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โครงการ อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญ่ีปุุน (โดสะโฮ) 
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง 

  หลักการและเหตุผล 

 

เด็กพิการทางกาย / การเคลื่อนไหว หรือ เด็กสมองพิการ (CP) ในทางการแพทย์  จัดเด็กสมองพิการ (CP) เป็นภาวะ
พิการทางสมองชนิดหนึ่ง โดยเกิดความเสียหายของเนื้อสมองในช่วงอายุที่สมองยังเจริญไม่เต็มที่ ความเสียหายนั้น
รบกวนการเจริญและพัฒนาของเนื้อสมองส่วนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ ลักษณะอาการของเด็กสมองพิการ (CP) จึงมีหลากหลาย
รูปแบบ ตามเนื้อสมองส่วนที่ได้รับความเสียหาย และช่วงอายุที่เกิดความเสียหาย  ผลที่เกิดจากความเสียหายนี้ ท าให้
การควบคุมกล้ามเนื้อแขนขาท าได้ไม่ดี หรือขยับการเคลื่อนไหวโดยควบคุมไม่ได้ เป็นเหตุให้เด็กทรงตัวได้ไม่ดี ขยับยืน
หรือ เดิน ล าบาก ถ้าเป็นกับกล้ามเนื้อล าคอหรือปาก จะท าให้การพูดล าบาก ไม่ชัด น้ าลายยืด แต่ที่ส าคัญคือ สมองส่วน
สติปัญญามักได้รับความเสียหายน้อยเด็กส่วนใหญ่จึงมีสติปัญญาดี 

หลักส าคัญในการช่วยเหลือเด็กสมองพิการ (CP) อาทิเช่น การฝึกกิจวัตรประจ าวันให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น 
การเค้ียว, การกลืน, การจับช้อน, การถอด – ใส่เสื้อผ้า, การอาบน้ า เป็นต้น  ในขณะที่กายภาพบ าบัด ฝึกให้เด็ก
สามารถทรงตัว นั่ง ยืน หรือเดินได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพยายามที่จะท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่เด็กจะต้องได้รับการฟ้ืนฟูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง   มิฉะนั้นอาจท าให้ข้อต่างๆ ติดยึด แข็งเกร็ง หรือมีสภาพ
ความพิการเพ่ิมข้ึน และต้องได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านการแพทย์ เช่น การกายภาพบ าบัด, กิจกรรมบ าบัด, อรรถบ าบัดหรือ
การฝึกพูด, การเตรียมความพร้อมทางการเรียน, การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม   ซ่ึงเด็กสมองพิการ (CP) จะต้องได้รับ
ฟ้ืนฟูในทุกด้านตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน 



 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีภารกิจหลักท่ีส าคัญของมูลนิธิฯ คือการให้องค์ความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ 
(CP) ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ทั้งนี้ส าหรับการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกการเคลื่อนไหว
แบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ซึ่งเป็นหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางเลือกจากประเทศญี่ปุุน  โดยมีคณะวิทยากร
เดินทางมาจากประเทศญี่ปุุนเพ่ือท าการฝึกอบรมที่ประเทศไทยปีละ  ๒ ครั้ง อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ 
ปี  หลักสูตรโดสะโฮ เป็นรูปแบบของการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน ที่ให้ความส าคัญกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การ
จัดท่าทางที่สมดุลในการนั่ง ยืนเข่า ยืน และเดิน ความสัมพันธ์ของกายและจิต ทั้งระหว่างผู้ฝึก (ผู้ปกครอง) และผู้ถูกฝึก 
(เด็กพิการ) และภายในตัวผู้ถูกฝึกเอง ผลคือ ท าให้เด็กสมองพิการ (CP) ได้เรียนรู้ท่วงท านองในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย รู้จักการควบคุม สามารถคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่ยึดติดออกได้มากข้ึน สามารถสั่งการ
กล้ามเนื้อได้มากข้ึน 



 

