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ที่ ๓๒/๒๕๖๕  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง เชิญประชุม 
 

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.กำหนดการ                                              จำนวน ๑ ชุด 
                       

ตามท่ีหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัดตรัง สนับสนุนโครงการเตรียมรองรับสังคมสูง
วัย ระดับพ้ืนที่ ตำบล งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕   

ดังนั้นเพื่อ เก็บเกี่ยวผลลัพธ์การดำเนินงานตามโครงการ ระยะดำเนินการตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๕ เดือน  จึงขอเชิญ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้รับผิดขอบการเงิน 
ผู้รับผิดชอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และตัวแทนภาคียุทธศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อน รวม 
๕ คน ประชุมประเมินผลลัพธ์เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา วันพฤหัสที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๖  ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง รายละเอียดดังกำหนดการ 
โดยเบิกจ่ายค่าเดินทางจากโครงการย่อย หมวด สสส.สนับสนุนเพิ่มเติม และขอให้นำหลักฐานการจ่ายเงินฉบับ
ตัวจริง งวดที่ ๑ มาส่ง ในวันประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอให้แจ้งตอบรับในกลุ่มไลน์ 14 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
หรือ อีเมล s_samathi@yahoo.com  ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๑๕๖๕   

 ขอแสดงความนับถือ 
 
               
 
            

              (นางสุวณี สมาธิ) 
                                 ผูจ้ัดการหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัดตรัง 

 
 
นายเชภาดร จันทร์หอม   ๐๙๑ ๙๑๔ ๕๓๒๔ 
นางสุวณี  สมาธิ ๐๘๓ ๙๖๙๖๑๕๙ 
 

mailto:s_samathi@yahoo.com
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กำหนดการ   

ประชุมประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ประเด็น สามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 0๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๖ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์โครงการย่อยสามภาคีสานพลัง
เตรียมรองรับสังคมสูงวัย และการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 

2. เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุง
วางแผนการดำเนินงานของหน่วยจัดการในระยะเวลาโครงการที่เหลืออยู่ 

ผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๗๐ คน  

1. ตัวแทนคณะทำงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
11 โครงการ โครงการละ ๕ คน        จำนวน ๕๕ คน  

2. พ่ีเลี้ยง/ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ      จำนวน 8 คน  
3. วิทยากร (ผู้แทนภาคียุทธศาสตร์ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ)  จำนวน 5 คน 
4. แขกรับเชิญ (องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ)  จำนวน ๕ คน  

(Node Flagship) จังหวัดตรัง   

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ กิจกรรมเช็คอิน  
๐๙.๐๐-๐๙.๐๕ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย นางสาวศรีหัทยา ขูสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเด็นเตรียม

รองรับสังคมสูงวัย 
๐๙.๐๕-๐๙.๑๕ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  พร้อมแนะองค์กรภาคียุทธศาสตร์ที่ร่วมขับเคลื่อนสำคัญ 

ระดับ จังหวัด  
โดย นางสุวณี สมาธิ ผู้จัดการหน่วยจัดการระดับจุดเน้นสำคัญ (โหนดเฟลกชิพ) ตรัง 

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐   บรรยายพิเศษ แผนยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566-2570 จังหวัดตรัง 
โดย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๐๙.๓๐-๐๙.๔๕   บรรยายพิเศษ บทบาทและภารกิจการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตรังหรือตัวแทน* 
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เวลา กิจกรรม 
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ วิทยากรนำกระบวนการ เรียนรู้ โดย นางธิดารัตน์ สุภานันท์ และทีม 

ช่วงที่ 1 ตัวแทนโครงการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และบทเรียนการดำเนินงานให้บรรลุผล
ลัพธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยและการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 
ระดับพ้ืนที่ อปท/ตำบล (จำนวน ๑๑ โครงการ ใช้สื่อกระดาษฟรู๊ หรือ เพาวเวอร์พอยด์ 
ระยะเวลาในการนำเสนอ ๑๐ นาที) ..  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยง 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ วิทยากรนำกระบวนการ เรียนรู้ โดย นางธิดารัตน์ สุภานันท์ และนางสาววนิดา ทับเที่ยง

ช่วงที่ ๒ วิเคราะห์ภารกิจงานตามบันไดผลลัพธ์ตัวชี้วัด อะไรทำได้ดี เพราะอะไร อะไรที่ยัง
ทำไม่ได้ เพราะอะไร หากจะทำให้ได้ ควรปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ 
(วิเคราะห์แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ๓๕-๖๐ ปี และเป้าหมาย ๖๐ ปีขึ้นไป) 
กลุ่มท่ี ๑ มิติด้านสังคม  วิทยากรนำคุย นางโสภา คงมา และนางสาวศรีหัทยา ชูสวรรณ 
นายพิศิษฏพงค ์ปัญญาศิริพนัธุ์ แขกรับเชิญพิเศษ ผู้ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 

