
 

โครงการศนูยผ์ูส้งูวยัเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร 
 

  
 
 

 
 ความเป็นมา 

  

 จากการส ารวจข้อมลูผู้สงูอายขุองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะเห็นได้ว่ามีจ านวนผู้สงูอายเุพิ่มขึน้

และได้ก้าวสู่สังคมผู้ สูงอายุแล้ว  ดังนัน้  คณะกรรมการกลุ่มผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                       

จึงได้ด าเนินการจดัสวสัดิการสงัคมให้แก่ผู้สงูอายุ โดยการจดัตัง้ศนูย์ผู้สงูวยัเทศบาลเมืองเขลางค์นครและ

ด าเนินโครงการศนูย์ผู้สงูวยัเทศบาลเมืองเขลางค์นครขึน้ ตัง้แตปี่งบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมาถึงปัจจบุนั 

ส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ดี หรือกลุ่มติดสงัคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ และเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีให้แก่ผู้ สูงอายุภายใต้แนวคิดท่ีว่า           

“สงูวยัอย่างมีคณุภาพและมีความสุข” ซึ่งยึดหลกัการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้สงูอายุ ทัง้ทางด้านร่างกาย 

จิตใจ สังคม และอารมณ์ การท าให้ผู้ สูงอายุมีความสุข มีรอยยิม้ มีการแบ่งปัน เอือ้อาทรให้กับผู้ อ่ืน           

ให้กบัสงัคม ให้ผู้สงูอายมีุทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีดี เพ่ือให้เป็นสงัคมผู้สงูอายท่ีุมีคณุภาพ  

  การด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล     
เมืองเขลางค์นคร เร่ิมต้นจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้น าคณะกรรมการ

กลุ่มผู้ สูงวัย และกลุ่มผู้ สูงวัยไปศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการโรงเรียนผู้ สูงอายุ” ณ ศาลาสร้างสุข          

ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สงูอาย ุณ โรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลหวัง้ม อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนบริเวณ

โรงเรียนบ้านหนองยาง (เดมิ) หมูท่ี่ ๘ ต าบลชมพ ูอ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง จ านวน ๑ ห้อง และได้

เร่ิมด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สงูอายเุป็นปีแรก โดยด าเนินการจดัอบรม จ านวน ๒๐ สปัดาห์        

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องน า้บริเวณโรงเรียน

บ้านหนองยาง (เดิม) หมู่ท่ี ๘ ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และด าเนินการจัดอบรม        

จ านวน ๒๕ สปัดาห์  

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ด าเนินการจัดอบรมจ านวน ๓๐ สัปดาห์      

โดยการอบรมแบง่เป็น ๒ ชัน้ปี ประกอบด้วย 

   ชัน้ปีที่  ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย เป็นการอบรมให้ความรู้ระดบัพืน้ฐานทั่วไป เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้ในด้านตา่ง ๆ และปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงเม่ือเข้าสู่วยัผู้สงูอายไุด้  
  



  

  ชัน้ปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ช านาญการชีวิต เป็นการอบรมให้ความรู้เร่ืองท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้            
มีการฝึกปฏิบตัิจริงเรียนรู้ภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่  
บคุคลอ่ืนได้ 
   โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้อนุมตัิงบประมาณในการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ชุมชนบ้านร้อง หมู่ ๑๒ ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง 

จงัหวดัล าปาง 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นมาถึงปัจจุบนัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ด าเนินการจัดอบรม

จ านวน ๓๐ สปัดาห์ โดยการอบรมแบง่เป็น ๓ ชัน้ปี ประกอบด้วย  

  ชัน้ปีที่  ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย เป็นการอบรมให้ความรู้ระดบัพืน้ฐานทัว่ไป เพ่ือให้ผู้ สูงอายุ
ได้รับความรู้ในด้านตา่ง ๆ และปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง เม่ือเข้าสูว่ยัผู้สงูอายไุด้ 