จากประสบการณ์ในการท างานของมูลนิธิฯ พบว่า เมื่อผู้ปกครองเด็กพิการมีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพความพิการของเด็ก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มูลนิธิฯ 
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกสัปดาห์นั้น ท าให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังทางด้านกายภาพ 
อารมณ์ และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล าดับ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ เมื่อ
เติบโตขึ้นก็สามารถพัฒนา/เตรียมความพร้อมให้เข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาทิ ด้านการศึกษา และด าเนินชีวิตในสังคม
ได้ เป็นต้น มูลนิธิฯ จึงเห็นว่าแนวทางการท างานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการในปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ความรู้
เพ่ือพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ๆ ให้มีความรู้ – ทักษะในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเองนั้น  ยังคง
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาอยู่ ด้วยยังมีครอบครัวเด็กพิการอีกจ านวนมากท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การเลี้ยงดูและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ท าให้ต้องพ่ึงพาสถานพยาบาลและนักวิชาชีพเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน
สถานพยาบาลมีผู้ปุวยมาใช้บริการมากมายและเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับนักวิชาชีพก็มีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ในสถานการณ์เช่นนี้หากพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้ ความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ได้ด้วยตนเอง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นคือ การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิการให้ก้าวสู่ระดับของการ
เป็นผู้ฝึกสอน  สามารถให้การแนะน า บ าบัด ฝึกสอน โดยใช้หลักสูตรโดสะโฮ เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการราย
อ่ืนๆ นอกจากภายในครอบครัวตนเองได้ด้วย ก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้มากข้ึน 

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลต าบลชะเมา จึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพ่ือเด็กพิการเป็นวิทยากร 
โครงการ  ฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญ่ีปุุน (โดสะโฮ) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง  ขึ้น  เพ่ือ
จัดอบรมหลักสูตรโดสะโฮ ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการต าบลชะเมาให้ได้มีความรู้  มีทักษะ



ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยการฝึกการเคลื่อนไหว แบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง
เด็กพิการให้เป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรโดสะโฮ เพื่อให้การแนะน า ช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ต่อไป อีกทั้งเพ่ือ
เป็นการประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่าย  และลดภาระในการพึ่งพาระบบบริการของรัฐ   และท่ีส าคัญก็เพ่ือให้เด็กพิการได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการ และสามารถด าเนินชีวิตภายในสังคมได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ครั้งที่ 2 
ส าหรับผูป้กครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ  เพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************************* 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการด าเนินงานโครงการการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ) ในปีที่ผ่านมา  ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้การฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ของเด็กพิการ  และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองของเด็ก
พิการ  และอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต   

เทศบาลต าบลชะเมา  ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปต าบลชะเมา  และ      ศูนย์ฟื้นฟูและ
พัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  ได้ร่วมกับโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน  มูลนิธ ิ          เพื่อเด็กพิการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านทักษะการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ) จากประเทศญี่ปุุน  ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกการอบรม 
“โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)     ครั้งที่ 2”  ให้กับผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ  ใน
โครงการการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ) ครั้งท่ี 2  เพื่อผู้ปกครองจะได้น าความรู้ไปใช้กับลูกตนเอง และสามารถ    
ฝึกต่อ เพื่อถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนๆ ที่มีลูกที่พิการได้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการสรา้งแกนน าผู้ปกครองและอาสาสมคัรดแูลเด็กพิการ
ในพื้นที่ต าบลชะเมาได้อีกด้วย 
๒.  วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๑ เพื่อต่อยอดความรู้  และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  โดยการใช้ศาสตรค์วามรู้ใหม่ๆ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  อาทิ
เช่น  ศาตสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  น ามาฟื้นฟูและส่งเสรมิพัฒนาการทางด้านรา่งกายของเด็ก
พิการ 

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผูป้กครองมีความเข้มแข็งในการฟื้นฟูลูกท่ีพิการด้วยตนเอง  และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ
ส่งเสริมอาสาสมคัรดูแลเด็กพิการให้มีทักษะความรู้ในหลายๆ ด้าน  เพื่อช่วยชุมชนดูแลบุตรหลานท่ีพิการ 

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  30  คน  รายละเอียดดังนี ้
 3.๑  กลุม่เปูาหมาย 

  1) ครอบครัวเด็กพิการ  จ านวน  10  ครอบครัว  รวม 20 คน 

  2) อาสาสมัครดูแลเด็กพิการ  จ านวน  3  คน 
3.๒  ตัวแทนคณะท างานศูนย์บรกิารคนพิการทั่วไป  และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง    รวม  7  คน 

4. สถานที่จัดกิจกรรม   
  -  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ส านักงานสนับสนุน 

บริการสุขภาพ เขต ๑๑ จ.นครศรธีรรมราช) 
5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ (ตามเอกสารก าหนดการจัดกิจกรรม) 

