
(ตัวอย่างโครงการ) 

 

โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะ 
กึ่งเฉียบพลัน และผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ประจำปี .............. 

 
หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์  
การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.  2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 ข้อ 9 (2)(ค) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้มีสิทธิได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ
อื ่นจากรัฐ (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู ่อาศัย การมีผู ้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอ่ืน              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ และระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552 ได้กำหนด
แนวทางการคุ ้มครองสิทธิคนพิการ เกี ่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที ่อยู ่อาศัยให้แก่คนพิการไว้ว่า  
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัย
บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศั ยนั้นได้โดยสะดวก 
และเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 
  เพื ่อให้การช่วยเหลือ ผู ้มีสิทธิได้รับการฟื ้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนตำบล..................................จึงได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อดำเนินการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 

1.2 เพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดข้ึน และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน 
1.3 เพื่อให้ผู ้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนหรือเป็นภาระน้อยที่สุด 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 

3. วิธีการดำเนินการ และพื้นที่เป้าหมาย 
 3.1 ประชาสัมพันธ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ 
กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ส่วนราชการในพื้นที่ทราบ เพื่อเสนอโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ 
 

อาศัยให้แก่... 
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อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว                                                        

 3.2 เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว
พิจารณาอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และออกเยี่ยม
บ้านและสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว และเมื่อพิจารณาแล้ว ให้สรุปรวบรวมส่งกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว (อาจแนบรายงานการประชุมคณะทำงานฯ) 
 3.3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ 
เพื ่อทำข้อตกลงดำเนินงานร่วมกัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้  อบจ. เทศบาล หรืออบต. ดำเนินการ 
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อไป  
 3.4 ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามระเบียบฯ 
และรายงานผลการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที ่อยู ่อาศัยให้แก่ผู ้มีส ิทธิได้ รับการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
ต่อกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้วภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง 
 
รายละเอียดกิจกรรม 

1) ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ เช่น ติดตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัว วัสดุปูพื้นและปรับระดับพื้นเรียบ ไม่ลื่น
ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ถูกสุขอนามัย ปรับแสงสว่างและการระบายอากาศระบบสุขาภิบาลและ                 
การระบายน้ำที่ดี 

2) บันได ติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง ราวกันตก จมูกกันลื่น ขยายชั้นลูกนอน และปรับลดระยะชั้น
ลูกตั้งไม่ให้ชันและตั้งเกินไป และปรับชานพัก 

3) ทางเดินภายในบ้าน ห้องนอน เตียงนอน พื ้นที ่พักผ่อน ห้องครัว ห้องอาหารภายในอาคาร              
โดยติดตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัวที่แข็งแรงในพื้นที ่ที ่ใช้งานบ่อย วัสดุปูพื้นและปรับระดับพื้นเรียบไม่ลื่น  
แสงสว่างและการระบายอากาศ การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เข้าที่ และติดตั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนาย
ความสะดวก มือจับ เตียงที่ห้อยขาลุกเองได้ 

4) หลังคา ชานบ้าน สวน ทางเดินรอบบ้าน ภายนอกอาคาร เช่น การปรับปรุงทางเดิน ทางลาด           
ราวจับเดิน และที่จอดรถ 

5) รายละเอียดอื่นๆ เพ่ือให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม เป้าหมายการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน 

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 1  
(ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 2  
(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 3  
(ก.ค.-ก.ย.) ไตรมาส 4  

 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565 
จำนวนบ้าน....................หลัง  
จำนวนเงิน.....................บาท 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 วันที่..........เดือน............................พ.ศ........... - วันที่..........เดือน............................พ.ศ........... 

 
5. งบประมาณ... 



-3- 

5. งบประมาณ 
 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดสระแก้ว จำนวนทั้งสิ้น.............................................. ...บาท 
(………………………………………………) เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้... (ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง 
กับวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระเบียบที่หน่วยงานถือปฏิบัติ)…….… 
 
6. ผู้ดำเนินงาน หรือผู้รับผิดชอบ 
 ระบุชื ่อ อบจ. เทศบาล หรืออบต. ....................(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 
ข้อ 9 (2)) 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดข้ึน และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน 
 7.2 กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสามารถที่เหลืออยู่ และรู้คุณค่าของตนเอง 
 7.3 กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน หรือเป็นภาระน้อยที่สุด 
 
ผู้เสนอโครงการ 

(………………………………………….……) 
ตำแหน่ง............................................... 

 
ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(………………………………………….……) 
ผู้อำนวยการกอง...............  

ผู้เห็นชอบโครงการ 
(………………………………………….……) 

ปลัดอบจ. ปลัดเทศบาล หรือปลัดอบต. 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(………………………………………….……) 

นายกอบจ. นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ............... 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
รายการ 

ปรับสภาพแวดล้อม 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1   - ห้องน้ำละห้องอาบน้ำ 
- บันได ติดตั้งราวจับ 
- ทางเดินภายในบ้าน ห้องนอน 
เตียงนอน 
- หลังคา ชานบ้าน สวน            
ทางเดินรอบบ้าน ภายนอก
อาคาร ฯลฯ 

 

2  
 
 
 
 
 

   

3  
 
 
 
 
 

   

4  
 
 
 
 
 

   

รวม  .................................หลัง  ........บาท 
 

  


