(ร่าง) โครงสร้างหน่วยปฏิบัติ
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
..............................
1. ความเป็นมา
แนวปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
(Damage and Needs Assessment : DaNA) ในแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2558 ได้ระบุไว้ว่า ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งการประเมินนี้เป็น
กระบวนการสําคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย
กระบวนการประเมิน DaNA นับได้ว่า มีความสําคัญต่อการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เพื่อการค้นหา
การช่วยเหลือ และการจัดหาเครื่องอุป โภคบริโ ภคและจัดหายารักษา ซึ่ง อธิบ ายได้ว่าเป็นกระบวนการที่
สามารถกําหนดและระบุขอบเขตความเสียหายจากผลกระทบของภัยพิบัติ ซึ่งต้องมีกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือและกําหนดยุทธศาสตร์
ต่อการช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเวลาที่รวดเร็วเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้
การดําเนินงานประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบสาธารณภัย
เป็นการดําเนินงานภายใต้ ค ณะกรรมการการประเมิ น ความเสียหายและความต้อ งการความช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage and Needs Assessment Committee : DaNAC)
2. คณะกรรมการการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัย พิ บัติ
(Damage and Needs Assessment Committee : DaNAC)
คณะกรรมการชุ ดนี้ หน้ า ที่ รับ ผิดชอบในการบริห ารกระบวนการ DaNA นั บ ตั้ ง แต่ก ารวางแผน
การพัฒนากลไกการดําเนินงาน และการกํากับดูแล โดยประกอบไปด้วยผู้บริหาร หรือ ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย (1) หน่วยงานหลัก คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน้าที่ประธานและ
ฝ่ายเลขานุการ และ (2) หน่วยงานประกอบ คือ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน DaNA เช่น
กรมการปกครอง กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภากาชาดไทย เป็นต้น
กรอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) การวางแผนกระบวนการ DaNA (DaNA planning) โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) วางระบบการประเมินความเสียหายและระบบการตัดสินใจต่อการช่วยเหลือ
(1.2) กําหนดขั้นตอนกระบวนการประเมินความเสียหายและกลยุทธ์เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่หน่วยงานต่างๆ
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(1.3) กําหนดขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้สําหรับ การประเมินความเสียหาย และการวิเ คราะห์
ความต้องการ รวมถึงการประเมินต้นทุนจากผลกระทบและการฟื้นฟู
(1.4) วางแผนการจัดเก็บรักษาข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติอย่าง
เป็นระบบ
(2) การพัฒนากลไกการดําเนินงาน DaNA (DaNA development) โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่
ดังนี้
(2.1) จั ด ทํ า และพั ฒ นาแบบประเมิ น และแบบรายงานการประเมิ น ความเสี ย หายและ
ความต้องการความช่วยเหลือ
(2.2) กํ า หนดและพั ฒ นาแนวทางการดํ า เนิ น งานของคณะประเมิ น ความเสีย หายและ
ความต้องการ (DaNA Team)
(2.3) ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู่ ค ณะประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการ
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (DaNA Team)
(3) การกํากับดูแลการดําเนินงาน DaNA (DaNA management) โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น (National
Emergency Operation Centre : NEOC) ผ่านทางส่วนอํานวยการ
(3.2) ประสานงานความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการประเมินความเสียหายและ
ความต้อ งการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ระดับ ประเทศและระดับ
นานาชาติ
(3.3) กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของคณะประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการ
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (DaNA Team)
(3.4) ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของคณะประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการ
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (DaNA Team)
3. คณะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (DaNA Team)
คณะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (DaNA Team)
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ DaNAC ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในกระบวนการ DaNA และการประเมิ น ความต้ อ งการหลั ง เกิ ด สาธารณภั ย (Post Disaster Needs
Assessment : PDNA) โดยได้รับการฝึกอบรม ทั้งแนวคิด แนวทางปฏิบัติ และเทคนิควิชาการในกระบวนการ
DaNA และ PDNA
DaNA Team แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) คณะประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากภัยพิบัติ
ระดับพื้นที่ (District DaNA Team : D-DAT)
D-DAT จะรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการข้อ มูล (Data management) ตามแบบประเมิน
เตรียมความพร้อ ม ระยะที่ 0 (Preparedness assessment form) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้นด้านความ
ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 (Initial disaster assessment form) และแบบประเมิน
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ความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2 (Multi cluster initial and rapid assessment - MIRA) ในระดับ
พื้นที่อําเภอ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับคณะประเมินในระดับสูงขึ้นไป