  5.๑  ประชุมคณะท างานศูนยบ์รกิารคนพิการทั่วไปต าบลชะเมา  รว่มกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ  
         ต าบลชะเมา  เพ่ือร่วมหารอืและก าหนดหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ให้กับผูป้กครอง    
         และอาสาสมัครดูแลเด็กพกิาร  เพื่อมีมติแนวทางของการจัดโครงการประจ าปี 2561 

  5.2  น าเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินกจิกรรมของศูนย์บริการคนพิการทัว่ไป     
         ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  5.3  ประชุมคณะท างานศูนย์บรกิารคนพิการทั่วไปต าบลชะเมา  รว่มกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ  
         ต าบลชะเมา  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามกิจกรรม  และประชาสมัพันธ์ครอบครอบเปูาหมายเข้า  



         ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานท่ีที่ก าหนด 
  5.4  ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด 
  5.5  ประชุมคณะท างานศูนย์บรกิารคนพิการทั่วไปต าบลชะเมา  รว่มกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ  
         ต าบลชะเมา  เพ่ือสรุปกิจกรรม และร่วมประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเมื่อแล้วเสร็จ 

  5.6  รายงานผลการด าเนินกจิกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาล
ต าบลชะเมา 

 
 

          

2. ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณสนบัสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

  
 

         

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 

            

5. ประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            

 
 

6.  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561   ระยะเวลา  3  วัน  2  คืน 

7.  งบประมาณ 

งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการฯ  ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์บริการ       คนพิการทั่วไป
เทศบาลต าบลชะเมา  ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  56,200.- บาท  (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
 7.1 ค่าห้องประชุมจ านวน 3 วันๆ ละ 1,000.- บาท    เป็นเงิน   3,000.- บาท 

  7.2 ค่าอาหาร  จ านวน 30 คนๆ ละ 100 บาท 7 มื้อ   เป็นเงิน 21,000.- บาท 

  7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆ ละ 35 บาท 6 มื้อ  เป็นเงิน   6,300.- บาท 

7.4 ค่าท่ีพัก จ านวน 30 คนๆ 120 บาท/คืน รวม 2 คืน   เป็นเงิน   7,200.- บาท  
7.5 ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 18 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท    เป็นเงิน  10,800.- บาท 

7.6 ค่าเดินทางของผู้ปกครองและอาสาสมัคร จ านวน 13 ครอบครวัๆ ละ 300 บาท  

เป็นเงิน   3,900.-  บาท 

  7.7 ค่าวสัดุอุปกรณส์ าหรบัจัดกิจกรรม  และปูายโครงการ    เป็นเงิน   3,000.-  บาท 

  7.8 ค่าด าเนินการสรุปกิจกรรมและจัดท ารายงาน    เป็นเงิน   1,000.-  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8.1 หน่วยงานหลัก  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล  ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
         เทศบาลต าบลชะเมา 

8.2 หน่วยงานรอง   กองช่าง และกองคลัง  เทศบาลต าบลชะเมา 



8.3 หน่วยงานสนับสนุน  1. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   2. ศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

9.๑ ผู้ปกครองเด็กพิการไดร้ับความรู้ในเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  เพิ่มเตมิ  เพ่ือน าไปฟ้ืนฟูบุตรหลานท่ี
พิการได้อยา่งต่อเนื่อง  ทั้งยังสามารถสรา้งความเข้มแข็ง และก าลังใจใหก้ับผู้ปกครองในการฟื้นฟูลูกท่ีพิการด้วยตนเองได้
อีกด้วย  ส่งผลใหเ้กิดความเข้มแขง็ของชุมชน  เมื่อชุมชนได้ดูแลคนในชุมชนของตนเองโดยอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ 

 9.๒ สามารถน าศาตสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ใหม่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
พัฒนาการของเด็กพิการ สามารถน ามาปรับใช้กับเด็กพิการซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์และพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมาได้ 

 

      ลงช่ือ...............................................................ผูเ้ขียนโครงการ 

                    (นางสาวพัชรี   นุ่นรอด) 
      ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

      วัน-เดือน-ปี   ................................................. 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ครั้งท่ี 2   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………… 

 

      ลงช่ือ...............................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                    (นายสุพรชัย   ทองเสมอ) 
      ต าแหน่ง        หัวหน้าส านักปลัด 

      วัน-เดือน-ปี   ................................................. 
 

ความเห็นปลัดเทศบาลในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ครั้งท่ี 2   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      ลงช่ือ...............................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                    (นายสักรินทร์   ธรสินธุ์) 
      ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลชะเมา 

      วัน-เดือน-ปี   ................................................. 
 

