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1.ความเป็นมา 
1.1 ประวัติและความเป็นมา 

ค าว่าสวนบ าบัดจะตรงกับค าว่า Horticultural therapy (HT) ซึ่งหมายความถึง การท ากิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับพืชและสวนเพื่อใช้ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูความบกพร่องและความเจ็บป่วย  ประโยชน์ในการ
บ าบัดนั้นได้มีการยอมรับและมีการบันทึกตั้งแต่สมัยโบราณ  ในคริสต์ศตวรรษที่ 19     Dr. Benjamin Rush ผู้
ลงนามในค าประกาศอิสรภาพอเมริกา และได้รับการยอมรับว่าเป็น “บิดาแห่งจิตวิทยาอเมริกา”  เป็นบุคคล
แรกท่ีเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลดีที่เกิดขึ้นจากการท าสวนในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต 

ในทศวรรษของปีค.ศ. 1940 และ 1950 การฟ้ืนฟูทหารผ่านศึกในโรงพยาบาลได้ยอมรับและใช้การท าสวนเป็น
ส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู  ท าให้ไม่จ ากัดในการใช้บ าบัดผู้ป่วยทางจิตเท่านั้น  การท าสวนบ าบัดได้ประโยชน์มากมาย
อย่างเหลือเชื่อ และถูกน ามาใช้ในการวินิจฉัยและบ าบัดมากข้ึน      ทุกวันนี้ สวนบ าบัดได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิธีการบ าบัดที่มีประโยชน์และได้ผล  มันถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางในชุดกิจกรรมของการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมบ าบัดและกิจกรรมทางสังคม 

1.2 ค าว่า สวนบ าบัด (Therapeutic Garden) 

ในไม่กี่ปีมานี้เราได้เห็นความนิยมและตื่นตัวเรื่องสวนบ าบัด  สวนบ าบัดเหล่านี้ถูกออกแบบเป็นการเฉพาะให้มี
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบ าบัดรักษา  ซึ่งมีการออกแบบภูมิส
ถาปัตย์เพ่ือให้สวนเป็นสวนส าหรับการบ าบัด 



 

สวนบ าบัดเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีมีพืชเป็นหลักโดยมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับพลังแห่ง
การเยียวยาจากธรรมชาติ  การปฏิสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งการเป็นผู้กระท า (active) และผู้ถูกกระท า 
(passive)  ทั้งนี้ข้ึนกับการออกแบบสวนและความต้องการของผู้ใช้สวน  มีสวนบ าบัดที่แยกย่อยไปอีก 
ได้แก่  สวนเยียวยา (healing gardens) สวนแห่งความสามารถ (enabling gardens)  สวนฟืน้ฟูสมรรถภาพ 
(rehabilitation gardens)   สวนฟื้นคืนสภาพเดิม (restorative gardens) 

Sensory garden Enabling garden 
สวนกลายเป็นสวนบ าบัดได้อย่างไร  รูปร่างลักษณะของสวนบ าบัดสามารถเกิดข้ึนได้ตั้งแต่ทางเข้าและทางเดินที่
กว้างเป็นล าดับและเข้าถึงได้ง่าย   แปลงเพาะปลูกและภาชนะปลูกท่ียกสูงขึ้น และพืชที่กระตุ้นประสาทสัมผัสที่
เน้น สี รูปทรง ผิวสัมผัส และกลิ่น  บ่อครั้งที่นักภูมิสถาปัตย์จะท างานร่วมกับนักสวนบ าบัดเพื่อสร้างสรรค์พ้ืนที่
ที่สวยงามที่ปรับให้เข้ากับ 

ผู้คนที่มีความสามารถในระดับต่างๆ  ในขณะที่สวนต่างๆ เหล่านี้ถูกออกแบบตามหลักการ แต่โปรแกรมสวน
บ าบัดที่ประสบความส าเร็จไม่จ าเป็นต้องขึ้นกับการออกแบบที่ประณีต  ที่ส าคัญ สวนบ าบัดที่ออกแบบโดยมือ
อาชีพที่ไม่มีโปรแกรมกิจกรรมสวนบ าบัดย่อมไม่สามารถที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. นิยาม 

