1
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเตรียมความพรอมทุกชวงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก มุงเนนการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนในทุกมิติตั้งแตวัยเด็กไปจนตลอดชวงชีวิตใหพรอมในการเขาสูวัยผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ 1
การใหการศึกษาและเรียนรูกลุมกอน
วัยสูงอายุในทุกมิติเพื่อใหเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ

เปาหมาย :
คํานิยาม :
สัดสวนของประชากรอายุ ๓๐ – ๕๙ ป ที่
ไดเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในมิติสุขภาพ
พ.ศ.
พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมในที่อยู
2561 2562 2563 2564
อาศัย
70%

ดัชนี KPI :รอยละของประชากรอายุ ๓๐1.2 ๕๙ ป ที่ไดเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดลอมในที่อยูอาศัย

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1

กิจกรรมจัดทําชุดความรูที่คลอบคลุม
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
สภาพแวดลอมในที่อยูอาศัย การออม
การสรางหลักประกันยามชราภาพ
และการปลูกจิตสํานึกถึงคุณคาของ
ผูสูงอายุ (เดือนมีนาคม 2562)

ประกอบดวยขาราชการ
ลูกจาง ศูนยบริการ
สาธารณสุข พนักงานสถาน
ประกอบการ คณะกรรมการ
ชุมชน

-

- มีชุดความรูที่คลอบคลุมในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมในที่อยู
อาศัย การออม การสรางหลักประกัน
ยามชราภาพ และการปลูกจิตสํานึกถึง
คุณคาของผูสูงอายุ

1 ชุด

- สํานักงานเขต โดย
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ, ฝาย
การศึกษา, ฝาย
สิ่งแวดลอม, ฝายโยธา)
- ศูนยบริการ
สาธารณสุข 33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย

2
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเตรียมความพรอมทุกชวงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก มุงเนนการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนในทุกมิติตั้งแตวัยเด็กไปจนตลอดชวงชีวิตใหพรอมในการเขาสูวัยผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ 1
การใหการศึกษาและเรียนรูกลุมกอน
วัยสูงอายุในทุกมิติเพื่อใหเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ

ดัชนี KPI :รอยละของประชากรอายุ ๓๐1.2 ๕๙ ป ที่ไดเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดลอมในที่อยูอาศัย

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
2 กิจกรรมถายทอดความรูดานการ
เตรียมความพรอมเพื่อยามสูงอายุแก
ขาราชการ ลูกจาง ศูนยบริการ
สาธารณสุข พนักงานสถาน
ประกอบการ และคณะกรรมการ
ชุมชน ในทุกมิติ เพื่อถายทอดใหกับ
บุคคลทั่วไปในพื้นที่เขตบางกอกใหญ
3

เปาหมาย :
คํานิยาม :
สัดสวนของประชากรอายุ ๓๐ – ๕๙ ป ที่
ไดเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในมิติสุขภาพ
พ.ศ.
พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมในที่อยู
2561 2562 2563 2564
อาศัย
70%

กลุมเปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
- ขาราชการและลูกจางสังกัด
- รอยละของผูเขารวม ไดรับ
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
การถายทอดความรู มีความรู
(ภายในสํานักงาน) และศูนยบริการ
ดานการเตรียมความพรอมใน
สาธารณสุข จํานวน 100 คน
ทุกมิติ
- พนักงานบริษัท วัย 30 – 59 ป
ในสถานประกอบการ ที่เขารวม
จํานวน 2 แหง (พ.ค.62)
- คณะกรรมการชุมชน จํานวน 32
ชุมชน ๆ ละ 2 คน (เม.ย.62)
โครงการคนกรุงเทพ ฯ รักฟน (เพื่อผู - ผูสูงอายุและวัยทํางาน 45 – 59
รอยละของผูสูงอายุและวัย
สูงวัยฟนดี)
ป ที่มารับบริการทางทันตกรรมที่
ทํางานอายุ 45-59 ป ไดรับ
ศูนยบริการสาธารณสุข ชมรม
การตรวจสุขภาพชองปากและ
ผูสูงอายุ และในชุมชน ที่มารับ
ฝกทักษะการทําความสะอาด
บริการหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่
ชองปาก

คาเปาหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
รอยละ 80 - สํานักงานเขต โดย(ฝาย
พัฒนาชุมชนฯ, ฝายการศึกษา
, ฝายสิ่งแวดลอม, ฝายโยธา)
- ศูนยบริการสาธารณสุข 33
รอยละ 80 - ศูนยสรางสุขทุกวัย
รอยละ 80
รอยละ 85