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีในการด าเนินโครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพื่อฟื้นฟูคนพิการครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นายวิโรจน์   สุขเกื้อ) 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 

      วัน-เดือน-ปี   ................................................. 



 
 

ค าสั่งในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ครั้งท่ี 2   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 
 

      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายเอกชัย   คงปาน) 
      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 

      วัน-เดือน-ปี   ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผล 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประจ าปี ........2561.............. 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 

๑. ชื่อองค์กร      ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา 
ที่ตั้ง  เทศบาลต าบลชะเมา   หมู่ที่  6    ต าบล  ชะเมา   อ าเภอ  ปากพนัง    จังหวัด  นครศรีธรรมราช  
โทรศัพท์   075-845135    โทรสาร 075-845134 

 ๒. ชื่อหัวหน้าองค์กร    นายเอกชัย   คงปาน      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 
ที่อยู่   84/1  หมู่ที่ 6  ต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ /โทรศัพท์มือถือ   089-5916494    โทรสาร 075-845134    อีเมล์ ..................-...........................  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพัชรี   นุ่นรอด  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 ที่อยู่   174  หมู่ที่ 4  ต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ    097-9235496    โทรสาร 075-845134    
อีเมล์   jay_1111@hotmail.com 

๔. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)   
          ส าหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ   

ประเภทโครงการ �  ฝึกอบรม และพัฒนา �   ฝึกอาชีพ �  อ่ืนๆ .......................................................... 

พ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช) 

๕. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
5.1  เริ่มต้นโครงการ วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
5.2  สิ้นสุดโครงการ  วันที่  13    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
5.3  รวมระยะเวลา  3 วัน  2  คืน   

๖. กิจกรรมของโครงการ 
๖.๑ อบรมให้ความรู้การฟ้ืนฟูเด็กพิการด้วยวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะ) 
๖.๒ สาธิตการฟ้ืนฟูเด็กพิการด้วยวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะ) 
6.3  ฝึกปฏิบัติการฟ้ืนฟูเด็กพิการด้วยวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะ) 

 



แบบรายงานผล 

๗. งบประมาณ  
7.1  งบประมาณท่ีเสนอขอ   56,200.- บาท  (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
7.2  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  56,200.- บาท  (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
7.3  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   53,280.- บาท  (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๘. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รบจากการด าเนินงานโครงการ  
8.๑ ผู้ปกครองเด็กพิการได้รับความรู้ในเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  เพ่ิมเติม  เพ่ือน าไป

ฟ้ืนฟูบุตรหลานที่พิการได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งยังสามารถสร้างความเข้มแข็ง และก าลังใจให้กับผู้ปกครองใน
การฟ้ืนฟูลูกที่พิการด้วยตนเองได้อีกด้วย  ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  เมื่อชุมชนได้ดูแลคนใน
ชุมชนของตนเองโดยอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ 

 8.๒ สามารถน าศาตสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)  ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ใหม่ในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและพัฒนาการของเด็กพิการ สามารถน ามาปรับใช้กับเด็กพิการซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์และพัฒนา
เด็กพิการต าบลชะเมาได้ 

๙. จ านวนกลุ่มที่เขาร่วมโครงการ/กิจกรรม  
รวมจ านวน    30     คน  รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 
9.๑  กลุ่มเปูาหมาย 
  1) ครอบครัวเด็กพิการ  จ านวน  10  ครอบครัว  รวม 20 คน 
  2) อาสาสมัครดูแลเด็กพิการ  จ านวน  3  คน 
9.๒  ตัวแทนคณะท างานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง    รวม  7  คน 

๑๐. ปัญหาอปุสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการด าเนินการ 
 -  ไม่มี 

๑๑. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
11.1  ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มีการจัดอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ) เป็นประจ า 
         ทุกปี 

๑๒. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ  
๑๒.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ‰  

  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ ๑๐๐) ‰  
  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๙๙ ‰ 
  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ํากว่า ๖๐ % 
 



แบบรายงานผล 
 

๑๒.๒ เปรียบเทียบกับเปูาหมาย ‰  
  สูงกว่าเปูาหมาย เพราะ ...................................................................................   
  เปูาหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) ‰  
ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๙๙ ของเปูาหมาย ‰ 
  ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของเปูาหมาย  

 
หมายเหตุ  การรายงานผลโครงการให้จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานให้เรียบร้อย โดยเอกสารประกอบการ  