ส าหรับประเทศไทย ขอใช้ค าว่าสวนบ าบัด และใช้ค าภาษาอังกฤษว่า Garden Therapy  ทั้งนี้เพราะคนไทย
คุ้นเคยกับค าว่า Garden มากกว่า Horticulture  และในต่างประเทศเริ่มใช้ค าว่า garden ในเว็บไซต์หลาย
แห่ง  เพราะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจได้ง่ายกว่านิยามสวนบ าบัดที่เหมาะสม หมายถึง การใช้
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืชและสวน ได้แก่ การท าสวน การปลูกผักและไม้ดอก การดูแลพืช การขยายพันธุ์พืช 
การเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สวน และสวนสาธารณ ป่า อุทยาน ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาแต่ละบุคคล ให้
เกิดความรู้สึกการมีสุขภาวะ ปรับปรุงสุขภาพทางกาย จิต และ ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

สวนบ าบัดประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สวนบ าบัดด าเนินการโดยนักสวนบ าบัดและเจ้าหน้าที่สวนบ าบัด ที่ผ่านการรับรอง (ส าหรับในประเทศไทยให้
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสวนบ าบัดพื้นฐาน) 
2. ด าเนินการในโรงพยาบาล หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยระยะยาว  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โรงเรียน หน่วยร่วม
จัดบริการด้านสุขภาพ  ชุมชน และครอบครัว 
3. เป็นการใช้สวนในการเป็นเครื่องมือบ าบัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางกาย การเห็นคุณค่าของตนเอง จิตใจ 
สังคม และปัญญา 
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4. กิจกรรมของสวนบ าบัดช่วยกระบวนการเยียวยา ฟ้ืนตัวจากความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ  และใช้ร่วมกับ
กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด การปรึกษา และการรักษาทางการแพทย์ 
5. นักสวนบ าบัดจะสร้างเป้าหมายโดยการใช้การประเมิน และจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่
ต้องการ  การประเมินมีตั้งแต่ ความสามารถทางกาย ปัญญา จิตสังคม และประวัติการรักษา 
6. เน้นผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้บรรลุการเติบโตด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้
ผู้คนช่วยเหลือตนเอง  นักสวนบ าบัดเป็นผู้อ านวยการใช้กิจกรรมสวนบ าบัดเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการบรรลุ
เป้าหมายของเขา 

ในต่างประเทศ สวนบ าบัดเป็นกิจกรรมใหม่ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าทางวิชาชีพ  นักสวนบ าบัดที่
ผ่านการอบรมเป็นที่ต้องการในโรงพยาบาล สถานพักฟ้ืนคนชรา คุก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียน และ
สถานที่ต่างๆ ที่บริการแต่ละบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะหรือพิเศษ  ส าหรับประเทศไทย ได้มีหน่วยงานแรกท่ี
ได้น ามาใช้ในการบ าบัดผู้ป่วยได้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีการด าเนินการด้าน
สวนบ าบัด  นอกจากนี้มีองค์กรด้านเด็กพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัว บางแห่งที่ได้ด าเนินการด้านนี้  จึง
สมควรที่ประเทศไทยจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้สวนบ าบัดเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การพัฒนา และบ าบัดรักษาผู้ป่วย  รวมทั้งพัฒนาสุขภาวะของคนไทยที่มีความต้องการเฉพาะ 

3. ประโยชน์ของสวนบ าบัด 
      3.1 กลุ่มเป้าหมายที่น าสวนบ าบัดไปใช้กับผู้อ่ืน 
1. พ่อแม่ ครอบครัวเด็กพิการ 
2. บุคลากรด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด 
3. ครู ครูการศึกษาพิเศษ  นักวิชาการโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม 
4. นักพัฒนาการเด็ก พ่ีเลี้ยงเด็ก 
5. อาสาสมัคร  ผู้ที่สนใจงานสวนบ าบัด 

