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โครงการฟนฟูผูพิการจังหวัดเลย เปนโครงการการ เพื่อการฟนฟูและพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ให
อยูรวมกับชุมชน สังคม อยางเทาเทียมและมีศักดิ์ศรี โดยระดมทรัพยากรจาก ชุมชน ทองถิ่น ใหมี
สวนรวม อยางเหมาะสม ตรงตามความตองการของคนพิการ
DC-CBR Program for Persons with Special Needs is a project for rehabilitation and
development of Potentials of Persons with Disabilities. It aims to enable them with equal
rights and dignity to integrate themselves in the community and society, through
community resource mobilization and appropriate participation in accordance to their
needs.
พื้นที่ใหบริการ - ในพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัดเลย ไดแก อ. เมือง อ. วังสะพุง อ. ภูหลวง
อ. นาดวง อ. เอราวัน และ อ. ทาลี่
Service Areas: 6 districts of Muang, Wangsaphung, Phu Loung, Nadoung, Erawan
and Thali in Loei province
กลุมเปาหมาย (1) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว (2) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู
(3) คนพิการทางการมองเห็น (4) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
(5) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
Target group: (1) Physical or locomotion impairment (2) Intellectual or learning ability
impairment (3) Sight impairment (4) Hearing or communication
impairment (5) Mental or behavioral impairment
คนพิการในโครงการ - จํานวน 1,235 คน
Number of Persons with Disabilities:

1,235

อาสาสมัครพัฒนาคนพิการชุมชน (อพช.) - จํานวน 105 คน
Number of Local Volunteers: 105
เจาหนาที่ของโครงการ ฯ - จํานวน 10 คน
Number of Personnel in the project: 10
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ – เปนโครงการตอเนื่อง โดยมีระยะเวลาพื้นที่ละ 3-4 ป
Time Frame of the Project: A long term project, with a period of 3-4 years/area
งบประมาณในการดําเนินโครงการ –แยกประเภทงบประมาณไดดังนี้
1. งบประมาณดําเนินงานของโครงการ – ไดรับจากองคกร CBM
2. งบประมาณดานกิจกรรมสําหรับคนพิการ – จากการรับบริจาค จากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พมจ.) จากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ จากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม จ.เลย
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Budget of the Project: Can be classified as follows:
1. Project cost: from CBM (Christoffel Blindenmission)
2. Activities related to Persons with Disabilities: from local donation, LAO (Local
Administrative Organization, Social Security and Human Development and Office
of the National Health Insurance Committee

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหคนพิการมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ทั้งดานการแพทย การศึกษา การประกอบ
อาชีพ และการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของชุมชน
2. เพื่อใหคนพิการ ครอบครัว ชุมชน และผูเกี่ยวของในชุมชน ไดมีความรูความเขาใจ และมี
สวนรวมในการจัดสวัสดิการของคนพิการ ในชุมชนของตนเองไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3. เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการชวยเหลือ
ดูแล ฟนฟู และพัฒนาคนพิการ ไดอยางประหยัดและเหมาะสม
Objectives of the Project:
1. That the Persons with Disabilities can have access to government services of
medical, education, occupation and participation in social activity of the
community.
2. That the Persons with Disabilities, their families and other stakeholders in the
community have true knowledge and understanding of the welfare of PWDs and
appropriately participate in the activities concerning them.
3. To utilize local resources in helping, caring, rehabilitating and developing PWDs
accordingly and to the maximum.
กิจกรรมของโครงการ
1. สื่อสาร/แจงใหผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชนของพื้นที่เปาหมายทราบถึงแนวคิดและวิธีการ
ดําเนินงานดาน CBR ของโครงการ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมแทจริง
Communicate the CBR concept with all stakeholders in the target areas to gain
common understanding and commitment.
2. คัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาคนพิการชุมชน (อพช.) จากพื้นที่ใหบริการ โดยความรวมมือจาก
สาธารณสุข องคการบริหารสวนทองถิ่น และครอบครัวผูพิการที่จะรับบริการ
Select local volunteers from target areas through the help of LAO, health
personnel and families of PWDs.
3. อบรม อพช. เกี่ยวกับทักษะการทํางานฟนฟู และพัฒนาคนพิการในชุมชนของตนเอง
Give training on CBR and rehab skills to selected local volunteers.
4. ติดตามการทํางานของ อพช. ในพื้นที่ โดยเจาหนาทีภาคสนามของโครงการฯ และ มีประชุม
CRC (Case Review Conference) รวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ เดือนละครั้ง
Monitoring the work of volunteers by DC-CBR field supervisors and having CRC
(Case Conference Review Conference) meeting together with concerned network
once a month.
5. คัดเลือก และอบรมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน (CDC – Community Development
Committee) เพื่อทํางานรวมกับ อพช. ในการเขียนโครงการ และวางแผนงาน CBR
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Select and train CDC (Community Development Committee) to work together
with local volunteers especially in writing proposal and drawing up plan for CBR
activities that will benefit PWDs in their locality.
6. จัดกิจสรางสรรคทส
ี่ งเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องความพิการ
และการมีสวนรวมของชุมชน เชน งานวันคนพิการสากล งานแหเทียนพรรษา งานระดมทุน
เพื่อจัดเขาคายคนพิการ ฯลฯ
Creative organization of activities that promote knowledge and understanding of
disability issues and increase involvement of local community in CBR activities,
e.g. World Day of the Persons with Disabilities, candle procession, fund raising
for the camping of PWDS.
7. จัดรายการ “เพื่อนคนพิการ” ทางวิทยุชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหขอมูลขาวสารในเรื่อง
ความพิการ และ สนับสนุนทาทาย ใหคนในชุมขนไดมีสวนชวยเหลือคนพิการในชุมชนของ
ตน
Regular local radio broadcast on Disability issues to disseminate information and
to challenge people to assist and support PWDs in their own locality.
8. ประสานงาน และจัดสงตอผูพิการไปยังสถาบันเฉพาะทาง เพื่อรับบริการดานการแพทย
การศึกษา และอาชีพ
Coordinate and facilitate referral of PWDs for medical, education and vocational
training.
9. จัดอบรมทักษะการชวยเหลือและฟนฟูผูพิการ แกผูปกครอง ผูดูแล และครอบครัวที่อยูใน
โครงการ
Provide training on rehab skills to parents, caretakers and families in the project.
10. ประสานงาน กับองคกรเครือขาย ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และรักษาไว
ซึ่งความสัมพันธที่ดีและประโยชนสูงสุดของคนพิการ
Maintain regular and good coordination with GOs and NGOs for exchange of
information and facilitate working relationship for best benefit of PWDs.
11. จัดตั้งชมรม ผูพิการ ผูปกครอง อาสาสมัครฯ และคณะกรรมการพัฒนาชุมชน รวมกับ
อบต. ผูนําชุมชน, และผูม
 ีสวนเกี่ยวของ ในพื้นที่เปาหมาย
Organize Disabled group together with parents, local volunteers and CDC in
collaboration with TAO, community leaders and other stakeholders in the target
areas.
12. รับจัดอบรมใหกับ หนวยงาน องคกร ตลอดจนผูที่สนใจ ในเรื่องกายอุปกรณภูมิปญญา
ชาวบาน และการชวยเหลือ ฟนฟูผูพิการ
Provide training to other organizations and persons who are interested in
assistive devices from local wisdom and rehab skills for PWDs.