และประธานสภาองค์กรคนพิการทุกประเภท จังหวัดตรัง 
กลุ่มท่ี ๒ มิติด้านสุขภาพ วิทยากรนำคุย นายจรัส วงษว์ิวฒัน์ และนางจำเนียร มานะกล้า 

และนายสมโชค สกุลส่องบุญศิริ และนายอาธร อุคคติ แขกรับเชิญพิเศษ นางณินท์ญาดา 
รองเดช ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อดีต ผู้รับผิดชอบ งานมะเร็ง บุหรี่ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  
กลุ่มท่ี ๓ มิติด้านการปรับสภาพแวดล้อมปลอดภัย วิทยากรนำคุย และนายตรีชาติ เลา
แก้วหนู แขกรับเชิญพิเศษ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดตรัง* และผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง* 
กลุ่มท่ี ๔ มิติด้านเศรษฐกิจและการออม วิทยากรนำคุย นายนบ ศรีจันทร์ และนายสายัณ 
ชูฤทธิ์* แขกรับเชิญพิเศษ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน(กทบ.) จังหวัดตรัง* 
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดตรัง* 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ รับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ ช่วงที่ ๓ ทบทวนตัวเอง เพื่อปรับปรุงงาน (แบ่งกลุ่ม ๑๑ โครงการย่อย)/  

-ทบทวนปัญหา และอุปสรรค  
-ระบุวิธีการแก้ปัญหา ไปสู่รูปธรรม 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ ขี้แจงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
๑๖.๓๐ ปิดการประชุม 
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 หมายเหตุ  กำหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม/* หมายถึงกำลังประสานงาน 
เป้าหมาย ๑๑ โครงการ/พื้นที่ โครงการละ ๕ คน จำนวน ๕๕ คน  และลำดับในการนำเสนอ 
ประกอบด้วย  
๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๒.ผู้รบัผิดขอบงานข้อมูล ๓.ผู้รับผดิชอบการเงิน ๔.ผู้รับผิดชอบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ๕ ตัวแทนองค์กรภาคียุทธศาสตร์ที่ร่วมขับเคลื่อนสำคัญ 
 

ที ่
 

พ้ืนที/่เขตปกครอง/กลุ่ม 
 

ประเภทโครงการ 

1 อบต.บางด้วน โดยชมรมผู้สูงอายุ สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
2 ทต.คลองปาง  สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
3 อบต.บ่อหิน โดยสภาองค์กรชุมชน สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
4 ทต.ควนกุน โดยชมรมผู้สูงอายุ สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
5 อบต.เกาะสุกร สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
6 ทต.ท่าพญา โดยชมรมผู้สูงอายุ สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
7 อบต.กันตังใต้  สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
8 ทต.นาตาล่วง สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
๙ อบต.เกาะลิบง โดยหมู่บ้าน สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 

๑๐ เทศบาลนครตรัง โดยชุมชน สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
๑๑ อบต.บางรัก โดย ชมรมผู้สูงอายุ สามภาคเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
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โจทย์การนำเสนอช่วงที่ ๑ โครงการย่อย(๑๐นาที) 

1. ความก้าวหน้าผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการย่อย 
1.1 ความก้าวหน้าผลลัพธ์การดำเนินงาน ขอให้อธิบายความสำเร็จ ณ จุดที่ดำเนินการอยู่ ข้อให้มีทั้ง

ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสามารถอธิบายความสำเร็จในแต่ละบันไดผลลัพธ์ให้ชัดเจน 
เปรียบเทียบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดบันไดผลลัพธ์ แต่ละข้ัน เช่น  
บันไดผลลัพธ์ขั้นที่ 1 

1.1.1 การพัฒนากลไกคณะทำงาน 
o การจัดโครงสร้างคณะทำงาน  การกำหนดบทบาท การบริหารจัดการทีม  
o การพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างไร 
o ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานอย่างไรบ้าง  เพราะเหตุใดจึงปรับ 

1.1.2 การค้นหา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน กลุ่ม 35-59 ป ีและกลุ่ม 60 ปีขึ้น ไป  

1.1.3 ข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบล และข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ การนำเข้าข้อมูลคนเปราะบางในระบบ imed@home  

1.2 จากการดำเนินการที่ผ่านมาอะไรเป็นปัจจัยความสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
และไม่สำเร็จตามบันไดผลลัพธ์  

1.3 หากมีการปรับแผนงานการดำเนินงานเพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ขอให้แสดงรูปธรรมและอธิบายเหตุผล 
 

2. ความก้าวหน้าการทำงานร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ 
2.1 ระบุชื่อภาคียุทธศาสตร์ 

ภาคียุทธศาสตร์ บทบาทท่ีคาดหวัง ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน(เปรียบเทียบ
ความคาดหวังที่ตั้งไว้) 

ภาค ี ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง   

ภาคีท้องถิ่น 
 

   

ภาคีสุขภาพ 
 

   

ภาคีชุมชน    



โครงการหน่วยจัดการจังหวัดระดับท่ีมีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) จังหวัดตรัง 
๑๑๙/๒ ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 
 

อ่ืน ๆ     

 