3.2 กลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากสวนบ าบัด 
      สวนบ าบัดใช้ได้อย่างกว้างขวางกับผู้ที่มีปัญหาหรือทักษะทั้งทางร่างกาย จิต สังคม ดังนี้ 
1. ปัญหาการเรียนรู้ (learning disabilities) 
2. สมาธิสั้น 
3. พิการทางการเคลื่อนไหว สมองพิการ 
4. อัมพาต อัมพฤกษ์ 
5. โรคหัวใจ 
6. ความจ าเสื่อม 
7. ฟ้ืนจากการเจ็บป่วย 
8. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล 
9. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 
10. มีปัญหา หรือข้อจ ากัดทางกายภาพ เช่น ในผู้สูงอายุ 



 

11. ทักษะทางสังคมต่ า 
12. ผู้ที่ตกงาน หรือไม่มีงานท าเป็นเวลานาน 
13. วัยรุ่นที่เข้ากับสังคมหรือกลุ่มคนทั่วไปไม่ได้ 
14. การฟ้ืนฟูภาวการณ์ถูกทารุณกรรม 
15. ความผิดหวัง เศร้าโศกเสียใจ 
16 เด็กท่ัวไป 

3.3 ข้อดีของสวนบ าบัด 
การท าสวนเป็นทั้งงานอดิเรกในการใช้เวลาว่างท่ีเป็นที่นิยมมากที่สุด รวมทั้งเป็นกิจการที่เป็นธุรกิจที่ส าคัญ 
1. ให้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ที่เข้าร่วม 
2. ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหว (ในทุกระดับ) ในการเข้าร่วมกิจกรรม  แม้กระทั่งผู้ที่อาจท าได้
เพียงแค่การหยอดเมล็ดพืชลงในดินและเฝ้าดูการเติบโต ก็สามารถเข้าร่วมการท าสวนได้ 
3. เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนที่ (พลวัต) อยู่ตลอดเวลา  เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตซึ่งหมายความว่าคุณก าลังท างานกับสิ่งที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะมีข้อจ ากัดในการเข้าร่วม 
4. เป็นกิจกรรมที่มี “ความหมาย” และ “การสร้างสรรค์” กับผู้สูญเสียความสามารถในการสร้างสรรค์หรือ
คุณค่าของชีวิตลดลง 
5. ใช้เพื่อออกก าลังและเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย  นักกายภาพบ าบัดที่มี
ประสบการณ์สามารถใช้กิจกรรมสวนบ าบัดเพื่อช่วยการกระตุ้นและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ถูก
ท าลาย  เพ่ิมการเคลื่อนไหว และชะลอความเสื่อมที่เกิดจากโรคความเสื่อม 
6. สวนเชื่อมโยงเรากับธรรมชาติและอ่ืนๆ  มันสามารถให้ความรู้สึกถึงเป้าหมายและการบรรลุความส าเร็จ  ลด
ความรู้สึกโดดเดี่ยว  ปรับปรุงทัศนคติที่ดีต่อผู้อ่ืน และช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือ
กลุ่ม  ทั้งหมดนี้ช่วยพัฒนาสุขภาพจิต 
7. สามารถช่วยสร้างทักษะการท างานเป็นทีม หรือการรวมกลุ่มในกลุ่มผู้ตกงานเรื้อรัง (ทุกอายุ) หรือวัยรุ่นที่
แยกตัว ด้อยโอกาส  ทักษะที่พวกเขาเรียนรู้ในสวนสามารถน าไปใช้กับส่วนอื่นๆ ของชีวิต  ได้แก่ การเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ ที่ต้องการการเลี้ยงดูและการดูแลวันต่อวันสามารถสร้างการเคารพตนเอง สร้างความไว้วางใจ (ใน
การท างานเป็นทีม) กระตุ้นความรู้สึกของการเห็นคุณค่าของตนเอง และสร้างโอกาสในการมีงานท า  นอกจากนี้
ยังท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะเมื่อร่วมในโปรแกรมที่เป็นของชุมชน เช่นการสร้างพ้ืนที่
สาธารณะ (สวนสาธารณะ สวน เป็นต้น)   สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ส าหรับชุมชนโดยรวม เนื่องจากเกิดกิจกรรม
ของชุมชน เกิดความภูมิใจของชุมชนในผู้เข้าร่วมซึ่งถ้าไม่มีโครงการนี้ก็จะไม่มีส่วนร่วมในสังคม  และพ้ืนที่
สาธารณะก็มักจะคงอยู่หรือไม่ถูกยกเลิกได้ง่าย 
8. สามารถส่งเสริมการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวัย เช่น โปรแกรมท่ีร่วมระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก 
9. สามารถส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้คนที่มีภูมิหลังด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (รวมทั้ง
เพศ)  การสื่อสารเสริมสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรม ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และสร้างมิตรภาพ 