D-DAT จัดเป็นคณะประเมินระดับสนาม (Field level assessment team) ประกอบไปด้วย
บุคคลากรในระดับอําเภอ ที่มาจาก (1) หน่วยงานหลัก คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน้าที่
หัวหน้าคณะภาคสนาม (FTL - Field Team Leaders) ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ประสานงานพื้นที่
(Area Coordinator) เพื่อ ส่ง ต่อ ข้อ มูล ไปยังระดับ ที่สูง กว่า (2) หน่วยงานประกอบ คือ หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน DaNA ทําหน้าที่เป็นคณะประเมินในภาคสนาม (Field Team Member) เป็น
คณะเก็บข้อมูลสนามซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามอย่างน้อย 3 คน
(2) คณะประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากภัยพิบัติ
ระดับจังหวัด (Provincial DaNA Team : P-DAT)
P-DAT จะรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ ข้อ มูล วิเ คราะห์ และประเมินความเสียหายและ
ความต้องการความช่วยเหลือของภัยพิบัติระดับจังหวัด (สาธารณภัยขนาดเล็ก และสาธารณภัยขนาดกลาง)
โดยประกอบด้วยบุคลากรจาก (1) หน่วยงานหลัก คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน้าที่ประธาน
และฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ (Area Coordinator) และ (2) หน่วยงานประกอบ คือ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน DaNA ซึ่งบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มี
อยู่ในจังหวัด
P-DAT มีขอบเขตของอํานาจหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่
 การจัดการข้อมูล (Data management)
เป็นการดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินระยะที่ 0 ถึง ระยะที่ 2 จาก D-DAT
เพื่อใช้ในการวางแผนประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือต่อไป
 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Needs
Assessment)
เป็นการนําข้อ มูลจากการจัดการข้อ มูลมาประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือของภัยพิบัติขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่ประเมินความต้องการหลังเกิด
ภัยพิบัติ (Post Disaster Needs Assessment : PDNA) ระยะที่ 3 การประเมินสถานการณ์ความช่วยเหลือ
และการฟื้ น ฟู เ บื้ อ งต้ น (the assessment of disaster effect and impact) และ ระยะที่ 4 การจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู (the recovery strategy) ของภัยพิบัติขนาดเล็กและขนาดกลาง
 การประสานความร่วมมือ (Coordination)
โดยการประสานความร่วมมือใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) ประสานการทํางานและการรับ
ข้อมูลส่งต่อจาก D-DAT (2) ประสานการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด เพื่อประเมินความเสียหาย
และความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ และประเมิ น PDNA ของภั ย พิ บั ติ ข นาดเล็ ก และขนาดกลาง และ
(3) ประสานการทํางานและการส่งต่อข้อมูลสู่ DaNA Team ในระดับที่สูงขึ้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่
และภัยพิบัติร้ายแรงอย่างยิ่ง รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติขนาดเล็กและขนาดกลางต่อ DaNAC
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(3) คณะประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากภัยพิบัติ
ระดับประเทศ (National DaNA Team : N-DAT)
N-DAT รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การจัด เก็ บ ข้ อ มูล วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสีย หายและ
ความต้องการความช่วยเหลือของภัยพิบัติระดับประเทศ (ภัยพิบัติขนาดใหญ่ และภัยพิบัติร้ายแรงอย่างยิ่ง)
โดยประกอบด้วยบุคลากรจาก (1) หน่วยงานหลัก คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน้าที่ประธาน
และฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ (Area Coordinator) และ (2) หน่วยงานประกอบ (Focal
Point) คือ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน DaNA ซึ่ง บุคลากรดัง กล่าวต้อ งเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ
N-DAT มีขอบเขตของอํานาจหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่
 การจัดการข้อมูล (Data management)
เป็นการดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินระยะที่ 0 ถึง ระยะที่ 2 จาก P-DAT
เพื่อใช้ในการวางแผนประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือต่อไป
 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Needs
Assessment)
เป็นการนําข้อ มูลจากการจัดการข้อ มูลมาประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่ ว ยเหลือ ของภั ย พิบัติ ข นาดใหญ่ และภั ย พิ บั ติ ร้า ยแรงอย่ างยิ่ง นอกจากนี้ ยั ง ทํ า หน้ าที่ป ระเมิน
ความต้ อ งการหลั ง เกิ ด ภั ย พิ บั ติ (Post Disaster Needs Assessment : PDNA) ระยะที่ 3 การประเมิ น
สถานการณ์ความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเบื้องต้น (the assessment of disaster effect and impact) และ
ระยะที่ 4 การจัดทํายุทธศาสตร์การฟื้นฟู (the recovery strategy) ของภัยพิบัติขนาดใหญ่ และภัยพิบัติ
ร้ายแรงอย่างยิ่ง
 การประสานความร่วมมือ (Coordination)
โดยการประสานความร่วมมือใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) ประสานการทํางานและการรับ
ข้อ มูล ส่ง ต่อจาก P-DAT (2) ประสานการทํางานกับ หน่วยงานต่างๆ ในระดับ ประเทศเพื่อ ประเมินความ
เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ และประเมิน PDNA ของภัยพิบัติขนาดใหญ่ และภัยพิบัติร้ายแรง
อย่างยิ่ง และ (3) ประสานการทํางานและการส่งต่อข้อมูลสู่ NEOC ผ่านทาง DaNAC
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แผนภูมิ โครงสร้างคณะกรรมการการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากภัยพิบัติ

NEOC
planning
development

DaNAC

management

N-DAT

D-DAT

P-DAT

Data management

Data management

Data management

Assessment

Assessment

Coordination

Coordination

Coordination
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โครงสร้างทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากภัยพิบัติ (DaNA Team)
DaNAC
Chaired

N‐DAT
AWG/ATT

ระดับส่วนกลาง

ระดับจังหวัด

Data Manager/IMO

Monitoring Team

Area Coordinator

Area Coordinator

Area Coordinator

Area 1

Area 2

Area 3

ระดับพื้นที่
หัวหน้าทีมเก็บข้อมูล

หัวหน้าทีมเก็บข้อมูล

สมาชิก (ญ)

สมาชิก (ญ)

สมาชิก (ช)

สมาชิก (ช)

สมาชิก(รัฐ)

สมาชิก (รัฐ)

หัวหน้าทีมเก็บข้อมูล

โครงสร้างทีมประเมิน DaNA จะมีคณะกรรมการการประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติเป็นประธาน ประกอบด้วย
คณะทํ า งานการประเมิ น (AWG-Assessment Working Group) ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก (ปภ.) และผู้แทน (Focal Point )จากกระทรวง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สภากาชาด เป็นต้น AWG
จะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยรวมกับหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องและดําเนินการสนับสนุนกิจกรรม
การประเมินของ MIRA ให้ทันเวลาที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงาน
MIRA เพื่อนําเสนอ DaNAC
ทีมเทคนิคการประเมิน (ATT) เป็นทีมงานด้านเทคนิคการประเมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินและภาคส่วน ที่เ ป็นผู้แทนหน่วยงาน กลุ่ม สาขา/ ภาคส่วนต่างๆ ระดับ ประเทศ ทีม ATT จะมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการประเมิน MIRA ระยะต่างๆ ตั้งแต่ การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)
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การทบทวน การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง การฝีกอบรมการใช้เครื่องมือการประเมิน
ปฏิบัติห น้าที่ในฐานะผู้ประสานงานพื้นที่ (Area coordinator) ช่วยในการวิเคราะห์ข้อค้นพบ สําหรับการ
วิเคราะห์ระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์และการวิเคราะห์กลุ่มคลัสเตอร์เชิงลึก และเตรียมจัดทํารายงาน MIRA ขั้น
สุดท้าย
ทีม ติดตามการประเมิน (Monitors Team) จะประกอบด้วยคณะทํางานที่มีป ระสบการณ์ในการ
ประเมินจากผู้แทนภาคส่วน / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน
การประเมิน และจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับทีมเก็บข้อมูลสนาม เพื่อปรับปรุงเครื่องมือการประเมินให้มี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
โดยทีม ตรวจสอบจะตรวจสอบและสนับสนุนทีม เก็บข้อ มูล สนามตามความเหมาะสมในด้านเทคนิค
นอกจากนี้ยังจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในช่วงที่ทําการสํารวจ ทีมตรวจสอบต้องส่งรายงาน
