงชีวิตดวยการพึ่งพาตนเองไดในสังคมอันสงบสุข
ที่ซึ่งมีความเคารพสิทธิมนุษยชนอยางสมบูรณ
ความมุงหมาย
เพื่อปฏิบัติงานรวมกับชุมชนผูหนีภัย ในการเสริมสมรรถภาพ การพึ่งพาตนเอง และความมั่นคงดานอาหาร และ
เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคคลเหลานี้ไดอยูอาศัยตามมาตรฐานอยางพอเพียง และมีการเคารพสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค
• ชวยใหผูหนีภัยจากการสูรบชาวพมาเขาถึงอาหาร ที่พักพิง และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ ที่เหมาะสมไดอยาง
•
•
•

•

เพียงพอ
ลดการพึ่งพาความชวยเหลือ โดยสงเสริมความคิดริเริมในการหาเลี้ยงชีพอยางยัง่ ยืน และโอกาสสราง
รายได
กระจายอํานาจใหผูหนีภัยการสูรบโดยสนับสนุนการบริหารชุมชน และเพิ่มการมีสวนรวม เคารพในความ
เสมอภาค ความแตกตางทางเพศ และความหลากหลาย
รณรงครวมกับ และเพื่อประชาชนพมา เพื่อเพิ่มความเขาใจในลักษณะ และสาเหตุแทจริงของความขัดแยง
และการพลัดถิ่น เพื่อสงเสริมการตอบสนองอยางเหมาะสม และใหมีความเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคล
เหลานี้
พัฒนาทรัพยากรขององคการ เพื่อใหทีบีบีซี มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติพันธกิจขององคการ
[วัตถุประสงคขางตนนี้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค
ที่ระบุใน ขอบังคับองคการของทีบีบีซี - กรุณาดูภาคผนวก]
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สรุปกลยุทธหลัก
กลยุทธหลักของทีบีบีซี คือสิ่งที่กําหนดแนวทางสําหรับความพยายามขององคการ และแสดงใหเห็นลําดับ
ความสําคัญในการใชทรัพยากรอันขาดแคลนขององคการ

กลยุทธหลักของทีบีบีซี
ระหวางป พ.ศ. 2548-2553 กลยุทธหลักของทีบีบีซี มีดังนี้ :
•
•
•
•
•

สนับสนุนการไดอยูอาศัยตามมาตรฐานอยางพอเพียง
สงเสริมกิจกรรมหาเลี้ยงชีพ
ทํางานผานทางพันธมิตร
เสริมประสิทธิภาพในการสนับสนุนรณรงค
พัฒนาทรัพยากรขององคการ

6

1. สนับสนุนการไดอยูอาศัยตามมาตรฐานอยางพอเพียง
เปาหมาย :

ชวยใหผูหนีภัยจากการสูรบชาวพมาเขาถึงอาหาร ที่พักพิง และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ ที่
เหมาะสมไดอยางเพียงพอ