ศูนยบริการสาธารณสุข 33

3
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเตรียมความพรอมทุกชวงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก มุงเนนการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนในทุกมิติตั้งแตวัยเด็กไปจนตลอดชวงชีวิตใหพรอมในการเขาสูวัยผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ 2
การสงเสริมและสรางวินัยการออม

ดัชนี KPI :รอยละของประชากรอายุ ๓๐- คํานิยาม :
เปาหมาย :
1.3 ๕๙ ป มีหลักประกันยามชราภาพอยาง สัดสวนของประชากรอายุ ๓๐ – ๕๙ ป
เปนทางการ
ที่มีหลักประกันยามชราภาพ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
75%

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมถายทอดความรูเพื่อสงเสริมและ
สรางวินัยการออม การสรางหลักประกัน
ยามสูงอายุ แกขาราชการ ลูกจาง
ศูนยบริการสาธารณสุข พนักงานสถาน
ประกอบการ และคณะกรรมการชุมชน
ในทุกมิติ เพื่อถายทอดใหกับบุคคลทั่วไป
ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ

- ขาราชการและลูกจางสังกัด
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
(ภายในสํานักงาน) ศูนยบริการ
สาธารณสุข จํานวน 100 คน

-

- รอยละของผูเขารวม ไดรับการ
ถายทอดความรู มีความรูดานการ
เตรียมความพรอมในทุกมิติ

- พนักงานบริษัท วัย 30 – 59
ปในสถานประกอบการ ที่เขารวม
จํานวน 2 แหง (พ.ค.62) ณ
สถานประกอบการ

-

รอยละ 80 - สํานักงานเขต โดย
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ,
ฝายการศึกษา, ฝาย
สิ่งแวดลอม, ฝายโยธา)
- ศูนยบริการ
รอยละ 80 สาธารณสุข 33

- คณะกรรมการชุมชน จํานวน
32 ชุมชน (พ.ค. 62) ประชุม
กรรมการชุมชนเขต

-

รอยละ 80

4
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเตรียมความพรอมทุกชวงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก มุงเนนการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนในทุกมิติตั้งแตวัยเด็กไปจนตลอดชวงชีวิตใหพรอมในการเขาสูวัยผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ 3
การปลูกจิตสํานึกถึงคุณคาของ
ผูสูงอายุและสงเสริมสัมพันธภาพ
ระหวางผูสูงอายุกับคนทุกวัย

ดัชนี KPI :รอยละของประชากรอายุ 18 – 59 ป คํานิยาม :
1.5 ที่มีทศั นคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ
สัดสวนของประชากรอายุ ๑๘ – ๕๙ ป
ที่มีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
70%

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1

กิจกรรมถายทอดความรูเพื่อปลูก
จิตสํานึกถึงคุณคาของผูสูงอายุ แก
ขาราชการ ลูกจาง ศูนยบริการ
สาธารณสุข พนักงานสถานประกอบการ
และคณะกรรมการชุมชน ในชุมชนพื้นที่
เขตบางกอกใหญ เพื่อถายทอดความรูที่
ไดรับใหกับบุคคลทั่วไปในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ

- ขาราชการและลูกจางสังกัด
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
(ภายในสํานักงาน)
ศูนยบริการสาธารณสุข
จํานวน 100 คน

-

- รอยละของผูเขารวม ไดรับการ
ถายทอดความรู มีความรูดานการ
ปลูกจิตสํานึกถึงคุณคาของผูสูงอายุ
และสงเสริมสัมพันธภาพระหวาง
ผูสูงอายุกับคนทุกวัย

รอยละ 80

- พนักงานบริษัท วัย 18 –
59 ปในสถานประกอบการที่
เขารวม จํานวน 2 แหง (พ.ค.
62)

-

รอยละ 80

- สํานักงานเขต โดย(ฝาย
พัฒนาชุมชนฯ, ฝาย
การศึกษา, ฝาย
สิ่งแวดลอม, ฝายโยธา)
- ศูนยบริการ
สาธารณสุข 33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย

- คณะกรรมการชุมชนจํานวน
32 ชุมชน (มิ.ย. 62)

-

รอยละ 80

5
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 1
ดัชนี KPI :รอยละของผูสูงอายุที่มีความ
การสงเสริมดานการทํางานและ การ 2.1 พรอมดานสุขภาพพรอมทํางาน และ
ตองการทํางาน แตไมมีงานทํา
หารายไดของผูสูงอายุ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

คํานิยาม:
เปาหมาย :
สัดสวนของผูสูงอายุที่มีความพรอมดาน
สุขภาพ พรอมทํางาน และตองการทํางาน แต
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
ไมมีงานทํา
2561 2562 2563 2564
ไมเกิน
10%