  ชัน้ปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ช านาญการชีวิต เป็นการอบรมให้ความรู้เร่ืองท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้     
มีการฝึกปฏิบตัิจริง เรียนรู้ภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่
บุคคลอ่ืนได้ (โดยให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในภารกิจหน้าท่ี          
ของแตล่ะหนว่ยงานในสงักดัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) 

  ชัน้ปีที่  ๓ หลักสูตรผู้เช่ียวชาญชีวิต เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงวิเคราะห์ประมวลความรู้     
การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดงูาน  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในฐานการเรียนรู้ของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง และสงัคม 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีผู้ สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร จ านวน ๔๖ คน และมีท่ีผา่นเกณฑ์ตามหลกัสตูร จ านวน ๔๖ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผู้ สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร จ านวน ๗๐ คน และมีท่ีผา่นเกณฑ์ตามหลกัสตูร จ านวน ๗๐ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้ สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร จ านวน ๑๒๙ คน และมีท่ีผา่นเกณฑ์ตามหลกัสตูร จ านวน ๑๒๙ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้ สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร จ านวน ๑๕๖ คน และมีท่ีผา่นเกณฑ์ตามหลกัสตูร จ านวน ๑๕๒ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้ สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร จ านวน ๑๔๗ คน และมีท่ีผา่นเกณฑ์ตามหลกัสตูร จ านวน ๑๔๗ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้ สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร จ านวน ๑๔๖ คน และมีท่ีผา่นเกณฑ์ตามหลกัสตูร จ านวน ๑๒๘ คน 

  ศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ สูงอายุทุกวันพุธ         
ระหวา่งเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ดงันี ้  
 - ผู้สงูอายเุข้าแถว เคารพธงชาต ิสวดมนต์ ไหว้พระ 
  



 

 - กิจกรรมออกก าลงักาย วิทยากรผู้ให้ความรู้จากชมุชนสนัตภิาพ 
 - วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม วิทยากรผู้ ให้ความรู้จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง พระสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และปราชญ์ชาวบ้าน 
 - วิชาการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุ วิทยากรผู้ ให้ความรู้จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวน ๗ แหง่ และปราชญ์ชาวบ้าน 
 - วิชาสังคมและวัฒนธรรม วิทยากรผู้ ให้ความรู้จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองล าปาง (กศน. อ าเภอเมืองล าปาง) ปราชญ์ชาวบ้าน และบคุลากรจากหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 -  กิจกรรมสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน ด้านดนตรีล้านนา 
 -  กิจกรรมตามอธัยาศยั เชน่ กิจกรรมเข้าจงัหวะ การฟ้อนร า 

  วัตถุประสงค์ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 ๑. สง่เสริมการจดักิจกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สงูอาย ุ  
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุมีความสุข มีรอยยิม้ มีการแบ่งปัน เอือ้อาทรให้กับผู้ อ่ืน ให้กับสังคม              
ให้ผู้สงูอายมีุทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีดี 
 ๓. สง่เสริมให้ผู้สงูอายไุด้รับการพฒันาสขุภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และอารมณ์ 
 ๔. เป็นศนูย์สง่เสริมและสนบัสนนุการถ่ายทอดภมูิปัญญาของผู้สงูอายแุละการสง่เสริมอาชีพ 

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ความส าคญักบังานด้านผู้สงูอายุ 
 ๒. ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
 ๓. มีคณะกรรมการกลุม่ผู้สงูวยัในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครท่ีเข้มแข็ง  
 ๔. มีการบูรณาการและมีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายท่ีดี  ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย        

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล จ านวน ๗ แห่ง

ประกอบด้วย โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านกาด, โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลศรีหมวดเกล้า,

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโทกหัวช้าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่กืย,

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านฟ่อน, โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านกล้วยม่วง, โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกล้วยแพะ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          

อ าเภอเมืองล าปาง (กศน.อ าเภอเมืองล าปาง) โดยการน าภารกิจของแต่ละหน่วยงานภาคีเครือข่าย            

มาพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายขุองศนูย์ผู้สงูวยัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

  
 