วัตถุประสงค :
1. จัดสง และแจกจายอาหาร ใหที่พักพิง และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ ในประมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ และ
ทันเวลา
2. สนองความตองการดานโภชนาการของผูลี้ภัยทุกคนในศูนยอพยพ และยกระดับโภชนาการของผูหนีภัย
จากการสูรบอื่น ๆ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางเสมอภาค และกลไกในการใหขอมูลปอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
ความชวยเหลือสําคัญ :
ก. ใชวิธีปฏิบัติงานทีด่ ีที่สุดเพื่อบริหารการจัดซื้อ และการแจกจายสิ่งของทุกรายการอยางมีประสิทธิภาพ
ข. ทําการเฝาสังเกต และประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการจัดสง และ
แจกจายวามีปริมาณ คุณภาพที่ถูกตอง และตรงเวลา
ค. พรอมเสมอที่จะรองรับผูหนีภัยรายใหมที่ทะลักเขาประเทศ รวมทั้งกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ
ง. ริเริ่ม รวมมือ และตอบสนองตอการวิจัยโภชนาการ และขอมูลสุขภาพ
จ. ยกระดับความรู ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติดานโภชนาการ
ฉ. ระบุ และสนับสนุนความตองการพิเศษของกลุมบุคคลที่ตองการความคุมครอง รวมถึงผูหนีภัยรายใหม
ช. ขยายเครือขายชุมชน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกฝาย
ซ. พัฒนากลไกทางเลือกเพื่อปอนกลับขอมูล และตอบสนองตอขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับสิ่งของที่ทีบีบีซี
จัดหาให
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2. การหาเลี้ยงชีพ
เปาหมาย : เพื่อสงเสิรมการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาความชวยเหลือ
วัตถุประสงค :
1. พัฒนาการเลี้ยงชีพ และกิจกรรมเพื่อความมั่นคงดานอาหาร
2. เสริมประสิทธิภาพแกแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน และสมรรถภาพขององคการ
3. เสริมประสิทธิภาพของกลยุทธชุมชนในการเยียวยาความกระทบกระเทือนดานจิตใจ
ความชวยเหลือสําคัญ :
ก. ขยายโครงการทางเกษตร และการเลี้ยงสัตว
ข. สนับสนุนความคิดริเริ่มในการสรางรายไดอยางยัง่ ยืนทัง้ ภายในและภายนอกศูนยอพยพ
ค. จัดการฝกอบรมรวมกัน และพัฒนาปจจัยเพื่อการเลี้ยงชีพอยางยัง่ ยืน การบริหารจัดการทรัพยากร
โภชนาการ การเพาะปลูก และแจกจายอาหาร การบริหารจัดการโกดัง และเทคโนโลยี่ประยุกต
ง. ขยาย และเพิ่มความนาเชื่อถือของโครงการของพันธมิตร ERA
(โครงการความชวยเหลือบรรเทาทุกขในกรณีฉุกเฉิน สําหรับผูหนีภัยจากการสูรบนอกศูนยอพยพ)
และกิจกรรมของพันธมิตรเหลานี้
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3. ทํางานผานทางพันธมิตร
เปาหมาย :

ใหอํานาจแกผูหนีภัยจากการสูรบ โดยอาศัยการเปนพันธมิตรอันมีประสิทธิภาพ และการมี
สวนรวมในทุกกิจการ และเคารพในความเสมอภาค ความแตกตางทางเพศ และความ
หลากหลาย

วัตถุประสงค :
1. ชวยใหเห็นคุณคาของตนเอง และการไมพึ่งพาผูอื่น
2. สรางสัมพันธภาพ เพื่อเพิ่มความเขาใจ ความไววางใจ และการเรียนรู
3. ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ และลดการทํางานซ้ําซอน และการแขงขันกันเอง
4. ลดผลกระทบดานลบตอรัฐบาลไทย และชุมชนไทย จากการที่ผูหนีภัยจากการสูรบเขามาอยูในประเทศ
ความชวยเหลือสําคัญ :
ก. รวมมือ และสนับสนุนคณะกรรมการผูลี้ภัย คณะกรรมการศูนยอพยพ และองคกรฐานชุมชน เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการบริหารชุมชน รวมถึงการตัดสินใจ การประเมินสภานะการณและความตองการ การทําให
สําเร็จ ระบบ และวิธีเฝาสังเกต และประเมินผล การทําบัญชี การจัดทําบัญชีการเงิน การเขียนรายงาน
ภาษา และการแปลภาษา
ข. ใหสตรี และชนกลุมนอยเปนตัวแทน และมีสวนรวมมากขึ้นในการปฏิบัติงานในโครงการของทีบีบีซี
ค. ริเริ่ม และ/หรือ สนับสนุนการฝกอบรม และการศึกษาดานการเปนผูนํา การรณรงค การพัฒนา การ
เจรจาตอรอง และการเสวนา การจัดการความขัดแยง การแกปญหา โครงสรางระบอบประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน และความตระหนักในสิทธิของหญิงและชาย
ง. สนับสนุนความคิดริเริ่มในการสื่อสาร โดยเขาถึงเทคโนโลยี และอุปกรณทเี่ หมาะสม การสรางเครือขาย
และกลไกปอนกลับขอมูล
จ. ใหความสะดวกในการแบงปนขอมูล บทเรียนที่เรียนรู และโอกาสฝกอบรม
ฉ. ใหพันธมิตรทองถิ่นมีสวนรวมมากขึ้นในการฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเดินทางเพื่อหา
ประสบการณ และโครงการแลกเปลี่ยนกับผูหนีภัยในบริบทตาง ๆ และผูปฏิบัติเพื่อมนุษยธรรม
ช. ขยายความชวยเหลือตามความเหมาะสมไปสูชุมชนตาง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงแรงงานตางดาว และ
ผูลี้ภัยที่ไมมีสถานภาพอยางเปนทางการ
ซ. ทํางานรวมกับรัฐบาลไทย และชุมชนไทย ในการชวยเหลือชุมชนทองถิ่นในบริเวณรอบศูนยอพยพ
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4. เสริมประสิทธิภาพในการสนับสนุนรณรงค
เปาหมาย :

