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ค าน า 
  
ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์และภาคธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นพิเศษเนื่องใน
โอกาสดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความส าคัญของผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากข้ึน และเป็นการเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน สนับสนุนให้สังคมร่วมรับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การรดน้ าขอ
พรจากผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้สูงอายุ  โดยเน้นการด าเนินงานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวในทุกภาคส่วนของสังคมให้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ  

 
องค์การบริหารสว่นต าบลประทัดบุ จึงได้ตระหนักและเลง็เห็นคุณค่าและความส าคัญของผูสู้งอายุ จึงได้จัดท า

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ข้ึนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน สนับสนุนให้สังคมร่วมรับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การรดน้ าขอ
พรจากผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
 
 
 

 
 
 
นางสาวยุภาวรรณ    วรรณูปถัมภ์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เป็นวันที่ถูกผูกรวมไว้กับวันข้ึนปีใหม่ไทยหรือก็คือวันสงกรานต์ ซึ่งหน่วยงานและ
องค์กรทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีให้เป็น 
“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุม่ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึง
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมี
คุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ  

 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

ผู้สูงอายุตอนต้น คือบุคคลที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปีทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือบุคคลที่มีอายุ ๗๐ ปีข้ึน
ไปทั้งชายและหญิง โดยใช้ “ดอกล าดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากต้นล าดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ล าต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดี
และมีดอกสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่ายเหมือนกับผู้ทรงชัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่
ลูกหลานตลอดไปสังคมไทยในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุมากข้ึนและมีอายุยืนยาวมากข้ึน 
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อสร้างค่านิยมของสังคมไทยที่ส าคัญต่อ
การเคารพผู้สูงวัย ร่วมปฏิบัติต่อท่านด้วยความรักความเอื้ออาทรทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเน้นให้ทกุคนมีส่วนร่วม
เพื่อให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัว
ห่วงใยใส่ใจในสุขภาพของทั้งตนเองและคนรอบข้างโดยทั่วไปแล้วในวันผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีการจัดกิจกรรมรดน้ าขอ
พร มอบของขวัญและขอพรจากผู้สูงอายุตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆจะมีการให้
สิทธิพิเศษในการใช้บริการต่างๆ เช่น ทางรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ MRT ได้ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษด้วยการให้
ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินได้ฟรี ๑๘ สถานี ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 
ส่วนทางรถไฟแอร์พอร์ต เรลลิงค์ก็เช่นกัน ส าหรับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป สามารถโดยสารรถไฟฟรีด้วย
เช่นกัน เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการเท่านั้นส าหรับสังคมไทยเราซึ่งยังคงเป็นสังคมที่มี
ลักษณะการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้วยเพราะความเร่งรีบในการ
แข่งขันกันในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องงาน การเป็นอยู่ การศึกษา ทาให้สังคมเมืองหรือสังคมใหญ่ๆในชนบทที่เคยอยู่ร่วมกัน
แบบครอบครัวใหญ่แตกกระจายออกไปใช้ชีวิตอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน  คืออยู่กันเฉพาะพ่อ แม่ และ ลูก
เท่านั้น ส่วนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ในวัยหลังเกษียนหรือ ปู่ ย่า ตา ยายก็จะถูกทิ้งให้อยู่กันตามล าพัง บุคคล
เหล่าน้ีเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัยท้ายของชีวิต เป็นช่วงที่ควรได้รับการช่วยเหลือประคับประคอง
จากสังคมจากคนใกล้ชิดหรือจากลูกหลาน ซึ่งสังคมไทยเราน้ันมีวัฒนธรรมในการดูแลพ่อ แม่ ญาติ หรือผู้สูงอายุอยู่ก็
จริง แต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันน้ีสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของคนไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนบุตรหลานได้ใช้ช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาวได้กลับไปเยี่ยม
พ่อ แม่ ญาติผู้สูงอายุซึ่งรอท่านอยู่ที่บ้าน กลับไปกอดท่านบอกรักท่านด้วยความกตัญญู ร่วมกันทาบุญตักบาตร รดน้า
ขอพรเพื่อให้ความรักและความกตัญญูน้ีเป็นเสมือนยาอายุวัฒนะที่เติมเต็มพลังให้เราต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้า
มาในชีวิตและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยรอยยิ้มและกาลังใจอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว  
 
