
สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

3. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 
ศาลาวัดล้ินทอง  ต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
4.1  เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
4.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ การดูแลสุขภาพจิต สุขภาพใจ     
       สุขภาพกาย  และแก้ปัญหาด้านสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง 
4.3  เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุ แสดงบทบาทสูงวัยอย่างมีพลัง มีการฝึกอาชีพและการท ากิจกรรม 
       กลุ่มร่วมกัน  
4.4  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน 

     4.5  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 

5. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 32/๖1 แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวนเงิน  50,000 บาท      
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้  

                    -  ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
                       จ านวน 200 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท                         เป็นเงิน  16,000 บาท 
                    -  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
                       จ านวน 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 30 บาท                             เป็นเงิน   12,000 บาท 
                    -  ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท               เป็นเงิน     2,400 บาท  

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนันทนาการประกวดแข่งขันกฬีาพื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  
           -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การฝึกอาชีพ กิจกรรมกลุ่ม กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ 
                        รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ       เป็นเงิน  3,000 บาท 
  -  ค่าเงินรางวัลและของรางวัลส าหรับกิจกรรมนันทนาการ 
                        กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ  ประกวดร ากลองยาว                              เป็นเงิน   7,800 บาท   
                    -   ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2x2.4  เมตร                       เป็นเงิน      500 บาท 

                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  41,700 บาท (-สี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
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6. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุในต าบลสะแกราบ  จ านวน  200  คน 

7. ขั้นตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7.1 แผนการด าเนินโครงการ 

7.2  การประชาสัมพันธ์ 
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
- หอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ 

7.3  วิทยากร 
- นางสินาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะแกราบ 
- นางศิริทิพย์    อิ่มช่ืน ครูศูนย์การศึกษาเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัยต าบลสะแกราบ 
- ร.ท.หญิง กวิตา  ศิริชู ต าแหน่งนายทหารจิตวิทยา กองสุขภาพจิตและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทหาร วิทยากรจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล 

8. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศชาย  จ านวน 57  คน  เพศหญิง   จ านวน  57  คน  
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปี พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการวาง

แผนการด าเนินการ 
3. รวบรวมข้อมูลและจัดข้อมูล

ก่อนด าเนินการ 
4. ด าเนินการ 
5. ติดตามผลการด าเนินการ 
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สรุปผล 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคก

ส าโรง จังหวัดลพบุรี  
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ตารางที่ 1   แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 

 

ร้อยละ 

 
1. เพศ ชาย 57 28.50 

หญิง 143 71.50 

รวม 200 100 

2. อายุ 60-69 ปี 138 69.0 

70-79 ปี 38 19.0 

80-89 ปี 20 10.0 

90 ปีข้ึนไป 4 2.0 

รวม 200 100 

3. การศึกษา ประถมศึกษา 30 15.0 

มัธยมศึกษา 2 1.0 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 1 0.5 

ปริญญาตร ี 0 - 

อื่นๆ 167 83.5 

รวม 200 100 
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ตารางที่ 1   แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
 
4. อาชีพ เกษตรกร 20 10.0 

ค้าขาย 21 10.5 

รับจ้าง 37 18.5 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 122 61.0 

ข้าราชการบ านาญ 0 - 

รวม 200 100 

5. ช่องทางในการรับข่าวสาร หอกระจายข่าว 178 89.0 

เว็บไซต์ 2 1.0 

หนังสือ/เอกสาร/แผ่นพับ 4 2.0 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 16 8.0 

อื่นๆ 0 - 

รวม 200 100 

 
จากตารางที่ 1  

 
พบว่าในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  200  คน เป็นชาย  57  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.50 เป็น

หญิง  143 คน  คิดเป็นร้อยละ  71.50  ส่วนใหญ่อายุ  60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ  69.0 ระดับการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่อื่นๆ 167 คน คือไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  83.5   การประกอบอาชีพ    ส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ  122  คน คิดเป็นร้อยละ  61.0  ช่องทางในการรับข่าวสาร ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหอกระจาย
ข่าว จ านวน 178 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.0  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

 
กิจกรรม 

 
 

ความพึงพอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รูปแบบในการจัดโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 200 100 - - 

2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

200 100 - - 

3. สถานท่ีในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 200 100 - - 

4.การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงพอ 198 ๙๙.๐ - - 

5.การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 195 ๙๗.๕ - - 

6.ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินโครงการ/กจิกรรมได้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

200 100 - - 

7.ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม 200 100 - - 
 

จากตารางท่ี 2 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
สะแกราบในภาพรวม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรมดังนี้ 

1. รูปแบบในการจัดโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ท่ีพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๒.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  สถานท่ีในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงพอ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ี
พึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 99.0 
 5.  การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 97.5 
 6.  ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 100 

7.  ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ท่ีพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 100 
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9. ผลที่ได้รับจากโครงการ 
9.1 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยมีครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรม และชุมชนเป็น 

ฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
9.2 ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กันกับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ 

ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  ท าให้คุณภาพชีวิตท้ังทางกายและจิตใจดีขึ้น 
9.3 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ได้มี 

โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิด  ทัศนคติ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและ
ความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนต าบลสะแกราบ 

9.4 เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการการพัฒนาและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลสะแกราบให้ดียิ่งขึ้น 

 

10.  จุดอ่อน/ปัญหา อปุสรรคของโครงการ 
10.1 ผู้สูงอายุบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  เนื่องจากยังไม่กล้าแสดงออกท าให้ 

การจัดกิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
10.2 ในการจัดกิจกรรมของยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากยังมีผู้สูงอายุ 

อีกบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุท่ีป่วยติดเตียง บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง   
จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 

11.  ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงาน/โครงการคร้ังต่อไป 

จากการสรุปผลการด าเนินงาน และผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรมโครงการ และ
การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการจัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลสะแกราบ  จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  สามารถด าเนิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ได้ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยสรุปได้จากการตอบรับเข้าร่วม
อบรมของผู้สูงอายุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางเอาไว้ ส่วนในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปต้องเพิ่มในด้าน
ระยะเวลาการอบรมเพื่อให้ได้ความรู้และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะเพิ่มขวัญและก าลังใจ ท าให้
ได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนานและความรู้สึกไม่ถูกทอดท้ิง เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุต่อไป 

 
 

      ลงช่ือ 
       (นางสาวภาวิณี  รุ่งแสงทอง) 
        นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

                                          
 
                              (นายณรงค์ศักด์ิ   ทองประเสริฐแสง)   
                                         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

    
 
          (นายกัน    กาดนอก ) 
                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

    
 

  

                                             (นายมนัส   รัตนบุญเกตุ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  ให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมฝึกอาชีพ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 กิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

 

 
 
 
 



 
กิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสรมิกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

 

 

 

 
 
 



 
                           กิจกรรมนันทนาการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                    กิจกรรมนันทนาการ 
 

 

 

 

 
 



    กิจกรรมนันทนาการ 
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้อายุ 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ด าเนินโครงการโดย 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบุรี 
 
 



 
 
 
 