3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากสวนบ าบัด 
        เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งทางร่างกายและจิต 



 

ก. ประโยชน์ทั่วไป 
ผู้คนทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสวนบ าบัด 
นักสวนบ าบัดสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะกับแต่ละคน ตามความสามารถของแต่ละคน ดังนั้นกิจกรรมสวน
บ าบัดจึงสามารถใช้ได้กับแต่ละคน  ตัวอย่างเช่น บริเวณที่ท างานสวนสามารถปรับให้ผู้ที่มีปัญหาที่หลังและการ
ก้มเข้าท ากิจกรรมได้ โดยที่พวกเขาไม่ต้องก้ม  พ้ืนที่ท างานสามารถปรับให้เตี้ยลงเพ่ือให้ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถท า
กิจกรรมได้  สามารถปรับให้ต่ าลงเพ่อที่เด็กสามารถท างานได้โดยนั่งบนเก้าอ้ีนั่ง 

ต าแหน่งหรือบริเวณการท ากิจกรรมสวนบ าบัดสามารถปรับให้เหมาะเฉพาะคน  ตัวอย่างเช่น สามารถควบคุม
บริเวณเพ่ือให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่อ่อนแอหรือมีความเสี่ยงไม่ต้องสัมผัสกับพืชที่มีอันตรายหรือหยิบพืชเข้า
ปาก  สามารถปรับสวนให้ผู้ที่นั่งรถเข็น มีปัญหาการคลื่อนไหว มีปัญหาการมองเห็นและอ่ืนๆ 

ข. ประโยชน์ทางกายภาพ 
     สวนบ าบัดสามารถช่วย 
1. พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อย่อย/ละเอียด  เรามีทักษะกล้ามเนื้อย่อยและใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่กลุ่ม
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การขุดดิน การวิ่งหรือกระโดด  ทักษะกล้ามเนื้อย่อยได้แก่ การใช้กระดูกและกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก เช่น การใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ การหว่านเมล็ดพืช การเขียน และอ่ืนๆ 
2. เพ่ิมความแข็งแรงและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ  การท าสวนสามารถช่วยให้ผู้นั้นเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ  แม้ว่าผู้นั้นจะไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อบางมัด ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถใช้ขาทั้งสองข้างได้  จะเพ่ิม
ความแข็งแรงและความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่แขน ไหล่ เป็นต้น 
3. เพ่ิมองศาของการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนที่ไปรอบๆ การขุด การพรวนดิน และอ่ืนๆ 
4. พัฒนาการประสานงานและสมดุล  การได้ท าสวนและสวนบ าบัดสามารถช่วยให้บุคคลเพิ่มการประสานงาน
และสมดุล  ลองนึกภาพการขุดดิน ต้องใช้แขนและขา จึงต้องการการระยะของประสานงานและการทรงตัวที่ดี 

ดังนั้น สวนบ าบัดสามารถท าให้สุขภาพทางกายภาพของแต่ละคนให้ดีขึ้น 

                           

 

 



 

ค. ประโยชน์ทางจิตใจ 

สวนบ าบัดมีประโยชน์ทางจิตใจดังนี้ 
1. สามารถเพ่ิมความเชื่อมั่น/เห็นคุณค่าตนเอง  ตัวอย่างเช่น ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองท าอะไรไม่ได้ดี บางทีเพราะมี
ความพิการหรือบกพร่องทางการเรียนรู้  สามารถเข้าร่วมการท าสวนและสวนบ าบัด และท าได้ดี สามารถช่วย
เพ่ิมการเห็นคุณค่าตนเอง 

