
แผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ประเด็นน าเสนอ

กระบวนการจัดท าแผนการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-25641
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคนพิการกับภัยพิบัติ3

ตารางสรุปเปรียบเทียบประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
ด้านภัยพิบัติ4

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติส าหรับ
คนพิการ 

สรุปทิศทางยุทธศาสตร์แผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับ
คนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
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กระบวนการจัดท าแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

แต่งต้ังคณะท างาน
ทบทวนเอกสาร กฎหมาย 
แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพและ
ชีวิตสตรีพิการ

ประชุมกลุ่มย่อยศึกษาวิเคราะห์ 
และประเมินศั กยภาพและ
ความพร้อม ปัญหาและความ
ต้องการและรวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
คนพิการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือยกร่างแผนฯ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 

4 ภูมิภาค 

จัดประชุมเพื่อน าเสนอ
ร่างแผนฯ

จัดประชุมเพื่อวิพากษ์
ร่างแผนฯ

สื่อสารแผนการจัดการภัย
พิบัติส าหรับคนพิการ  

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 
สู่การปฏิบัติ



ข้อ 11 รัฐภาคีจะต้องด าเนินการทั้ง
ปวงเพื่อประกันการคุ้มครองความ
ปลอดภัยของคนพิการในสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยงรวมถึงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ 
ข้อ 7 ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติส าหรับคนพิการ

เป้าหมาย  : ป้องกันไม่ให้ เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่ เดิม            
ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา 
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึงมาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการและ
ลดความเหลื่อมล้ า เพื่อป้องกัน และท าให้ความล่อแหลมและเปราะบางต่อภัยพิบัติลด
น้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูที่ดี
ยิ่งขึ้น อันน าไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

Sustainable Development Goals (SDGs) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย   : 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวางแผน
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งรวมคนพิการไว้ในแผนด้วย

2.  เสริมสร้ างความเข้มแข็งในการใช้
มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและทันเวลา
แก่คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสูญเสียชีวิต 
วิถีชีวิต สุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต่อ
ทรัพย์ สิ นทาง เศรษฐกิ จ  กายภาพสั งคม 
สภาพแวดล้อม ชุมชน บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม



คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ EQUAL เท่าเทียม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5

พ.ศ. 2560-2564

EMPOWERMENT
QUALITY MANAGEMENT
UNDERSTANDING
ACCESSIBILITY 
LINKAGE

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด   : 1. มีแผนการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งบูรณาการ
กรอบการด าเนินงานเซนไดและประเด็นคนพิการไว้ในแผนด้วย รวมทั้งขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติ

2. มีการพัฒนาระบบประกันภัย และผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับคนพิการ
ในทุกมิติอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

“พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และการฟื้นฟูหลังจากการเกิดภัยพิบัติส าหรับคนพิการ รวมถึงการ
จัดระบบการประกันภัยส าหรับคนพิการที่เท่าเทียม”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 10

นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
1. การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2. การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
3. การพัฒนาระบบการฟื้นฟูให้สามารถสนองตอบต่อความ 

ต้องการของผู้ประสบภัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่าง      

ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558



วิเคราะห์สภาพแวดล้อมคนพิการกับภัยพิบัติ
จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส ภัยคุกคาม

• มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ
• ชุมชนร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน และไม่ทอดทิ้งคนพิการเมื่อ

เกิดภัยพิบัติ
• มีอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชนในการดูแล เช่น ต ารวจบ้าน อสม. 

อพม. อพปร. เป็นต้น

• คนพิการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ/ขาดการชักซ้อมอพยพ
• ไม่มีระบบการแจ้งเตือนภัยส าหรับคนพิการ
• คนพิการไม่สามารถชวยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
• ระบบการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่สนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริง
• ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น พาหนะ อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
• ขาดสถานที่พักพิงที่เอื้อต่อคนพิการ
• การฟื้นฟูเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายและเป็นไปอย่างล้าช้า

• คนพิการ ผู้ดูแล ครอบครัว มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

• องค์กรเครือข่าย หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ให้ความส าคัญต่อการ
เตรียมพร้อมช่วยเหลือเบื้องต้นในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ

• เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร เครือข่าย 
การรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติได้ทันท่วงที เช่น สัญญาณเสียง อักษรวิ่ง

• มีงบประมาณในการสนับสนุน

• ยังไม่ตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น มองเป็นเรื่องไกลตัว
• สภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ           

อย่างคาดไม่ถึง
• สังคมไทยยังไม่มีการท าความเข้าใจและระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับ      

ภัยพิบัติ
• คนพิการ ผู้ดูแล ไม่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ ยิ่งเกิดภัยพิบัติยิ่ง

เกิดความยากล าบาก



ตารางสรุปเปรียบเทียบประเด็นส าคัญทีเ่กี่ยวขอ้งด้านภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนามาตรการลดความเสี่ยง พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
เพิ่มประสิทธิภาพฟื้นฟู

