
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562  

กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

....................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ชมรมผู้สูงอายุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ต าบลหนองแวงใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้  พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์  และร่วม
สงเคราะหช์่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ซ่ึงแนวโน้มของผู้สูงอายุนับวันจะมีจ านวนมากขึ้นอันจะน ามาซึ่งภาวะ
เสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บป่วยเรื้อรัง เนื่องจากวัยสูงอายุมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในทางที่
เสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม ทั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุมีสถิติการเกิดโรคมากกว่าวัยอื่น ๆ ถึง 4 เท่า 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี ประมาณ 4 ใน 5 คน จะมีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค ส่วน
ปัญหาทางด้านจิตใจในผู้สูงอายุส าคัญ คือ ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการขาดรายได้
การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในสังคม จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมการในการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านการส่งเสริม
บทบาททางสังคมและการดูแลสุขภาพเพ่ือรองรับการบริการของผู้สูงอายุตามสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ โดยกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย ทั้งใน
ด้านแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ การจัดบริการผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ การสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งประสานความร่วมมือภาคเีครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ผู้น าชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสื่อกลางในการประสานงานและท างานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน/
ต าบล ในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 
2. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและด้านสังคมที่ดีข้ึน 
2.  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพส่งเสริมเผยแพร่ความรู้  พบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ ร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน 

3.  เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุในท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคี 
เครือข่ายต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย   
 1.  ชมรมผู้สูงอายุ        จ านวน     20     คน 
 2.  ผู้สูงอายุในชุมชน      จ านวน     15     คน 
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 3.  ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม(สมัครสมาชิกสมทบ อายุ 45-59 ปี)   จ านวน     10     คน 
4.  ผู้น าชุมชน (กลุ่ม อผส. , อสม.)     จ านวน     15     คน 

      รวมทั้งสิ้น   60  คน 
5.  ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน 

1.  ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนรูปแบบกิจกรรมและก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการฯ 

2.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
5.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
6.  จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
7.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
8.  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ประเมินการผลจัดกิจกรรมโครงการฯ  และรายงานผลการ

ด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
7. งบประมาณ  
    ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งเบิกจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย หน้าที่ 22/37 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ จ านวน 30,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) แยกเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ค่าสมนาคุณวิทยากร  2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
2 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม  รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหาร จ านวน 60 คน ๆ ละ 80 บาท   
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 60 คน 

 
4,800 
3,000 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) 8,485 
4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 × 2.5 เมตร(ไวนิล)จ านวน  1  ป้าย 

 
450 

รวมเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 20,335 
   หมายเหต ุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่   24  เดือนกันยายน  2562   
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและด้านสังคมที่ดีข้ึน 
2.  ชมรมผู้สูงอายุด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพส่งเสริมเผยแพร่ความรู้  พบปะ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน 

3.  เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุในท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เกิดภาคีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.  การประเมินผล / ดัชนีชี้วัด 
 11.1 ตัวชีวัด (KPI) 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ประเมินโดยแบบส ารวจความพึง
พอใจ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 11.2 เกณฑ์ความส าเร็จ ( Criteria ) 
 เชิงปริมาณ 
 ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแวงใต้ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 
60 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแวงใต้มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและด้านสังคมที่ดีขึ้น 
 
 

              (ลงชื่อ)...............................................................ผู้เขียนโครงการ 
(นางเนตรธิดา    หล้ากวนวัน) 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ความเห็น..................................................................................................................... ......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
              (ลงชื่อ).............................................................ผูเ้สนอโครงการ 

 (นายธนิต     บัวขันธ์) 
                     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 

/ความเห็น… 
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ความเห็น..................................................................................................................... ......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
              (ลงชื่อ).............................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 (นางพรรณี    โลกลินไลน์) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
 

ความเห็น......................................................................................... ..................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

              (ลงชื่อ).............................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 (นางขนิษฐา    ชูกลิ่น) 

               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
ความเห็น..................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .................................................    
 

              (ลงชื่อ).............................................................ผูอ้นุมัตโิครงการ 
 (นางขนิษฐา    ชูกลิ่น) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ประจ าปีงบประมาณ  2562  
กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 
*********************************** 

วัน/เวลา เรื่อง วิทยากร 
วันที่ 24  กันยายน  2562 

08.30น.-09.00 น. - ลงทะเบียน  
09.00น.-09.30 น. - พิธีเปิดโครงการ  
09.30น.-10.45 น. - กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 
นางสาวบุญนิสา   ภูมิศรี 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10.45น.- 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง  
11.00น.-12.00 น. - หลักการสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน และการท างานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 
นางสาวบุญนิสา   ภูมิศรี 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12.00น.-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00น.-14.30 น. - แนวทางการด าเนินกิจกรรม และการจัดตั้ง

ชมรมผู้สูงอายุ  
นายนิกร   อินทร์อ่อน 

นักพัฒนาสังคม 
14.30น.-14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง  
15.45น.- 16.15 น. - การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                   

และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ และการ
ของบกองทุนผู้สูงอายุ 
- การด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
นายนิกร   อินทร์อ่อน 

นักพัฒนาสังคม 

16.15น.-16.30 น. - ซักถามปัญหาทั่วไป และสรุปบทเรียน/ ปิดการ
อบรม 

 

 
*หมายเหตุ - กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของพัสดุที่จะขอ (     )  ซื้อ  (     )  จ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 

                (     )  เห็นชอบ  ด าเนินการ  (      ) ซื้อ  (      )  จ้างได้ 
       (      ) ไม่เห็นชอบ  เพราะ.........................................................  

 

ล าดับ
ที ่

รายการ ขอด าเนินการครั้งนี้ 
เหมายเหตุและ
ความจ าเป็นที่

จะต้องซื้อหรือจ้าง 

ชื่อ ลักษณะ  ขนาด ยี่ห้อ  
(ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ) 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯ 
รายละเอียดดังนี้ 
  - กระเป๋าใส่เอกสาร 
  - สมุดบันทึก 
  - ปากกา 
  - เทปกาว 
 -  กระดาษโฟโต้ A4 180 แกรม 
-   ป้ายชื่อ 

 
 

60 
60 
60 
5 
2 

60 

 
 

ใบ 
เล่ม 
ด้าม 
ม้วน 
รีม 
อัน 

 
 

70 
25 
5 

85 
280 
25 

 
 

4,200 
1,500 
300 
425 
560 

1,500 

ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  
ประจ าประ
งบประมาณ  
2562 วันที่  24  
กันยายน 2562 

(แปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 8,485  
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้จัดท ารายละเอียด      (ลงชื่อ).............................................................. 
               (นายธนิต      บวัขันธ์)                  (นางขนิษฐา    ชูกลิ่น) 
         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย 
 
 
 