2. สามารถช่วยเพิ่มความเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาคนอ่ืน  เพราะสามารถช่วยให้แต่ละคนเรียนรู้งานใหม่ๆ ท างาน
ด้วยตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชและการท าสวนมากขึ้น  สามารถช่วยความเป็นอิสระถ้าเขาสามารถน าทักษะ
เหล่านี้ไปท าในสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ และที่บ้านของตนเอง  ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชและผักในบ้านตนเอง 
3. สามารถช่วยเพิ่มทักษะในการสังเกต สิ่งที่ผู้นั้นท า  พวกเขาจะเริ่มใส่ใจว่าพืชเติบโตได้อย่างไร  จะเพาะเมล็ด
อย่างไร และอ่ืนๆ 
4. สวนบ าบัดสามารถสร้างทางเลือก ให้แต่ละคน  ด้วยสภาพปัญหาทางจิตบางประเภท เช่น การเรียนรู้  ผู้นั้น
อาจไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้มากนัก  ดังนั้นการเข้าร่วมสวนบ าบัดจะช่วยให้เขาตัดสินใจ  มีทางเลือก 
และแสดงถึงความเป็นอิสระมากกว่าที่เป็นมาในอดีต 
5. สวนบ าบัดสามารถเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหา ของแต่ละคน  โดยที่เมื่อเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด จะปลูก
อย่างไร ปลูกลึกแค่ไหน ใช้ดินประเภทใด จะท าอย่างไรเมื่อได้ผลไม่เป็นไปตามท่ีคิด และอ่ืนๆ?  มันสามารถช่วย
ให้แตล่ะคนพิจารณามากข้ึนเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  แต่ละคนสามารถแสดงความริเริ่มที่ยิ่งใหญ่  ถ้า
เจอดินที่แข็ง ขุดยาก จะท าอย่างไร?  หรือเพาะเมล็ดแล้วไม่งอก หรืองอกยากจะท าอย่างไร?  แต่ละคนและนัก
สวนบ าบัดสามารถค้นหาหนทางที่พวกเขาจะท ากิจกรรมได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาด้วย
เช่นกัน 
6. สามารถเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละคน  ช่วยให้แต่ละคนคิดว่าจะท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร  ท าสวนได้
อย่างไร  ที่ตรงไหนเป็นต าแหน่งที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด  อะไรดูดีที่สุด และอ่ืนๆ 
7. การท าสวนและสวนบ าบัดสามารถเป็นสถานที่ที่แต่ละคนสามารถปลดปล่อยความเครียดหรือความ
โกรธ  การออกก าลังกายเป็นการระบายความโกรธและอารมณ์ท่ีดี  และมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานหนักในการ
ท าสวน  นอกจากนี้ การคิดเกี่ยวกับพืช ดิน และสิ่งที่ท าเป็นการดึงตนเองให้พ้นจากภาวะความเครียด 
8. สวนบ าบัดมีประโยชน์ด้านสังคม  ท าให้คนเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน  เพ่ิมการเห็นคุณค่าตนเอง 
ทักษะทางสังคม และทักษะด้านภาษา 
9. ด้วยการแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อสิ่งมีชีวิต  แต่ละคนจะมีความรับผิดชอบส าหรับงานนั้นๆ สวนนั้นๆ และยัง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือกลุ่ม 
10. สามารถช่วยให้แต่ละคนพบกับความส าเร็จและล้มเหลว  แต่ละคนอาจมีความล้มเหลวหลายอย่างใน
ชีวิต  แต่การท าสวนสามารถช่วยให้พวกเขาค้นพบหนทางในการเอาชนะความล้มเหลว  เนื่องจากพืชไม่ออก
ดอก หรือแปลงผักไม่งามตามที่คิดไว้  สิ่งนี้จะใช้ช่วยให้แต่ละคนพิจารณาว่าเขาท าอะไรจึงเป็นเช่นนั้น (การ
แก้ปัญหาอีกแล้ว)  และจะปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างไร  ใช้ดินไม่ถูกต้องหรือไม่?  ท าเลไม่เหมาะสม?  อากาศร้อน
เกินไป ร่มเกินไปหรือเปล่า?  จะแก้ปัญหาอย่างไร? 