สั้น ๆ เมื่อจบการสํารวจภาคสนาม เพื่อ สรุป นผลการสํารวจภาคสนาม โดยสรุป เป็น บทเรียนที่ได้รับและ
ข้อสังเกตใด ๆ ในระหว่างการประเมิน ซึ่งข้อเสนอแนะนี้จะใช้ในการรวบรวมเป็นรายงานโดยละเอียดต่อไปใน
ภายหลัง
ผู้ประสานงานพื้นที่ (Area Coordinator) ระดับส่วนกลาง จะเป็นสมาชิกจาก AWG/ATT หรือระดับ
จังหวัดจะเป็นผู้ทีได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มคลัสเตอร์ในระดับจังหวัดหรือเป็น ปภ.จังหวัด ซึ่งสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานพื้นที่ และอาจมีผู้ประสานงานพื้นที่ได้หลายพื้นที่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ประสบ
ภัยนั้น ผู้ประสานงานในพื้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ต่อไปนี้
จัดการด้านการฝึกอบรมการประเมิน / ทบทวน/ฟื้นฟูก ารประเมิน ร่วมกับวิทยากร
กระบวนกลุ่ม(cluster/sector)
‐ จัดการโลจิสติกส์เพื่อการฝึกอบรม / การทบทวนและการทํางานภาคสนาม
‐ จัดหาที่พักสําหรับผู้สํารวจข้อมูลในการฝึกอบรมและในสนาม
‐ จัดทําแผนการแจกแจงงานให้ทีมประเมิน/ จัดทีมงานและติดตามความคืบหน้าของทีม
ตามกําหนดเวลา
‐ จัดทําแผนการติดตามการประเมิน และประสานงานกับทีมติดตามการประเมิน
ผู้ทําหน้าที่ติดตามการประเมินและผู้ประสานงานพื้นที่ ต้องมีความร้และทักษะที่จําเป็น ดังนี้
‐ ทักษะในการจัดการองค์กรและการวางแผน
‐ ความสามารถในการเป็นผู้นําทีมในสถานการณ์ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลง
‐ ทักษะในการถ่ายทอดข้อมูลหรือสื่อสารอย่างมีประสิทธภาพ รู้ภาษาท้องถิ่น
‐ มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการปรเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้อง
‐ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ และความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) หรือมือถือ
‐ มีความชํานาญในการป้อนและบักทึกข้อมูล รักษาข้อมูล ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือแบบ
อีเล็คทรอนิกส์
‐
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ให้เกียรติในวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเข้าใจและการตีความในวัฒนธรรมถิ่นโดยเฉพาะ
ประเด็นที่เป็นความอ่อนไหวของชุมชน
ผู้จัดการข้อมูล (Data Manager) เป็นผู้ประมวลผล (รวม) และการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (Data
Cleansing) ที่ได้รับ ข้อ มูล จากสนาม โดยหัวหน้าทีม เก็บ ข้อ มูล สนาม (Field Team Leader) จําเป็นต้อ ง
ประสานงานและตรวจสอบกับ หัวหน้าทีม เก็บ ข้อ มูล สนามว่าข้อ มูล ทั้ง หมดจากสนามสามารถใช้ง านได้
ผู้จัดการข้อมูลจะต้องคัดกรองและตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกันในแต่ละชุดข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะถูกส่ง
ให้กับทีมประเมินส่วนกลาง N-DAT / ระดับจังหวัด P-DAT เมื่อดําเนินการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้ว
‐

เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารข้ อ มู ล (Information Management Office - IMO) เป็ น ผู้ ค อยสนั บ สนุนการ
รวบรวมข้อมูลก่อนเกิดเหตุการณ์และในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จัดการกระบวนการ
การนําเข้า รวบรวมและจัดทําข้อมูลการประเมิน ตรวจสอบการเปรียบเทียบชุดข้อมูลกับผลข้อมูลอื่น ๆ และ
สร้ า งตาราง แผนที่ และแผนภู มิ รวมถึ ง การบริ ก ารข้ อ มู ล ต่ อ สมาชิ ก ของที ม ประเมิ น และรายงานต่อ
ผู้ประสานงานการประเมิน
ทีมประเมินสนามและสมาชิก (Field Assessment Team) จะประกอบด้วย หน้าทีมและสมาชิกทีม
ซึ่ง D-DAT จะจัดเป็นทีมประเมินระดับสนาม (Field level assessment team) ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลและ
เป็นผู้ประสานงานพื้นที่ (Area Coordinator) ซึ่ง ทีม จะประกอบไปด้วยบุคคลากรในระดับอําเภอ/ท้องถิ่น
และผู้แทนกลุ่ม คลัส เตอร์/สาขาจากหน่ วยรัฐ ในระดับ พื้ นที่ สําหรับ สมาชิก ทีม เก็บ ข้อ มูล ภาคสนามจะ
ประกอบด้วยหน้าทีมภาคสนาม (FTL - Field Team Leaders) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก D-DAT และสมาชิก
ทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Team Member) บุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือคัดเลือก
จากหน่วยงานท้องที่/ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม อาสาสมัคร เพื่อมาทําหน้าที่ดังกล่าว โดยสมาชิกเก็บ
ข้อมูลสนามจะได้รับการขึ้นชื่อในบัญชีเอาไว้ และการฝึกทบทวนจะดําเนินการก่อนทุกครั้งที่จะมีการประเมิน
ภาคสนาม
หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลในภาคสนาม (FTL - Field Team Leaders) จะรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล
และการประสานงานภายในที ม ซึ่ ง หั ว หน้า ที ม ควรเป็น ผู้ที่มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ใ นด้ านข้อ มูล ภูมิ
สารสนเทศและการประสานงานภาคสนามที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบการส่งแบบประเมินทั้งจากการเก็บข้อมูลบนเอกสาร หรือข้อมูลจากอุปกรณ์พกพา เพื่อ
ส่งรายงานข้อมูลให้ผู้จัดการข้อมูลภายในทุกสิ้นวัน
- หากมี ก ารประเมิ นผลในรูป แบบเอกสาร / แบบฟอร์ม ข้ อ มู ล จะถูก ป้อ นโดยสมาชิก ของทีม
ภาคสนามภายใต้การดูแลของหัวหน้าทีม
- เก็บบันทึกประวัติโดยทําสําเนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีข้อมูลที่ได้จากกรสัมภาษณ์ และส่ง
มอบให้กับผู้จัดการข้อมูลที่ดูแลทุกสิ้นวัน
- ตรวจสอบกระบวนการ และมาตรฐานในการรวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์และการบรรยายสรุ ป
ภาคสนามแก่สมาชิก
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- สรุป ข้อ ค้นพบ และผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ดิบ และนําเสนอต่อ ผู้ป ระสานงานการประเมินให้
ทันท่วงที
สมาชิกทีมเก็บข้อมูลในภาคสนาม (FTM - Field Team Members) มีองค์ประกอบ ดังนี้
- สมาชิกทีมเก็บข้อมูลในภาคสนาม (Field Team Member) ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
ภาคสนามอย่างน้อย 3 คน โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วยตัวแทนชายและหญิงที่เท่าเทียมกัน (อย่างน้อยใน
แต่ละทีมมีผู้หญิง 1 คน) และมีตัวแทนของรัฐบาลในแต่ละทีม
- ผ่านการฝึกอบรมตามวิธีการวิทยากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ MIRA การประเมินพื้นฐาน
การใช้เ ครื่อ งมือ การประเมินรวมถึง ความเข้าใจในเครื่อ งมือ นิยาม หลัก จริยธรรม (code of conduct)
เทคโนโลยี การประเมินความเสียหายเบื้องต้น และเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ เป็นต้น
- มีความรู้ สามารถพูดและมีความเข้าใจในภาษาท้องถิ่นและเข้าใจในวัฒนธรรมและบริบทสัง คม
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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