
    

 

 

 

 
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ ์

โครงการสุขสันต์วันสรงกรานต์ ๒๕๕๖ พาผู้สูงวัยท่องเที่ยวกาฬสินธุ ์
www.kalasintourism.org 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ เป็น 
วันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุและได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ก็ได้มุ่ง
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า  สามา รถปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ซึ่งประกาศเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  ได้ก าหนดว่าผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ บริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพ่ือสามารถ ปรับบทบาทของตนให้สมวัย  ผู้สูงอายุควร
ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม...เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า รัฐโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทย ที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและเอ้ืออาทรต่อกัน1 

 จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ยัง ขาดโอกาสในการศึ กษา
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างจริงจัง แม้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะตั้งอยู่ในชุมชน ท้องถิ่นของ
ตนเองก็ตาม  เช่น พุทธสถานภูสิงห์  พระพุทธไสยาสน์ถ้ าภูค่าว  พิพิธภัณฑ์สิรินธร  (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้ม
ข้าว) อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร ) เมืองฟ้าแดดสงยาง  เขื่อนล าปาว  สถานีศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าล าปาว (สวนสะออน ) หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง  เป็นต้น จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าสังคมยัง
ไม่ได้ดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์เท่าท่ีควร  

 ชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นว่าเพ่ือดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมา
สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการให้ค าแนะน า ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาสุขภาว ะของผู้สูงอายุให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม  จึงได้จัดโครงการสุขสันต์วันสรงกรานต์ ๒๕๕๖ 

                                                 
1
ศูนย์ศตวรรษิกชน. (๒๕๕๖). ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th/TECIC/index.php/for-

elderly/policy/50-2009-05-27-07-45-52/. (วันที่ค้นข้อมูล : ๘ มีนาคม ๒๕๕๖). 
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พาผู้สูงวัยท่องเที่ยวกาฬสินธุ์  ขึ้น เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาสนับสนุนการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
การให้ค าแนะน า ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ทั้ง สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทาง
สังคม 
 
๓. เป้าหมาย  

๓.๑  ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๒ คน 
๓.๒  ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมโครงการสามารถให้ค าแนะน า ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และบุคคล

ทั่วไปให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ 
 

๓. การด าเนินงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 
๑ จัดท าโครงการ    
๒ หาผู้สนับสนุนโครงการ     
๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ       
๔ คัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ     
๕ ด าเนินโครงการ     
๖ สรุปผลโครงการ     

 
๔. สถานที่ด าเนินงาน: พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

๕. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน ) โดยขอรับ
จากผู้ให้การสนับสนุนโครงการ โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน (บาท) 
๑ ค่าเช่ารถตู้ รวมค่าน้ ามัน พร้อมคนขับ ๖,๐๐๐.๐๐ 
๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (๑๒ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ) ๑,๒๐๐.๐๐ 
๓ ค่าอาหารกลางวัน (๑๒ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ) ๑,๒๐๐.๐๐ 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน (บาท) 
๔ ค่าอาหารกลางวัน (๑๒ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ) ๑,๒๐๐.๐๐ 
๕ ค่าของถวายส าหรับพระสงฆ/์ของที่ระลึกวิทยากร (๘ รูป/คน x ๑๒๕ บาท) ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖ ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐๐.๐๐ 

๗ ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารสรุปผลโครงการเพื่อเผยแพร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 รวมท้ังสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ 

 
๗. การประชาสัมพันธ์ 

๗.๑ เว็บไซต์ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธ์ุ www.kalasintourism.org และ
www.facebook.com/kalasintourism 

๗.๒ เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและผู้สูงอายุ  รวมท้ังเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 
เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 

๗.๓ นิตยสารต่างๆ เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและผู้สูงอายุ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑  ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถให้ค าแนะน า ส่งเสริม

การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปให้มาท่องเที่ยวในจังหวั ดกาฬสินธุ์ได้  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๘.๓  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมสีุขภาวะสุข ภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมที่ดีข้ึน 

๙. ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ 

นายทศพนธ์  นรทัศน์  เลขานุการชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

เลขที่ ๒๐ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านขวัญเมือง ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ๔๖๑๔๐   

โทร. 08 1261 0726  e-Mail: kalasintourism@gmail.com   

เว็บไซต์  www.kalasintourism.org และ www.facebook.com/kalasintourism/ 
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ก าหนดการโครงการสุขสนัต์วันสรงกรานต์ ๒๕๕๖ พาผู้สูงวัยท่องเที่ยวกาฬสินธุ ์
วันอาทิตยท์ี่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา 06.00-06.40 น. เดินทางไปนมัสการและสรงน้ าพระพรหมภูมิปาโล บนพุทธสถาน 
ภูสิงห ์

เวลา 06.40-07.00 น. สักการะศาลหลักเมืองอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
เวลา 07.00-07.30 น.  เดินทางไปวัดฉันทนิมิต นมัสการพระธาตุ และพระเจดีย์หลวงปู่

ทองฤทธิ์ อุตฺตโม 
เวลา 07.30-09.00 น. เดินทางมาสักการะหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล (หลวงพ่อบ้านด่าน 

วัดสักกะวัน (ภูกุมข้าว) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 เข้านมัสการขอพรจากพระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)  

เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน  
 ร่วมท าบุญถวายปัจจัยไทยทาน แก่ทางวัดเพื่อความเป็นศิริมงคล 
 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์) 
เวลา 09.00-09.30 น. แวะถ่ายภาพท่ีสวนไดโนเสาร์นิคมสร้างตนเองล าปาว 

เดินทางไปสวนสะออน เขื่อนล าปาว 
เวลา 09.30-11.30 น. เดินทางไปอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
    ดูงานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีบ้านนายชัยพล  สุวรรณปิยะการ 

เกษตรกรเจ้าของรางวัลเกียรติบัตรส านักงาน กปร. ในการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สักการะหลวงพ่อองค์ด า วัดกลาง อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
สักการะและสรงน้ าพระพุทธรูปวัดประชานิยม 
สักการะอนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร (โสมพะมิต) เจ้าเมืองคนแรก
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สักการะศาลหลักเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
สักการะและสรงน้ าพระ วัดป่ามัชณิมวาส เยี่ยมชมห้องปลงสังขาร 
(โครงกระดูกมนุษย์) 

เวลา 11.30-12.00 น. เยี่ยมชมตลาดสด และพลาซ่าอ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เวลา 12.00-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30-13.00 น. เดินทางไปรดน้ าขอพรจาก  

อาจารย์บุญเรือง  ถาวรสวัสดิ์ ท่ีปรึกษาชมรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธ์ุ และผู้น าด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีเด่น ณ บ้านหลุบ ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 



-๕- 
 

เวลา 13.00-14.00 น. เดินทางไปสักการะพระธาตุยาคู อ าเภอกลมไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เวลา 14.00-16.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไทโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ ์
เวลา 16.00-16.30 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง  

อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เวลา 16.30-17.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็นท่ีอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เวลา 17.00-18.00 น. เดินทางมาสรงน้ าพระพุทธไสยาสน์ (ภูค่าว) และเยี่ยมชม 

สักการะพระพุทธรูป พระเจดีย์ในบริเวณวัดพุทธนิมิตภูค่าว  
เวลา 18.00-18.30 น. เดินทางกลับถึงท่ีพัก โดยสวัสดิภาพ 
 
คณะผู้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๒ คน (รถตู้ ๑ คัน) 
 
หมายเหต ุ: จะได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองอีกส่วนหนึ่งด้วย  
 
 
 