 

11. ช่วยให้ผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
12. ท าให้ผู้นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน ในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

สถานการณ์การใช้สวนบ าบัดในประเทศไทย 
ดูรายละเอียดในรายงานการศึกษาสถานการณ์สวนบ าบัดในประเทศไทย 
เอกสารอ้างอิง 

https://fcdthailand.org 
http://ahta.org/horticultural-therapy 
https://en.wikipedia.org/wiki/Horticultural_therapy 
http://plantbiopath.rutgers.edu/horttherapy 
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โครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพ่ือฟื้นฟูคนพิการ ครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

*********************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการด าเนินงานตามโครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพ่ือฟ้ืนฟูเด็กพิการ 
ครั้งที่ 2   หลักสูตร  การจัดสวนบ าบัดเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่
ผ่านมา  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมกาจัดสวัสดิการสังคมนั้น  พบว่าผู้ปกครองมีความรู้  
ความเข้าใจในการน ากิจกรรมสวนบ าบัดมาฟ้ืนฟูบุตรหลานที่พิการมากขึ้น  กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้เด็กพิการมี
พัฒนาการที่นิ่งขึ้น  สร้างสมาธิให้เด็กพิการ  รวมถึงการรวมกลุ่มท ากิจกรรมของสมาชิกศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนา
เด็กพิการสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างมาก   

เทศบาลต าบลชะเมา  ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  
จึงมีแนวคิดในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการสวนบ าบัด  :  จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพื่อฟื้นฟู     
คนพิการ  ครั้งที่ 3  ขึ้น  เพ่ือต่อยอดกิจกรรมและเสริมทักษะการใช้สวนบ าบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาการเด็กพิการ  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โครงการการจัดสวนบ าบัดได้เพ่ิมบุคคลเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการฯ  
ได้แก่  คนพิการทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมด้วย  เพ่ือหวังว่ากิจกรรมสวนบ าบัดจะ
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  และอาจต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพเสริมให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้เรื่องสวนบ าบัดในการบ าบัดและฟ้ืนฟูเด็กพิการ และรวมถึงคนพิการทั่วไป
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา  ท าให้คนพิการได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ และร่างอารมณ์ 

 2.2 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในเรื่องสวนบ าบัดให้กับผู้ปกครองเด็กพิการ  คนพิการ   
                ผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงชุมชนด้วย   
3. กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งสิ้น  40  คน  แบ่งเป็น 

  3.1  สมาชิกศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  คนพิการทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส  รวม   
         จ านวน 35   คน 
  3.2  เจ้าหน้าที่ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  5   คน 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 อาคารพระราชทาน 17  ศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  หมู่ที่ 4  ต าบลชะเมา 
5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 
6.  วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา  ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 



 

  6.2 ประสานวิทยากรจากผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสวนบ าบัด 
  6.3  ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  6.4  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

6.5  ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  6.6  สมาชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  ฝึก
ทักษะการเรียนรู้ทั้งท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  และที่บ้านของตนเอง 
 

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
ศูนยบ์ริการคนพิการทั่วไป
เทศบาลต าบลชะเมา 

            

๒. ประสานวิทยากร  
 

            

๓. ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

            

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 

            

5. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            

  6. ติดตามผลการด าเนินงาน การ
น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  ฝึก
ปฏิบัติที่บ้านของตนเอง 

            

 
 
