
สรุปผลการด าเนินงาน  
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 
พื้นที่ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
1) การพัฒนาโรงเรียนสูงอายุเทศบาลเมืองศิลาอย่างมีส่วนร่วม 

- การตอบประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม กรณีส่ง “โครงการด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย      
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุให้ เป็นหลักชัยของสังคม” เข้าประกวดภายใต้            
“การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
2563” 
วันอังคารที ่9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาฟ้าใส เทศบาลเมืองศิลา 

 
 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ฯ นางเอ้ืองฟ้า วรรณ

สิทธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ ราช า ผู้ประสานงานพ้ืนที่เป็นผู้ตอบประเด็นค าถาม การสนทนากลุ่ม
ในด้านการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและการถอดบทเรียนสู่การพัฒนาและถ่ ายทอดนวัตกรรมหลักสูตร 
บทบาทของส านักบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนเกณฑ์ "การ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2563" ของเทศบาลเมือง
ศิลา ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบฯ พ้ืนที่หลัก ของส านักบริการวิชาการ 

โดย ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะท างานร่วมรับการตรวจประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563    
ผ่านระบบออนไลน์ โดยนางพรรณนิภา ดวงมีวัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเมืองศิลา    
เป็นผู้น าเสนอโครงการด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุให้เป็นหลักชัยของสังคม 
ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองศิลาส่งเข้าประกวด โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
มาตอบค าถามคณะกรรมการร่วมกัน 

สามารถสรุปประเด็นค าถามเพ่ือตอบเกณฑ์การประเมินโครงการ ดังนี้  

ประเด็นค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
 1.สรุปเกี่ยวกับโครงกำรนวัตกรรมว่ำท ำอะไร 
  ด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา ได้มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน โดยได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน    ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิล า      
เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการด าเนินชีวิตด้วยตนเองใน
สภาวะปัจจุบัน รวมทั้งได้ท ากิจกรรมต่างๆกับวัยใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโรงเรียนผู้สูงอายุมีการเรียนการสอนทุกวันพุธของสัปดาห์ วันละ 4 
ชั่วโมง เป็นระยะเวลารวม 12 สัปดาห์ ส่วนหลักสูตรที่สอนจะประกอบด้วยวิชา ด้านนันทนาการ ด้านการ
คุ้มครองสิทธิ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านอาชีพรายได ้
 



  มีวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร 
 1. ประชุมสร้างความเข้าใจและระดมความคิด 
 2. คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3. จัดท าแผนด าเนินงาน 
 4. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 5. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน       
    
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
 2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
 3. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
 4. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุและมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 
 
 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน -  26 มิถุนายน 2562 
 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณ  
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณและวิทยากร 
 3. การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองขอนแก่น สนับสนุนวิทยากร 
 4. รพ.สต.ศิลา สนับสนุนวิทยากร 
 

 กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร        
 ผู้สูงอายุและกลุ่มท่ีก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองศิลา 
 
2. โครงกำรนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของโครงกำรที่ริเริ่มใหม่ หรือ ต่อยอดมำจำก
โครงกำรใดหรือไม ่อย่ำงไร 
 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา เป็นโครงการที่เริ่มในปี 2562 เป็นปีแรก และเป็นรุ่นแรก 
และได้น าการด าเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลาที่ประสบความส าเร็จ มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ เช่น การให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและสิทธิประโยชน์ ความรู้ด้านศาสนาการฝึกสมาธิ ด้านการฝึกอาชีพ เป็นต้น 
 
 
3. ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรนวัตกรรม และมีหลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จดังกล่ำวหรือไม่ 
อย่ำงไร 
 -มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างพ้ืนที่ ขอเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา  