เยียวยาคนพิการอนุสัญญา กฎหมาย พันธกรณี

CRPD   

SDGs 

กรอบการด าเนินงานเซนได   

อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ   

ยุทธศาสตร์อินซอน   

กรอบอาเซียนลดความเสี่ยงภัยพิบัติ   

ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน   

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550   

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5   

แผนจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์ฯ ฉบับที่ 1   



วิสัยทัศน์

“คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความปลอดภัย
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”

แผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564



พันธกิจ

ลดความเสี่ยงและเตรียมความ
พร้อมให้คนพิการและผู้ดูแล          

คนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ          
ในสถานการณ์ภัยพบิัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ

เร่งรัดการฟื้นฟเูยียวยา          
คนพิการที่เผชญิสถานการณ์

ภัยพิบัติอย่างเป็นธรรม             
และมีประสิทธิภาพ



เป้าประสงค์

1. ลดความเสี่ยงของการสูญเสีย การตาย 
และการบาดเจ็บของคนพิการ              

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

2. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
มีความพร้อม และความรู้ ความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

3. มีระบบการจัดการภัยพิบัติส าหรับ          
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

4.มีการบูรณาการการด าเนินงานด้านการ
จัดการภัยพิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

เต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในสถานการณ์

ภัยพิบัติ

6. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม



ยุทธศาสตร์

พัฒนามาตรการ
ลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อม
ให้คนพิการและผูดู้แลคนพกิารจาก

สถานการณ์ภัยพิบัติ 

พัฒนาระบบการจัดการ         
ภัยพิบัติและบูรณาการ          

การด าเนินงานในสถานการณ์
ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การฟื้นฟูเยียวยาคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการอย่างทัว่ถึงและ

เป็นธรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากสถานการณ์ภัยพิบัติ 

ตัวชี้วัด
- มีคู่มือหรือแบบประเมินสถานการณ์และความสามารถในการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
- ร้อยละของคนพิการท่ีสามารถวิ เคราะห์และประเมิน
ศักยภาพตนเองในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ (ร้อยละ 80)

หน่วยงานรับผิดชอบ มท. พม. องค์กรด้านคนพิการ ดศ.

แนวทางที่ 1

พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ภัยพิบัติ ตลอดจนการจัดท าแผนที่คนพิการในชุมชน

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 5)

หน่วยงานรับผิดชอบ มท.  พม. สธ. สพฉ. ดศ.

แนวทางที่ 2
สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะ
การจัดท าแผนการจัดการในกรณีเกิดภัยพิบัต ิเช่น การเตรียม

ความพร้อม การเคลื่อนย้าย การด ารงชีวิตในสถานการณ์         
ภัยพิบัติ การสื่อสารกับชุมชนเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด จ านวนองค์กรด้านคนพิการท่ีมีแผนการจัดการตนเองใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ (ร้อยละ 80 จากองค์กรด้านคนพิการ 500 
องค์กร)
หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ) พม. (พก.) และองค์กรด้าน            
คนพิการทุกประเภทความพิการ ดศ.

แนวทางที่ 3

พัฒนาและจัดท าคู่มือซักซ้อม แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภัยพิบัติที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด มีคู่มือและแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการแต่ละประเภทใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและสื่อสารให้คนพิการ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับทราบ
และเข้าใจ
หน่วยงานรับผิดชอบ มท.(ปภ) พม. (พก.)และองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท            
ความพิการ กรมอุตุฯ

แนวทางท่ี 4 แนวทางที่ 5

ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความสามารถ           
ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของกลุ่มคนพิการ

และผู้ดูแลคนพิการ 

เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
แกก่ลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัว และชุมชน

ตัวชี้วัด   ร้อยละของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
ภัยพิบัติ (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ  มท. (ปภ.สถ.) พม. (พก.) และองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท
ความพิการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด
ร้อยละเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนา
และฝึกอบรมในการช่วยเหลือคนพิการ (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ 
มท. (ปภ.สถ.) พม. (พก.) สธ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์กรด้านคนพิการ

แนวทางที่ 6
พัฒนาอาสาสมัคร/อาสาสมัครคนพิการในการแจ้งเตือน

ภัยส าหรับคนพิการในชุมชน
ตัวชี้วัด
- จ านวนอาสาสมัครท่ีได้รับการพัฒนาในการแจ้งเตือนภัยส าหรับ
คนพิการ (จ านวนอย่างน้อยปีละ 1000 คน)
- จ านวนคนพิการท่ีได้รับการพัฒนาเป็นอาสาสมัครในการแจ้ง
เตือนภัย (จ านวนอย่างน้อยปีละ 500 คน)

หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ.สถ.) พม. (พก.)สธ. องค์กรด้าน
คนพิการ

แนวทางที่ 7
ส ารวจและเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพ            

ทีเ่อื้อต่อคนพิการและคนทุกวัย

ตัวชี้วัด จ านวนศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพที่เอื้อต่อคนพิการ
และคนทุกวัยในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและเกิดภัยพิบัติซ้ า 
(อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)
หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ.สถ.) พม. (พก.) และองค์กร
ด้ า นคนพิ ก า รทุ กปร ะ เภทความพิ ก า ร  ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนา ศธ. สธ.