7. งบประมาณ 
         งบประมาณท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนเพ่ือด าเนินโครงการฯ  ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา  ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  50,044.- บาท  (ห้าหมื่นสี่สิบสี่
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 7.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  40 คน ๆ ละ ๒5 บาท จ านวน 6 มื้อ    
         เป็นเงิน     6,0๐๐.-  บาท 
 7.2 ค่าอาหารจ านวน  40 คน ๆ ละ 60 บาท จ านวน 3 มื้อ เป็นเงิน     7,200.-  บาท 
 7.3 ค่าตอบแทนวิทยากร       เป็นเงิน   18,000.-  บาท 
  รายละเอียดดังนี้ 



 

1) วันแรกของการอบรม วิทยากร 1 ท่าน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  
3,600.- บาท 

2) วันที่สองและสามของการอบรม  วิทยากรจ านวน 2 ท่านๆ ละ 6 ชั่วโมง จ านวน 2 วัน  
เป็นเงิน  14,400.- บาท 

7.4 ค่าชดเชยในกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมายังจังหวัด 
     นครศรีธรรมราช  เป็นระยะทาง 134 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท  จ านวน 2 ท่าน  ไป-กลับ 
        เป็นเงิน     2,144.-  บาท 
7.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์      เป็นเงิน   16,200.-  บาท 

  รายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าดอกไม้  เป็นเงิน  5,000.- บาท 
2) ค่าเข็มปักดอกไม้ (เคนซัง)  จ านวน  10 เล่มๆ ละ 500  เป็นเงิน 5,000.- บาท 
3) ค่าผ้ายางกันน้ า  เป็นเงิน  200.- บาท 
4) ค่าแจกันคละแบบ  จ านวน 30 ใบๆ ละ 100  เป็นเงิน  3,000.- บาท 
5) ค่าดินปลูก  เป็นเงิน  2,000.- บาท 
6) ค่าเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ  เป็นเงิน  1,000.- บาท 

7.6 ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการฯ     เป็นเงิน       500.-  บาท 
หมายเหตุ  :  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 
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. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3. ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สามารถต่อยอดองค์ความรู้เรื่องสวนบ าบัดในการบ าบัดและฟ้ืนฟูพัฒนาการของเด็กพิการได้  

รวมถึงคนพิการทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับความรู้  สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือการบ าบัด
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้ 

 9.2 สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการใช้ศาสตร์แห่งสวนบ าบัดในการฟื้นฟูและ 
                บ าบัดเด็กพิการ  คนพิการทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสได้  และสามารถพัฒนาเป็นต าบลต้นแบบของ 
                การใช้สวนบ าบดัฟ้ืนฟูบ าบัดคนพิการได้ต่อไป  
 

ลงชื่อ............................................................ผู้เขียนโครงการ 
                (นางสาวพัชรี   นุ่นรอด) 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 



 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดในการด าเนินโครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพ่ือฟ้ืนฟูคนพิการครั้ง
ที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-............................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นายสุพรชัย  ทองเสมอ) 
ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

ความเห็นปลัดเทศบาลในการด าเนินโครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพื่อฟ้ืนฟูคนพิการครั้งที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
             (นายสักรินทร์   ธรสินธุ์) 
ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลชะเมา 

 
ความเห็นรองนายกเทศมนตรีในการด าเนินโครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพ่ือฟ้ืนฟูคนพิการ
ครั้งที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายวิโรจน์   สุขเก้ือ) 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 

 
 
ค าสั่งในการด าเนินโครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพื่อฟ้ืนฟูคนพิการครั้งที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
                (นายเอกชัย   คงปาน) 
ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรม 
โครงการสวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพื่อฟื้นฟูคนพิการ  

ด าเนินการโดย... ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลชะเมา ร่วมกับ ศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  เทศบาลต าบลชะเมา 
******************* 

 

วันที่ 08.30-10.30น. 10.30-
10.45

น. 

10.45-12.00น. 12.00-
13.00

น. 

13.00-15.00น. 15.00-
15.15

น. 

15.15-16.00น. 

