
คู่มือการเสนอและด าเนินการโครงการ 
ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด 
1. เพ่ือให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เข้าถึงหรือได้รับบริการ

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการฟ้ืนฟูให้ตอบสนองต่อความจ าเป็นของผู้ที่จ าเป็นต้องฟ้ืนฟู        

ในท้องถิ่นชุมชน 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ  

ที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดับชุมชนและในครอบครัวเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการและองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ 
5. เพ่ือสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับ บริการขั้น

พ้ืนฐานให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างอิสระ 
6. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรอบปี 

การจัดท าแผนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตามความส าคัญของปัญหา(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 - การเขียนแผนงานสู่การปฏิบัติที่สามารถท าเองได้ ออกมาเป็นแผนงาน/โครงการโดยการหาค าตอบของ
ปัญหาดังต่อไปนี้ 
  - ท าอะไร “ชื่อแผนงาน โครงการ”ต้องมีความชัดเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน 

- ท าไมถึงท า “หลักการและเหตุผล” เป็นการกล่าวถึงปัญหา สาเหตุ และความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 - ท าแล้วกลุ่มเป้าหมายจะได้อะไร “วัตถุประสงค์”เป็นการระบุถึงเจตจ านงในการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้างๆ มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ 
 - ท าเพ่ืออะไร “เป้าหมาย” เป็นการระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการด าเนินโครงการ  โดยจะระบุ
ทั้งผลที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          กลุ่มเป้าหมายภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3 กลุ่ม คือ 
  1. คนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ลงทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  2. ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์) ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
  3. ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมินเป็นคนพิการ แต่มี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การ



สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเยนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนไดจากภาวะสุขภาพอนามัย ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือให้มีสมรรถภาพด้านสุขภาพ เพ่ือให้ข้อจ ากัดดังกล่าวลดลงหรือหมดไป 
 - ท าอย่างไรบ้าง “วิธีการด าเนินงาน” วิธีการด าเนินงาน เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติงานโดยปกติจะ
แยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมเด่นๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเด่นชัดตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นถึง
กิจกรรมสุดท้ายว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องท าบ้าง 
  งบประมาณของกองทุนสามารถใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในสถานบริการและ/หรือใน
ชุมชน 

2. กิจกรรมการป้องกันหรือลดความพิการหรือข้อจ ากัดในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. การสนับสนุนองค์กรคนพิการในจังหวัด/หน่วยบริการในจังหวัด เพ่ือพัฒนางานด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯแก่กลุ่มเป้าหมาย 

4. การจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการท ากิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือสะดวกต่อ
การท ากิจวัตรประจ าวันแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 - ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง งบเท่าไรจากไหน “งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ”(งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดเชียงราย)     
    1.งบประมาณในการจัดการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
เชียงราย ที่อนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหาร มื้อละ 60 บาท อาหารว่างมื้อละ 25 บาท    
    3. การก าหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการของหน่วยบริการ เป็นไปตาม
ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการ อุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบ าบัดรักษาโรค 
ฉบับที่เป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 - ท าที่ไหน “สถานที่ด าเนินการ” เป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุกิจกรรมนั้นจะท า ณ สถานที่
แห่งใด  
 - ท าเม่ือไหร่ “ระยะเวลาด าเนินโครงการ”เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการและระยะสิ้นสุดโครงการโดย
จะต้องระบุวัน เดือน ปี (ระยะเวลาด าเนินโครงการอยู่ในห้วงปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 - ติดตามความก้าวหน้า มีความส าเร็จอย่างไรบ้าง  “การติดตาม/ประเมินผล”เป็นการแสดงรายละเอียดว่าจะ
มีวิธีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมิน และใครเป็นผู้ประเมิน เป็นต้น 
 - ท าแล้วได้อะไร “ผลที่คาดว่าจะได้รับ”เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 
 



การน าเสนอแผนงาน/โครงการให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา  
 - เมื่อมีการด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการออกมาก็ต้องมีการน าเสนอแผนงาน/โครงการต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรมต่อไป 
 - แนบหนังสือรับรองจากกองทุนระดับต าบล ว่าไม่มีความซ้ าซ้อนในโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (เพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ) 
 
ประเภทหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 -หน่วยบริการสาธารณสุข  
 -องค์กรคนพิการ หมายความว่า กลุ่มคนพิการที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้
เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 
 -องค์กรผู้สูงอายุ หมายความว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างให้
เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  
 -องค์กรอ่ืนๆ หมายความว่า กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม องค์กร หรือมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จ าเป็นต่อสุขภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยมิใช่เป็นการแสวงก าไรและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 
การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 หลังจากได้ด าเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุน  ให้หน่วยบริการ / กลุ่ม/ องค์กร ....... ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดเชียงราย  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ(ตามบันทึกข้อตกลง)  ประกอบด้วยข้อมูล/เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงาน  
2. รูปภาพการด าเนินงานตามโครงการฯ จะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือบันทึกภาพลงแผ่น CD  
3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น                                      
          3.1 การจัดซื้อ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เป็นต้น  ประกอบด้วย  
                - ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีชื่อผู้ขาย แสดงชื่อ ที่อยู่ วันที่ขาย เล่มที่  เลขที่  ชื่อผู้รับเงิน ฯลฯ  

      - กรณีนิติบุคคล มีหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง  ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจ
ลงนาม รับรองส าเนาถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล  ประทับตราบริษัท/ห้าง  

      - กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน รับรองส าเนาถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล
เจ้าของร้าน  และส าเนาทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) 

  3.2 การจัดจ้าง เช่น การจ้างเหมาท าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น  ประกอบด้วย 
        - ใบส าคัญรับเงิน(ตัวอย่างแนบท้ายเอกสาร) 
         - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง 
         - เอกสารลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม 



เอกสารตามข้อ 3 ให้ส าเนาส่งกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นสุขภาพระดับจังหวัดเชียงราย  และให้
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  รบัรองส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-สกุล ทุกฉบับ จ านวน 1 ชุด ส่วนฉบับจริงผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องเป็นผู้จัดเก็บหลักฐานประกอบการจ่ายต่างๆ ไว้เอง เพื่อรอการตรวจสอบ 

เอกสารตามข้อ 1 – 3 อาจรวบรวมจัดท าเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบเอกสารอื่น จัดส่งให้กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดเชียงราย ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต าบลริมกก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเขียงราย 

  
หมายเหตุ ส าหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการสนับสนุนกายอุปกรณ์และให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ ให้รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยให้ดูตัวอย่างเอกสารตามแนบท้ายนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-ตัวอย่างเอกสาร- 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์และให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วนคือ 
 

1. รายงานสถิติการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในแต่ละเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 



 



3. ภาพกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ตัวอย่างใบส าคัญรับเงินอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม- 
ใบส าคัญรับเงิน 

 
                                                             ที่      

      
วันที่  เดือน............................  พ.ศ........................... 

 
 ข้าพเจ้า              
อยู่บ้านเลขท่ี             
ไดรับเงินจาก เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายเงินตามโครงการ        
          ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท ส.ต. 

 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน…..…มื้อ   มื้อละ…………..บาท 

จ านวน….… คน  ในวันที่………………………………………………เป็นเงิน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน….. มื้อ มื้อละ……….บาท 

จ านวน….… คน  ในวันที่………………………………….……………เป็น
เงิน 

 

  

    

จ านวน    บาท (      ) 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน 
                 (.........................................................) 
 
            ลงชื่อ...............................................................ผู้จ่ายเงิน 
       (............................................................)  

      วันที่ ....... เดือน ............................พ.ศ. .................. 
 



ใบส าคัญรับเงิน 
                                                           ที ่     

      
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 
 ข้าพเจ้า              
อยู่บ้านเลขท่ี             
ไดรับเงินจาก เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายเงินตามโครงการ        
      ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท ส.ต. 

  

 

 

 

  

    

จ านวน    บาท (      ) 
 

 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน 
                 (.........................................................) 
 
 
            ลงชื่อ...............................................................ผู้จ่ายเงิน 
       (............................................................)  

      วันที่ ....... เดือน ............................พ.ศ. ..................  

 
 



-ตัวอย่าง- 
ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสด ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
1.  ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
2.  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3.  ชื่อ และที่อยู่ของหน่วยงาน/องค์กร/หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
4.  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
5.  จ านวนเงินทั้ง  ตัวเลข  และตัวอักษร 
6.  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 