    รายงานมีดังนี้  
๑. รายงานผลโครงการตามแบบฟอร์ม  
๒. หลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการตามรายการที่ได้รับอนุมัติ  
๓. ภาพประกอบการรายงานผลโครงการ และบรรยายใต้ภาพให้เรียบร้อย 
 ๔. เอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม แบบรายงานผล 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รายงาน    
               (นางสาวพัชรี   นุ่นรอด)  
ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
วันที่  10   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
โทรศัพท์  075-845135,  097-9235496 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
................................................................................ .................................................................................................  
................................................................................ .................................................................................................  
.............................................................................. ...................................................................................................  
................................................................................ ................................................................................................. 

 
 (ลงชื่อ).............................................................  
         (...........................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................  
วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 



ก าหนดการ  
โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ)   

ส าหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วัน/เวลา 
 

เนื้อหา วิทยากร 

วันที่ 1  
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ นักพัฒนาชุมชน ทต.ชะเมา 
๑๐.0๐ - ๑0.45 น, พิธีเปิด/อาหารว่าง นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 
๑0.45 - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย ๑ (ประวัติความเปน็มาของโดสะโฮ 

/การฝึกท่าผ่อนคลายท่านอน) แบ่งกลุ่ม/ถ่ายรปู
ประเมิน 

วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวัน - 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ฝึกโดสะโฮ ๑  (ฝึกปฏิบัตผิ่อนคลายทา่นอน) คณะท างาน/วิทยากรประจ ากลุม่ 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. อาหารว่าง  
๑๕.๑๕ - ๑๖.๑๕ น. ฝึกโดสะโฮ ๒ (ฝึกปฏิบัตผิ่อนคลายทา่นอน ( ต่อ)  ) วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
๑๖.๑๕ - ๑๘.๐๐ น. เด็กพักผ่อน/ประชุมทีมวิทยากร คณะท างาน 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น - 

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
/คณะท างาน 

๒0.๐๐ น. พักผ่อน  
วันที่ 2  

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน  
๐๖.๓๐ - ๐8.๐๐ น. เช็คสุขภาพ/ออกก าลังกาย/อาหารเช้า วิทยากรประจ ากลุ่ม/ผูป้กครอง 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บรรยาย ๒   (การฝึกทา่นั่ง) วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ฝึกโดสะโฮ ๓ (ฝึกปฏิบัตทิ่านั่ง) วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. อาหารว่าง  
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ฝึกโดสะโฮ ๔ (ฝึกปฏิบัตผิ่อนคลายทา่นอน/ท่านั่ง) วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. อาหารกลางวัน  
๑๒.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. พักผ่อน/นอนหลบั  
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อาหารว่าง/นันทนาการ คณะท างาน/ผู้ปกครอง 
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกโดสะโฮ ๕ (ทบทวน ฝึกปฏิบตัิผ่อนคลายท่า

นอน/ทา่นั่ง) 
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เด็กพักผ่อน/ประชุมทีมวิทยากร คณะท างาน 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น  
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม วิทยากร/คณะท างาน 

๒0.๐๐ น. พักผ่อน  
 



 
วันที่ 3   

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน  
๐๖.๓๐ - ๐8.๐๐ น. เช็คสุขภาพ/ออกก าลังกาย/อาหารเช้า วิทยากรประจ ากลุ่ม/ผูป้กครอง 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บรรยาย ๓  (การยืนเข่า/การยนืเข่าขาข้างเดียว) วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ฝึกโดสะโฮ ๖  (ฝึกปฏิบัตทิ่ายนืเข่าและท่ายนืเข่า

ข้างเดียว ) 
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. อาหารว่าง  
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ฝึกโดสะโฮ ๗  (ฝึกปฏิบัตทิ่านอน/ท่านั่ง/ท่ายนืและ

ท่ายืนเข่าข้างเดียว) 
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. อาหารกลางวัน  
๑๒.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ฝึกโดสะโฮ ๘ ( ทบทวนการฝึกปฏิบัติทา่นอน/ท่า

นั่ง/ทา่ยืนและทา่ยืนเข่าข้างเดียว) 
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อาหารว่าง/นันทนาการ คณะท างาน/ผู้ปกครอง 
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ถ่ายรูปประเมิน/การบา้น/มอบวุฒิบัตร/พิธปีิด วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ/ 

นักพัฒนาชุมชน ทต.ชะเมา/ 
นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 



 