วันแรก องค์ความรู้พื้นฐานด้านสวน
บ าบัด 
 - สถานการณ์การใช้สวน 
 - นิยาม และประโยชน์ของ   
   สวนบ าบัด 
 

 
 
 
 

อาหาร
ว่าง 

เอกลักษณ์ของพืชสวนบ าบัด 
- กระบวนการ 
- การยืดหยุ่น 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- การคัดเลือกสวน 

 
 
 
 

อาหาร
กลางวัน 

- การใช้สมุนไพรกับการบ าบัดเด็ก
พิการ 
- การเข้าถึงสวนบ าบัด 

 
 
 
 

อาหาร
ว่าง 

หลักการปฏิบัต ิ
- การกระตุ้นประสาทสัมผสัทั้ง 5 
- การเตรยีมอุปกรณ ์

วันท่ีสอง การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 

การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 

การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 

การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 
 

วันท่ีสาม การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 

การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 

การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 

 - การจัดดอกไม ้
 “ โคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ” 
 - สรุปการด าเนินกิจกรรม 
 

 
 



 

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  สวนบ าบัด : จากธรรมชาติสู่การบ าบัดเพื่อฟื้นฟูคนพิการ  
ประเภทโครงการ �  ฝึกอบรม และพัฒนา �   ฝึกอาชีพ �  อ่ืนๆ 

................................................................พ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   - อาคารพระราชทาน 17  
ศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา 

๕. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
5.1  เริ่มต้นโครงการ วันที ่ 9  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
5.2  สิ้นสุดโครงการ  วันที่  11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
5.3  รวมระยะเวลา  3 วัน     

๖. กิจกรรมของโครงการ 
๖.๑ กิจกรรมทบทวนสวนบ าบัด 
๖.๒ กิจกรรมจัดดอกไม้แบบโคริงกะ  จัดดอกไม้จัดใจ 
6.3  กิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์รอบอาคารพระราชทาน 17  ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  

 



 

๗. งบประมาณ  
7.1  งบประมาณท่ีเสนอขอ   50,044.- บาท  (ห้าหมื่นสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
7.2  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  50,044.- บาท  (ห้าหมื่นสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
7.3  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  48,644.- บาท   (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

๘. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รบจากการด าเนินงานโครงการ  
8.1 สามารถต่อยอดองค์ความรู้เรื่องสวนบ าบัดในการบ าบัดและฟ้ืนฟูพัฒนาการของเด็กพิการได้  

รวมถึงคนพิการทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับความรู้  สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือการบ าบัด
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้ 

 8.2 สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการใช้ศาสตร์แห่งสวนบ าบัดในการฟื้นฟูและ 
                บ าบัดเด็กพิการ  คนพิการทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสได้  และสามารถพัฒนาเป็นต าบลต้นแบบของ 
                การใช้สวนบ าบดัฟ้ืนฟูบ าบัดคนพิการได้ต่อไป  

๙. จ านวนกลุ่มที่เขาร่วมโครงการ/กิจกรรม  
รวมจ านวน    40    คน  รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 

  9.1  สมาชิกศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา  คนพิการทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส  รวม   
                 จ านวน   35   คน 
  9.2  เจ้าหน้าที่ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  5   คน 

๑๐. ปัญหาอปุสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการด าเนินการ 
10.1  สถานที่ฝึกอบรมมีความคับแคบ  ไม่สะดวกในการจัดโต๊ะเพ่ือสอนการจัดดอกไม้แบบโคริงกะ  
จึงให้  
         ผู้เข้าร่วมอบรมนั่งพื้น  เพื่อจัดดอกไม้ 

๑๑. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
11.1  อยากให้มีการสอนการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ ในหลักสูตรของโครงการสวนบ าบัดในปี
ต่อๆไป    

เพราะนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้  ความเพลิดเพลินแล้ว  ยังท าให้ผู้เข้าอบรมมีจิตใจที่
สงบนิ่ง   และมีสมาธิมากข้ึน 

๑๒. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ  
๑๒.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ‰  

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



 

 
๑๒.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ‰  

  สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ ...................................................................................   
  เป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) ‰  
  ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๙๙ ของเป้าหมาย ‰ 
  ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย  

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 คน
พิการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
................................................................................ .............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................ .............................................................................................. 
................................................................................ .............................................................................................. 

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

 

 
 