รณรงครวมกับ และเพื่อประชาชนพมา เพื่อเพิ่มความเขาใจในลักษณะ และสาเหตุแทจริงของ
ความขัดแยง และการพลัดถิ่น เพื่อสงเสริมการตอบสนองอยางเหมาะสม และใหมีความเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหลานี้

วัตถุประสงค :
1. พัฒนา และบูรณาการโครงสรางของการรณรงคของทีบีบีซี ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
สากล เพื่อสงเสริมความคุมครองและหนทางการแกไขปญหาของผูหนีภัย
2. เปนทรัพยากรใหผูมีสวนไดเสีย ใชพัฒนากลยุทธในการสนับสนุนรณรงคของตน
3. เสริมชองทางเพื่อใหผูหนีภัยจากการสูรบ รณรงคเรียกรองเพื่อตนเองได
4. ปรับปรุงความคุมครองพลเรือนจากความขัดแยง การละเมิด และความรุนแรง
ความชวยเหลือสําคัญ :
ก. ปฏิบัติงานอยางแข็งขันรวมกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อหาขอมูลในการวางแผนกลยุทธในการรณรงค
ข. วิจัย และรายงานลักษณะ และสาเหตุเกี่ยวกับความขัดแยง และการพลัดถิน่
ค. รวมมือกับผูมีสวนไดเสียเพื่อรณรงคเกี่ยวกับปญหาเฉพาะ
ง. แลกเปลีย่ นขอมูลและเทคโนโลยี กับองคกรที่มีฐานปฏิบัติงานในประเทศพมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประสานงานพัฒนากลยุทธในการชวยเหลือดานมนุษยธรรม และใหความคุมครองแกผูหนีภัยจาก
การสูรบภายในประเทศในระยะสั้น และเตรียมการสงตัวกลับประเทศในที่สุด และการปรับตัวเขากับถิ่นที่
อยูเดิมของผูหนีภัยจากการสูรบภายในประเทศ และของผูลี้ภัย
จ. พัฒนาศูนยแหลงขอมูลใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขาถึงได เพื่อใชเปนขอมูลในการรณรงคอยางเหมาะสม
กับผลประโยชน จุดแข็ง และสมรรถภาพของแตละองคกร
ฉ. อํานวยความสะดวกใหผูหนีภัยจากการสูรบมีสวนรวมในการริเริ่มรณรงค
ช. สงเสริมการเดินทางไปยังชายแดนไทย-พมา เพื่อหาประสบการณ
ซ. สงเสริม และแบงปนความรับผิดชอบในการใหความคุมครองรวมกับสหประชาชาติ องคกรพัฒนาเอกชน
ประชาสังคม และชุมชนผูหนีภัย
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5. พัฒนาทรัพยากรขององคการ
เปาหมาย :
องคการ

พัฒนาทรัพยากรขององคการ เพื่อใหทีบีบีซี มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติพันธกิจของ

วัตถุประสงค :
1. สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ
2. ปรับปรุงการสื่อสารภายในองคการทีบีบีซี
3. จัดการใหมีทรัพยากรบุคคล และการเงินอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการเปน
พันธมิตร
4. ปฏิบัติงานอยางโปรงใส และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย และผูบริจาครายใหญ
5. เก็บเกี่ยวประโยชนจากการรวมกลุมขององคกรตาง ๆ
ความชวยเหลือสําคัญ :
ก. พัฒนา และดําเนินการตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องสําหรับพนักงานของทีบีบีซี รวมถึง
โครงการแลกเปลี่ยนตาง ๆ กับผูหนีภัยจากการสูรบ และการเดินทางเขาไปในประเทศพมา เพื่อหา
ประสบการณ
ข. กระตุนใหพนักงานมีความรูสึกไวในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความแตกตางทางเพศ ความเสมอภาค และ
ความหลากหลาย
ค. หาวิธีใหโครงการของทีบีบีซี ชวยสนับสนุนการเริ่มดําเนินการเพื่อสันติภาพ และการคืนดี
ง. จัดทําแผนภูมิองคกรที่เปนปจจุบัน เพื่อใหทุกคนเขาใจสายงานในการสื่อสาร และหนาที่ความ
รับผิดชอบภายในทีบีบีซี อยางชัดเจน
จ. จัดการใหมีสื่อสารอยางสม่ําเสมอระหวางเจาหนาที่ทีบบี ีซี และคณะกรรมการ เพื่อใหทราบเกี่ยวกับ
การพัฒนานโยบาย
ฉ. รวมงานกับสมาชิกของทีบีบีซี เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร และความรูดานวิชาการของการบรรเทา
ทุกขในกรณีฉุกเฉิน และการพัฒนาในระยะยาว
ช. พัฒนาเว็บไซต ของทีบีบีซีอยางตอเนื่อง
ซ. จัดหาพนักงานที่เหมาะสม และเพียงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และดําเนินงานตามโครงการ และเพิ่ม
ความเขมแข็งใหการเปนพันธมิตร
ฌ. การระดมทุนและกลยุทธการวางแผนดานการเงินใหคํานึงถึงการเปนผูบริจาคที่ดีเพื่อมนุษยธรรม
ญ. สนับสนุนสมาชิกใหรับผิดชอบอยางเต็มที่ตามบันทึกความเขาใจ และขอบังคับขององคกร
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ภาคผนวกที่ 1
คําอธิบายศัพทของทีบีบีซี
เพียงพอ/เหมาะสม
ความตองการพื้นฐาน
CBO
คณะกรรมการศูนยอพยพ
CCSDPT
พลเรือน
ผูหนีภัยจากการสูรบ
ERA
ความมั่นคงดานอาหาร

GHD
IDP
ชนกลุมนอย
แรงงานตางดาว
NGO
เครื่องอุปโภค
พันธมิตรของทีบีบีซี
พันธมิตรในทองถิ่น

การจัดซื้อ
ผูลี้ภัย
คณะกรรมการผูลี้ภัย
UNHCR

สอดคลองกับมาตรฐานสากล
อาหาร ที่พักอาศัย และเครื่องอุปโภคตาง ๆ
องคกรฐานชุมชน
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนยอพยพ
กรรมการประสานงานองคการชวยเหลือผูลี้ภัยในประเทศไทย (กปชล)
ประชาชนทุกคนรวมทั้งผูลี้ภัย ผูยายถิ่นฐาน ผูหนีภัยจากการสูรบภายในประเทศ
และผูที่ยังอาศัยในบานของตน ยกเวนทหาร
บุคคลที่ถูกบีบบังคับใหออกจากสถานที่หนึ่ง หรือจากบาน ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
โครงการความชวยเหลือบรรเทาทุกขในกรณีฉุกเฉิน สําหรับผูหนีภัยจากการสูรบ
นอกศูนยอพยพ
มนุษยทุกคน ทุกเวลา ควรเขาถึง (ทางกายภาพ และเศรษฐกิจ) อาหารที่มีปริมาณ
เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเพื่อดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพ และ
ทํากิจกรรมตางๆ ได
การเปนผูบริจาคที่ดีเพื่อมนุษยธรรม
ผูหนีภัยจากการสูรบภายในประเทศ (ภายในประเทศพมา)
กลุมชนที่มีตัวแทนนอยเกินไปในแงของประชากรศาสตร และอํานาจ
บุคคลที่ยายถิ่นเพือ่ หางานทําในอีกสถานที่หนึ่ง และกําลังอาศัยอยูนอกศูนยอพยพ
องคกรพัฒนาเอกชน
วัสดุกอสราง เชื้อเพลิงหุงตม เตาไฟ ภาชนะหุงตม เครื่องนุงหม ผาหม สบู และมุง
UNHCR, สมาชิกของ CCSDPT, CBO, คณะกรรมการศูนยอพยพ, คณะกรรมการ
ผูลี้ภัย (และรวมถึงสมาชิกของ ทีบีบีซี)
องคกรฐานชุมชน ที่มีสวนรวมในการวางรูปแบบพัฒนา และดําเนินการตาม
โครงการของทีบีบีซี เชน คณะกรรมการศูนยอพยพ, คณะกรรมการผูลี้ภัย, องคกร
สตรีตาง ๆ, ERA, แมตาวคลีนิก
กระบวนการทั้งหมดตั้งแตการหาผูขายสินคา การควบคุมคุณภาพ และการจัดสง
สินคา จนถึงการจายเงิน
บุคคลที่มีเหตุผลสมควรกลัวการเบียดเบียนบีฑา และไดขามพรมแดนระหวาง
ประเทศ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหารจัดการคณะกรรมการศูนยอพยพโดยทั่วไป
กิจการที่เกี่ยวของกับผูลี้ภัย และการประสานงานกับผูมีสวนไดเสียภายนอก
สํานักงานขาหลวงใหญของสหประชาชาติเพื่อผูลี้ภัย
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ภาคผนวกที่ 2
สรุปกระบวนการวางแผนกลยุทธ
แผนกลยุทธฉบับนี้พัฒนาขึ้นจากฉันทามติ และกระบวนการเสริมสรางคํามั่น กับผูมีสวนไดเสียทุกองคกรของที
บีบีซี และเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร 21 ปของทีบีบีซี ที่มีการดําเนินกระบวนการเชนนี้ ตั้งแตเดือนเมษายน
ถึงเดือนสิงหาคม 2548 โดยอาศัยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานภาคสนาม การสํารวจ และอภิปราย
อยางไมเปนทางการ และขอความคิดเห็นจากพนักงานทีบีบีซี ผูลี้ภัยในศูนยอพยพ พันธมิตร และสมาชิก และผู
มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของภายนอกองคการ องคการไดทบทวนผลวิจัย และการอภิปรายในการวางแผนกลยุทธ
ครั้งกอน กลยุทธปจ จุบันไดรับการทบทวน รับรอง และเพิ่มเติมดวยคําแนะนําจากผูมีสวนไดเสีย
ความคิดเห็นจากองคกรฐานชุมชนในศูนยอพยพ
Karen Refugee Committee (KRC)
Karenni Refugee Committee (KNRC)
Mon Relief & Development Committee (MRDC)
คณะกรรมการศูนยอพยพ (CC)