 - มีหน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงแจ้งความความประสงค์ในการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานรุ่นต่อไป ได้แก่ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 4. มีกำรถอดบทเรียนจำกโครงกำรนวัตกรรมหรือไม่ หำกมีกำรถอดบทเรียนได้เผยแพร่ต่อสำธำรณะ หรือ
หน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ อยำ่งไร และมีหน่วยงำนอ่ืนน ำไปปรับใช้กับพื้นที่ตนเองหรือไม่   
 -เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ มีการถอดบทเรียน โดยการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ทั้งนี้ได้มีการสรุปผลการด าเนินงาน การรายงาน
ผลสัมฤทธิ์รายงานปัญหาอุปสรรค และร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าไปปรับใช้ในรุ่นต่อไป 

5. มีกำรน ำข้อมูลจำกกำรถอดบทเรียนไปปรับปรุงโครงกำรนวัตกรรม หรือกระบวนกำรท ำงำนหรือไม่ 
อย่ำงไร   

-มีการน าปัญหาอุปสรรคที่มีในรุ่นแรก มาท าการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่     
 1. ด้านงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรกในปี พ.ศ.2562 เป็นโครงการเร่งด่วน จึงยังไม่มี
การตั้งงบประมาณในการด าเนินงานไว้ ทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงขออนุมัติผู้บริหารในการจัดท าโครงการเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในปี พ.ศ.2563   
 2.ด้านสถานที่ เนื่องจากสถานที่ที่เตรียมไว้ด าเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศิลา        
มีความคับแคบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย การฝึกอาชีพ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ทางผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่เพ่ิมเติม ได้แก่ หอประชุมเทศบาลเมืองศิลาใน
กรณีการจัดกิจกรรมมีต้องใช้พื้นทีข่นาดใหญ่ 

6. ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอะไรบ้ำงในโครงกำรนวัตกรรมและมีส่วนร่วมอย่ำงไร 
 1. ก่อนด าเนินการ         
 ก่อนจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มีการเชิญภาคประชาชน ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและระดมความ
คิดเห็นในการให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา      

2. ขณะด าเนินการ         
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มาจากภาคประชาชน โดยส่วนใหญ่มาจากข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการที่มีความรู้และประสบการณ์         

3. หลังด าเนินการ         
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลที่มาจากภาคประชาชน 

7. ภำคประชำชนในพื้นที่มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของโครงก ำรนวัตกรรมหรือไม่และใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด อย่ำงไร 
 ในส่วนของภาคประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ แม้จะมีความยากล าบากในการ
เดินทางเนื่องจากบางคนอยู่ห่างไกลและอายุมาก รวมทั้งยังต้องเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง แต่ทุก
คนก็ยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจและให้ความส าคัญกับทุกกิจกรรมตามหลักสูตร นอกจากนี้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ยัง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้มีส่วนในการน าเสนอต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

 

 
 



 8. โครงกำรนวัตกรรมได้ส่งผลกระทบเชิงบวกนอกเหนือจำกกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรหรือไม่ อยำ่งไร 
 ผู้สูงอายุได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ในชุมชน เช่น 
 - วิชาสุขภาพ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
โดยได้น าไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน  
 - วิชากฎหมายและคุ้มครองสิทธิ์ ได้รับความรู้ในเรื่องพินัยกรรม มีผู้สูงอายุให้ความสนใจมาติดต่อการท า
พินัยกรรมมากขึ้น 
 - วิชาการศาสนา ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการท าสมาธิ สามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง   
 - การฝึกอาชีพ มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกท าธุงใยแมงมุม ไปถ่ายทอดให้ชุมชนในการประดิษฐ์
เครื่องประดับตกแต่งงานบุญประเพณีหมู่บ้าน 
 
9. ตัวโครงกำรนวัตกรรมมีปัญหำ และอุปสรรคอะไรหรือไม่ทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยำกปรับปรุง
ดำ้นใดในโครงกำรนวัตกรรม 
  ปัญหาในเรื่องไม่มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้สูงอายุมีความต้องการอยากให้มีสถานที่
ในการท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน โดยไม่ต้องรอช่วงเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเท่านั้น 
 
ภาพกิจกรรมประกอบ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