งบประมาณ

1

กิจกรรมสํารวจขอมูลผูสูงอายุในชุมชนที่มี
ความพรอมดานสุขภาพ พรอมทํางาน และ
ตองการทํางาน (เมษายน 62)

ชุมชนในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ

-

2

กิจกรรมฝกอาชีพผูสูงอายุในชุมชนที่มีความ
พรอมดานสุขภาพ พรอมทํางานและตองการ
ทํางาน (พฤษภาคม 62)

ผูสูงอายุในชุมชนที่ไดรับ
การสํารวจและสนใจฝก
อาชีพ (ในลําดับที่ 1)

-

3

กิจกรรมสํารวจตําแหนงงานในสถาน
สถานประกอบการ/
ประกอบการ/ธุรกิจชุมชนเพื่อรองรับผูสูงอายุ ธุรกิจชุมชนในพื้นที่เขต
ที่มีความพรอมดานสุขภาพ พรอมทํางาน
บางกอกใหญ
และตองการทํางาน (เมษายน 62)

-

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการสํารวจ
รอยละ 50
ขอมูลผูสูงอายุที่มีความพรอมดาน
จาก 32
สุขภาพ พรอมทํางาน และตองการ
ชุมชน
ทํางานในชุมชน
- รอยละของผูสูงอายุในชุมชนที่มี รอยละ 10
ความพรอมดานสุขภาพ พรอม
ของผูสูงอายุ
ทํางานและตองการทํางานในชุมชน ที่ตองการ
ไดรับการฝกอาชีพตรงตามความ
งาน
ตองการ
2 แหง
- จํานวนสถานประกอบการ/ธุรกิจ
ชุมชนที่มีการสํารวจตําแหนงงาน
เพื่อรองรับผูสูงอายุที่มีความพรอม
ดานสุขภาพ พรอมทํางาน และ
ตองการทํางาน

- สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ (ฝายพัฒนาชุมชน ฯ,
ฝายสิ่งแวดลอม )
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย
- สถานประกอบการใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ
- กศน.
- ทหาร
- ตํารวจ

6
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 2
การสงเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุ

ลําดับ

ดัชนี KPI :รอยละของผูสูงอายุที่มีความรอบรู คํานิยาม :
เปาหมาย :
2.2 ดานสุขภาพ
สัดสวนของผูสูงอายุที่มีความรอบรู
ดานสุขภาพ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
30%
60%

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ

-

- มีชุดความรูดานสุขภาพและการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ (QR CODE)

1

กิจกรรมจัดทําชุดความรูดานสุขภาพ
และการดูแลตนเองของผูสูงอายุ

2

สมาชิกในชมรมผูสูงอายุ
กิจกรรมถายทอดความรูดานสุขภาพ
และการดูแลตนเองแกผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุที่อยูในความดูแลของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 (เม.ย. 62)

3

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ (เม.ย. 62)

ชุมชนวัดทาพระ

- รอยละของผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุที่อยูในการดูแลของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 ไดรับ
การถายทอดความรูดานสุขภาพและ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุ
-

- จํานวนชมรมผูสูงอายุในพื้นที่
บางกอกใหญมีเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- สํานักงานเขต (ฝาย
พัฒนาชุมชน ฯ , ฝาย
สิ่งแวดลอม)
รอยละ 80 - ศูนยบริการสาธารณสุข
ของสมาชิก 33
ในชมรม
1 ชุด

1 ชมรม

7
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 3
การสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคม
โดยผานการรวมกลุมและการสราง
ความเขมแข็งขององคกรดาน
ผูสูงอายุ และการพัฒนาผูสูงอายุ

ลําดับ

ดัชนี KPI :รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิก คํานิยาม :
2.3 กลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุ และเขา สัดสวนของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุมหรือ
รวมกิจกรรมอยางนอยปละ 4 ครั้ง
องคกรดานผูสูงอายุ และเขารวมกิจกรรม
อยางนอยปละ ๔ ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
40%
60%

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ (ฝายพัฒนาชุมชน
ฯ)
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย
รอยละ 80 - ชมรมผูสูงอายุ

1

กิจกรรมสํารวจขอมูลกลุมหรือองคกร กลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุใน
ดานผูสูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ พื้นที่เขตบางกอกใหญ
จํานวนสมาชิก จํานวนกิจกรรม และ
การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก (เดือน
มิถุนายน 2562)

-

- มีการสํารวจขอมูลกลุมหรือองคกร
ดานผูสูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ
จํานวนสมาชิก จํานวนกิจกรรม และ
การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก

2

กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมทาง
สังคมของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุที่มี
อยูในความรับผิดชอบของศูนยบริการ
สาธารณสุข 33 และศูนยสรางสุขทุก
วัย (เทศกาลตาง ๆ )