แมสอด แมสะเรียง
แมฮองสอน (2)
สังขละบุรี
Site1, Site 2, แมละอูน แมลามาหลวง
แมหละ อุมเปยมใหม นุโพ ตนยาง ถ้ําหิน
แมสอด แมหละ อุมเปยมใหม ตนยาง ถ้ําหิน
แมสะเรียง แมลามาหลวง แมหละ
อุมเปยมใหม นุโพ ตนยาง ถ้ําหิน
Site 1, Site 2
แมสอด
แมหละ นุโพ
แมฮองสอน
แมฮองสอน

Karen Youth Organization (KYO)
Karen Women’s Organization (KWO)
Karenni Women’s Organization (KNOW)
Karen Student Network Group (KSNG)
Muslim Women’s Organization (MWO)
Shan Youth Network Group (SYNG)
All Burma Students Democratic Front (ABSDF)

ความคิดเห็นจากองคกรชุมชนนอกศูนยพักพิง
Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP), Karen Office of Relief and Development
(KORD), Karenni Social Welfare Committee (KSWC), Mon Relief and Development Committee
(MRDC), Shan Relief and Development Committee (SRDC)
ความคิดเห็นจากสมาชิกของทีบีบซี ี
Christian Aid, Christian World Service Australia, Church World Service, DanChurchAid, Diakonia,
ICCO, International Rescue Committee, Norwegian Church Aid, Thailand Baptist Missionary
Fellowship, ZOA
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
Aide Medicale, Burma Distance Education Project, International Refugee Committee, Taipei Overseas
Peace Service, UNHCR
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ภาคผนวกที่ 3
วัตถุประสงคของขอบังคับบริษัท
• บรรเทาความตองการพื้นฐานของผูหนีภัยจากการสูรบจากประเทศพมา

โดยใหความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรม
• พัฒนาสมรรถภาพ และทักษะของสมาชิกชุมชนผูหนีภัยจากการสูรบจากประเทศพมา ที่ดอยโอกาสทาง

สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหบุคคลเหลานี้สามารถมีสวนรวมในสังคมไดอยางสมบูรณมากขึ้น
• สงเสริมความเสมอภาค

ความหลากหลาย และความกลมกลืนทางเชื้อชาติ เพื่อประโยชนของ
สาธารณชน โดยการปลุกจิตสํานึกใหเขาใจความตองการ และปญหาทีก่ ระทบตอผูหนีภัยจากการสูรบ
จากประเทศพมา

• สงเสริมสิทธิมนุษยชน (ที่กําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญา และปฏิญญา

ครั้งตอ ๆ มาขององคการสหประชาชาติ) ในเขตชายแดนไทย-พมา โดยการเฝาสังเกต และประเมินผล
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