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เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

นายศิริพรหมฯ    ด้วยกองสวัสดิการและสังคม อบต.หนองแปน ได้ตั้งโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในข้อ 
ปลัด อบต.หนองแปน  บัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุต าบลหนองแปน 

อันเป็นการให้ความส าคัญในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม ดังนั้นวันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองแปน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี๓  พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองแปน    
 

นางกฤษณาฯ  การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้าง 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็น

รูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่
ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่
จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่
ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่
บุคคลอ่ืน เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนโรงเรียนผู้สูงอายุหลายแห่ง
ตั้งขึ้นโดยใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการหรือตั้งอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ 
ภายในวัด บางแห่งใช้บ้านของผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ด าเนินการการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆ มี
รูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจ
เป็นการขยายกิจกรรมจากท่ีมีการด าเนินการอยู่แล้ว เช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมี
ส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุ
สามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ ความ
ต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะก าหนดตารางกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลา
ตามหลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ วั 
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วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๑. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
๓. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
๕. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
๖. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป 
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  ๑. ด้านสุขภาพร่างกาย ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพ่ึงพาผู้อื่น อายุยืน  

    ๒. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและ
ตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 

    ๓. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม 

    ๔. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

    ๕. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างงาน 
สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

   ๑. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
๒. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น “เวท”ี ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน 
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ประชุมประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพ้ืนที่ 
- คัดเลือก และแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- จัดท าแผนขั้นตอนในการด าเนินงาน 
- จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ควรมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
- ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ การตั้งที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้การ
ด าเนินงานของโรงเรียน และเป็น ใบเบิกทาง” ให้แก่การด าเนินงานของโรงเรียน 
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ผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือในการท างาน และถือเป็นการสร้าง
พันธมิตรในการท างานชั้นเยี่ยม ที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่าย
ฆราวาส เช่น นายอ าเภอ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการหรือ
ข้าราชการเกษียณ เป็นต้น 
- ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์ประกอบนี้ เป็นส่วน
ส าคัญมากและถือเป็น “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงาน ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นครูใหญ่ 
หรือประธาน หรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นแกนน าที่เป็นผู้ริเริ่มงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุ
ด้วยกัน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประสานงานและรังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆของ
โรงเรียน 
- คณะกรรมการและแกนน าร่วมขับเคลื่อน ถือเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขของความส าเร็จ 
เพราะกลไกหลักในการเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สู งอายุ  การก าหนดจ านวน
คณะกรรมการหรือแกนน าร่วมขับเคลื่อนขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ หรือแบ่งงานภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง 
- ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพราะใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเป็นตัวตั้งขับเคลื่อน ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ
ด้วยกัน ข้าราชการบ านาญ พระสงฆ์ รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา
จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเครือข่ายทางสังคม เช่น กศน. ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รพ.สต. โรงพยาบาล
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 
การบริหารจัดการ ด้วยหลัก ๕ ก ประกอบด้วย 
- กลุ่ม ต้องสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มแกนน าคณะท างาน 
และกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการท างาน ในขั้นนี้
อาจมีกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนได้หลายวิธี เช่น การเปิดรับสมัครสมาชิก
หรือนักเรียนผู้สูงอายุ การต่อยอดจากกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่ในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ 
การสร้างสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มสมาชิก อาทิ มีสัญลักษณ์โรงเรียนผู้สูงอายุมีเสื้อ
สัญลักษณ์ของนักเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
- กรรมการ ถือเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มที่จะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการกลุ่มให้
การท างานประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ควรสร้างกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่
ดังกล่าว แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยกันขับเคลื่อนการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้การบริหารจัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ 
- กติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน ต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เหมือนเป็นสัญญาใจที่มีต่อกันว่าจะร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมีทิศทางการท างานที่ชัดเจน 
แม้ว่าเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่จะยังคงมีแนวทางการท างานเดิมให้เห็นและ
พัฒนาต่อยอดได ้
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- กิจกรรม ในระยะเริ่มแรกอาจเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาง่าย ๆ ไม่
ซับซ้อน เช่น 
การจัดให้มาพบปะกันทุกเดือน มีกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมนันทนาการรูปแบบอ่ืน ๆ 
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนหรือการรวมกลุ่ม ออกก าลังกาย 
เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงเคลื่อนไปสู่การท ากิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การบูรณาการโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ากับการ
ท างานของ “ธนาคารความดี” 
- กองทุน การขับเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมั่นคงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้วิธีการหางบประมาณเพ่ือการด าเนินงานด้วยตนเอง วิธีการหางบประมาณเข้า
กองทุนของกลุ่ม อาจจ าแนกได้เป็น การสร้างกองทุนของตนเองการเก็บค่าสมาชิก 
การขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน แหล่งทุนต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนผู้สูงอายุ กองทุน
สุขภาพต าบล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม งบประมาณไม่ใช่หัวใจของการขับเคลื่อนงานได้เท่ากับการมีจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะที่จะสร้างสรรค์สวัสดิการทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. มีผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงานของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้น าทางด้าน
จิตใจ เช่น พระภิกษุ เพราะมีผลโดยตรงต่อการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้สูงอายุที่
เป็นสมาชิกของโรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือ
และการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
๒. มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนถือเป็นการก าหนดทิศทางการท างานที่ สร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่
คณะกรรมการหรือแกนน า จะเป็นพลังที่เข้มแข็งในการท างานร่วมกันและการจัดให้มี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ถือเป็นกลไกในการเชื่อมร้อยความเป็นกลุ่ม และ
ความเป็นชุมชนของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการ
ขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุผล 
๓. มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
กลไกที่ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม
ประจ าเดือน การสร้างเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่ วมกัน
ด าเนินงาน 
๔. มีเครือข่ายทางสังคมที่ เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ เข้มแข็ง อาจ
พิจารณาได้ 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่มหรือในหมู่สมาชิก
ของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือการมีตัวแทนในแต่ละ
หมู่บ้าน และการให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก 
เพ่ือประสานพลังในการท างานร่วมกัน 
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๕. มีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนตนเองและ
สรุปบทเรียนในการท างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
และน ามาพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การประสานเครือข่าย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ส าคัญที่จะผลักดันให้การเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ และด าเนินการไป
อย่างราบรื่น 
๗. ถ้าเป็นการด าเนินงานแบบต่อเนื่อง สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จาก
หน่วยงานใด  หากประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถเขียน
โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน แหล่งทุนต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , กองทุนผู้สูงอายุ , กองทุน
สุขภาพต าบล และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

นายสมพิศ สมใจ   โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการสร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุซึ่งพ้ืนที่ใกล้เคียงของเราได้ตั้ง  
ประธานสภาฯ และจัดกิจกรรมประสบผลส าเร็จหลายที่ทางอบต.หนองแปนจึงเล็งเห็นความส าคัญจึง

อย่างมารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ว่าอยากให้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุหรือไม่ 
 

นายศิริพรหมฯ    ถ้าทุกท่านเห็นว่าควรตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขอเชิญยกมือด้วยครับ 
ปลัด อบต.หนองแปน   
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

     
 

ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่องอ่ืนๆ  
-ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

             ( นางสาวกีลติกา  นามบุตร) 
   นักพัฒนาชุมชน 

 
 

         (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางกฤษณา  กลิ่นล าดวน) 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

 
 

        (ลงชื่อ)            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

(นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 



 
 



 



 
 
 



 
 



 
 



 



 



 
 
 
 



ภาพถ่ายประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

วันที่  25 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕64 
ณ   อาคารอเนกประสงค์ ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 

              
 

       

      

 

……………………………………………………………………………. 
 

 