 

/ความเป็นมา... 
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ความเป็นมาของผู้สูงอายุ  
ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งในอันที่จะ

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้มอบให้
กรมประชาสงเคราะห์ จัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราข้ึน เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน มีความทุกข์ยาก
ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 
เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 

1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก ไม่มีที่อยู่
อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้  

2. เพื่อให้บริการแก่คนชราที่อยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่าง 
เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบ าบัด นันทนาการ  

3. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ใน
ครอบครัวได้  

4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ท าความเดือดร้อนร าคาญแก่สังคม และ
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ  

5. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  
6. เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้ว ทางรัฐบาลมีหน้าที่

ที่จะเป็นผู้อุปการะคุณเลีย้งดูต่อไป กรมประชาสงเคราะหไ์ด้ด าเนินการใหก้ารสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายดังกล่าว
ข้างต้นตลอดมา  
 
ประวัติและความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ  

ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของคาว่า " ผู้สูงอายุ " ไว้ดังนี้ ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ป ีข้ึนไป และได้พิจารณาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการ
พัฒนา และด้านการศึกษา นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยก าหนดคาขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่ง
คณะกรรมการอานวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ ค าขวัญเป็นภาษาไทย ว่า " ให้ความ
รัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน " รัฐบาลในสมัยนั้น (พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 
เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก "ดอกล าดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ  
สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้ เนื่องจากต้นลาดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น
ต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลาต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย 
เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป  นอกจากนั้นทางด้าน
พฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจได้อีกด้วย ประการส าคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงด าริ
ให้จัดสวนน้ีข้ึน เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ  
 
 

/การด าเนินงาน... 



บทท่ี 2 
การด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แบ่งการดาเนินงาน
ออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี  

1. ข้ันตอนการเตรียมการ  
2. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
3. ข้ันตอนการประเมินผลการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการเตรียมการ  
1. สืบค้นข้อมลูจากแหลงข้อมลูต่างๆ เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของจานวนผูสู้งอายุในต าบลประทัดบ ุป ี 

2561  
2. น าข้อมูลจากแหล่งข้อมลูต่างๆ ประกอบกับการเขียนโครงการน าเสนอผู้บรหิารเพื่ออนุมัต ิ 

งบประมาณในการจัดต้ังโครงการแก้ไขปญัญาหา  
3. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบ โดยประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

และผู้น าชุมชนทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
- ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภา ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
- ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์ประกวดผูสู้งอายุ  

ขั้นตอนการดาเนินการ  
1. สืบค้นข้อมลูพื้นฐานในยุคปจัจบุัน  
2. น าเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ในรูปแบบของโครงการเพือ่เสนอขออนุมัติงบประมาณในการแก้ไข  

ปัญหา  
3. การวางแผนการเตรียมการ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชนต่างๆ เพื่อช้ี  

แจง วัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินโครงการ  
4. การด าเนินงานวางแผนและเตรียมอุปกรณ์ สถานที่  
5. การด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุโครงการ  
6. ด าเนินงานตามโครงการ  
7. ติดตามประเมินผลโครงการ  



บทท่ี 3 
ผลการดาเนินโครงการ 

 
การด าเนินการจัดโครงการจัดงานโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เมื่อวันศุกร์  ที่ 13 เมษายน 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูที่เป็นบุตรหลานมีต่อบุพการีหรือผู้สูงอายุและเป็นการสนับสนุน  ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป โดยรูปแบบของการด าเนินการ ได้จัดให้มีกิจกรรมการรดน้ าด าหัว และ
การจัดกิจกรรมความบันเทิง การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี  ชีวีแจ่มใส  ห่างไกลโรค  และการแต่งกายพื้นเมือง  การ
จัดโครงการครั้งนี้ มีผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 150 คน ของผู้สูงอายุทั้งหมด และสามารถสรุปผลใน
ภาพรวมของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการได้ดังนี้  

การสรุปผลตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการ  สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูล จาการตอบ
แบบสอบถาม จานวน 150 ตัวอย่าง สามารถแสดงได้ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percent) หมายเหต ุ

1. เพศ    
     ชาย 60 40  
     หญิง 90 60  
2. อายุ 60 ปี ข้ึนไป 150 100  
3. ระดับการศึกษา    
    ประถมศึกษา 90 60  
    มัธยมศึกษา 20 13.33  
    ปวช-ปวส - -  
    ปริญญาตรี - -  
    สูงกว่าปริญาตรี - -  
    อื่นๆ.... 40 26.67  
4.อาชีพ    
    เกษตรกรรม 120 80  
    รับจ้างทั่วไป 30 20  
    รับราชการ - -  
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว - -  
    อื่นๆ......... - -  

 
จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ าวน 90  คน คิด

เป็นร้อยละ 60 และเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40   ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ 60 ปี 
ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 100  โดยพบระดับการศึกษาอยู่ที่ประถมศึกษา  จ านวน 80  คน คิดเป็นร้อยละ 60  
มัธยมศึกษา  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  และอื่นๆ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

/ผู้สงูอายุ... 
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ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน 120  คน คิดเป็นร้อยละ 80   อาชีพรับจ้างทั่วไป  

จ านวน  30   คิดเป็นร้อยละ 20  
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ปานกลาง น้อย 
ร้อยละ

(Percent) 
ร้อยละ

(Percent)  
ร้อยละ

(Percent)  
1. สถานที่ในการจัดงานมีความเหมาะสม  80 10 10 
2. ระยะเวลาการจัดกจิกรรม  85 15 0 
3. กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุมีความเหมาะสม 80 15 5 
4. ข้ันตอน พิธีการ แสดงถึงอนุรกัษ์ประเพณีวัฒนธรรม  90 6 4 
5. กิจกรรมความบันเทงิส าหรบัผู้สงูอายุ 80 18 2 
6. การต้อนรบัผูสู้งอายุจากพนกังาน เจ้าหน้าที ่อบต. 80 20 0 
7. อาหารสาหรับผู้สงูอายุ  80 20 0 
8. การมสี่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน  83 17 0 
9. ท่านมีความคิดเห็นว่าควรจัดกจิกรรมนี้ในอีกต่อไป  100 0 0 
 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต่อทุกด้านอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดงาน ร้อยละ 
80 ด้านระยะเวลาการจัดกิจกรรม ร้อยละ 85 ด้านกิจกรรมการรดน้าด าหัว ร้อยละ 80 ด้านข้ันตอน พิธีการ แสดง
ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 90 ด้านกิจกรรมความบันเทิงส าหรับผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 ด้านการ
ต้อนรับผู้สูงอายุจากพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ร้อยละ 60 ด้านการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและชุมชน ร้อยละ 83 และเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุทุกปี ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
สรุปผลและการอภิปรายโครงการ 

ผลของโครงการในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ 
 

1. ผลของการดาเนินการใน ข้ันตอนเตรียมการ มีการประสานงานกับหน่วยงาน และผู้น าชุมชนเป็น  
อย่างด ีโดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมอืในการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง  

2. ผลการด าเนินการในข้ันตอนการด าเนินงาน จากกลุม่เป้าหมายจานวน 150 คน มีผู้สงูอายุเข้า  
ร่วมโครงการจานวน 150 คน และ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
สรุป  

จากโครงการมีขั้นตอนการด าเนินงานดงักล่าว จากกลุม่เป้าหมายจ านวน 150 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากเกณฑ์การประเมิน จึงท าให้การด าเนินงานตามโครงการฯผ่านเกณฑท์ี่ตั้ง
ไว้  
 
อภิปราย  

จากการด าเนินงานตามโครงการฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จานวน 150 คน มีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการฯ
จ านวน 150 คน  บางหมู่บ้านผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ บางหมู่บ้านติดงานประเพณีในหมู่บ้าน
และติดงานประเพณีผ้าปา่ ที่วัดใกล้หมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์จากผูน้ าชุมชนอาจไม่ทัว่ถึง จึงท าให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนประทัดบุ  ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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