แนวทางที่ 8

ฝึกซักซ้อมอพยพส าหรับคนพิการผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัว ชุมชน โดยบูรณาการ
ร่วมกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
- มีการฝึกซ้อมอพยพส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการโดยด าเนินร่วมกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ร้อยละของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการท่ีเข้ามีส่วนร่วมในการซักซ้อมอพยพตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ.สถ.)พม. (พก.) สธ. สพฉ.และองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท
ความพิการ ก.คมนาคม 

แนวทางท่ี 9 แนวทางท่ี 10

พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้คุ้นเคย
กับการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติ การติดต่อสื่อสาร ส าหรับคนพิการ
ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ตัวชี้วัด   มีระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยพิบัติส าหรับคนพิการ (1 ระดับ)

หน่วยงานรับผิดชอบ  มท. (ปภ.) พม. (พก.) ดศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและบูรณาการการด าเนินงานในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 1 บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน เครือข่ายในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ส าหรับคนพิการทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการบูรณการความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
ภัยพิบัติส าหรับคนพิการ (ระดับ 5)

แนวทางที่ 2 จัดระบบสื่อสาร แจ้งเหตุเตือน
ภัยที่คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวชี้วัด มีช่องทางสื่อสารและแจ้งเหตุเตือนภัย           
ทีค่นพิการแต่ละประเภทเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่ 3 อพยพและเคลื่อนย้ายคนพิการใน
ระยะเร่งด่วน และการอพยพที่ปลอดภัยต่อชีวิต 

ตัวชี้วัด ร้อยละของคนพิการมีความปลอดภัยใน
การอพยพเคลื่อนย้าย (ร้อยละ 100)

หน่วยงานรับผิดชอบ
มท. (ปภ) พม. (พก.) สธ. (สพฉ.)

แนวทางที่  4 บริหารจัดการศูนย์พักพิง 
ศูนย์อพยพ และสถานที่ปลอดภัยให้เอื้อต่อ
คนพิการและทุกคนในสังคม

ตัวชี้วัด มีระบบการบริหารจัดการศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง 
หรือพื้นที่ปลอดภัยที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม 
รวมถึงการแจกจ่ายสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
การสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์  และสนับสนุน
ทรัพยากรที่เหมาะสมตามประเภทความพิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
มท. พม.



จัดท าคู่มือฟื้นฟูเยียวยาที่คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   

ตัวชี้วัด มีคู่มือฟื้นฟูเยียวยาที่คนพิการทุกประเภท
เข้าถึงและใช้ประโยชนไ์ด้

หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ) พม. (พก.)

แนวทางท่ี 1

ตัวชี้วัด มีแผนฟื้นฟูและเยียวยาการให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ) พม. (พก.)

ส ารวจและจัดท าข้อมูลคนพิการ ปัญหาและ
ความต้องการของคนพิการที่ประสบปัญหาและ
ผลกระทบในสถานการณ์ภัยพิบัติแนวทางที่ 2

ตัวชี้วัด ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงการฟื้นฟูและเยียวยา 
(ร้อยละ 100)

หน่วยงานรับผิดชอบ มท. (ปภ) พม. (พก.) และองค์กร
ด้านคนพิการ

สนับสนุนให้คนพิการ ผู้ ดู แลคนพิการ 
ครอบครัวให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ การฟื้นฟู 
เยียวยา และความช่วยเหลือจากการ
สถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเป็นธรรม

แนวทางท่ี 3ซ่อมแชมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
ของคนพิการ กายอุปกรณ์ รถโยกรถเข็นของ           
คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด ร้อยละของสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของคนพิการ 
กายอุปกรณ์  รถโยกรถเข็นของคนพิการที่ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุง (ร้อยละ 100)

หน่วยงานรับผิดชอบ พม. สธ. มท. กทม.
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

แนวทางท่ี 4



การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผน

1. การจัดตั้งกลไก
ขับเคลื่อนแผน

2. การสื่อสารแผน 
สร้างการรับรู้ 

ความเข้าใจในแผน

3. หน่วยงานภาครัฐ / 
จังหวัด / องค์กรด้าน

คนพิการขับเคลื่อนแผน

4. หน่วยงาน / จังหวัด
รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนในทุกรอบปี

5. ทบทวน ปรับปรุง 
การด าเนินงานตามแผนฯ

6. สรุปผลการด าเนนิงานเสนอ
คณะกรรมการสง่เสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