-

- รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกใน
ชมรมผูสูงอายุที่อยูในความดูแลของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 และศูนย
สรางสุขทุกวัย เขารวมกิจกรรมอยาง
นอยปละ 4 ครั้ง

สมาชิกในชมรมผูสูงอายุที่อยูใน
ความดูแลของศูนยบริการ
สาธารณสุข 33 และศูนยสราง
สุขทุกวัย

เปาหมาย :

อยางนอย
2 กลุม

8
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 4
การสนับสนุนใหมีการนําศักยภาพ
ภูมิปญญาประสบการณ และความ
ชํานาญของผูสูงอายุมาถายทอดสู
สังคม

ลําดับ

ดัชนี KPI :รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการ
2.4 จดทะเบียนภูมิปญญาและไดทํางาน
ถายทอดภูมิปญญา ประสบการณ
ความรูความสามารถสูสังคม

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

คํานิยาม :
สัดสวนของผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียน
ภูมิปญญา และไดทํางานถายทอดภูมิปญญา
ประสบการณความรูความสามารถสูสังคม

งบประมาณ

1

กิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุใน เด็ก เยาวชน และ
พื้นที่เขตบางกอกใหญที่จดทะเบียนเพิ่มในป ประชาชนในพิ้นที่เขต
พ.ศ. 2562 (ธ.ค. 62)
บางกอกใหญ

-

2

กิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญอยางตอเนื่อง
(ธ.ค. 62)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพิ้นที่เขต
บางกอกใหญที่สนใจ

-

3

โครงการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรภูมิปญญา
ผูสูงอายุผานสื่อดิจิตอล (มี.ค. 62)

ประชาชนทั่วไป

-

ตัวชี้วัด

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
15% 35% 45% 60%
คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- จํานวนของภูมิปญญาผูสูงอายุที่
1 รายตอป - สํานักงานเขตบางกอก
รับรองเปนภูมิปญญาผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ใหญ (ฝายพัฒนาชุมชน
ในปพ.ศ. 2561 ไดทําการถายทอด
ฯ, ฝายปกครอง )
ภูมิปญญา
- จํานวนภูมิปญญาผูสูงอายุในพื้นที่ 1 ภูมิปญญา
เขตบางกอกใหญที่ไดดําเนินการ
ถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุอยาง
ตอเนื่องสูสังคม
อยางนอย
- จัดทําขอมูลภูมิปญญาเผยแพร
2 ภูมิปญญา

9
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 5
การสงเสริมการสนับสนุนผูสูงอายุให
เขาถึงสื่อทุกประเภทและสนับสนุน
สื่อใหเขาถึงผูสูงอายุและเสริมคุณคา
ผูสูงอายุ

ลําดับ
1

ดัชนี KPI :รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับขอมูล
2.5 ขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสภาพแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอผูสูงอายุในชุมชนพื้นที่เขต
บางกอกใหญอยางตอเนื่อง (พฤษภาคม
62)

คํานิยาม :
เปาหมาย :
สัดสวนของผูสูงอายุที่ไดรับขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในมิติ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม
2561 2562 2563 2564
90%

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูสูงอายุในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ

-

- จํานวนชุมชนในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญไดรับการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดลอม

รอยละ 80 - สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ (ฝายพัฒนาชุมชน
ฯ, ฝายปกครอง, ฝาย
ทะเบียน )
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย
- ตํารวจ
- คณะกรรมการชุมชน

10
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 5
การสงเสริมการสนับสนุนผูสูงอายุให
เขาถึงสื่อทุกประเภทและสนับสนุน
สื่อใหเขาถึงผูสูงอายุและเสริมคุณคา
ผูสูงอายุ

ลําดับ
1

ดัชนี KPI :รอยละของหนวยงานที่ผลิตสื่อ
2.6 หรือเผยแพร หรือประชาสัมพันธ เพื่อ
สงเสริมและใหขอมูลที่เปนประโยชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือ
เพิ่มคุณคาผูสูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนกับผูสูงอายุอยาง
ตอเนื่อง (เมษายน 2562)

กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ

คํานิยาม :
เปาหมาย :
สัดสวนของหนวยงานที่ผลิตสื่อหรือเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมและใหขอมูล
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
ที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2561 2562 2563 2564
ผูสูงอายุ หรือเพิ่มคุณคาผูสูงอายุ
50% 60% 80% 90%

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

- มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนกับ
ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

อยางนอย 3 ครั้ง
ตอป

- สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ (ฝายพัฒนาชุมชน ฯ,
ฝายปกครอง, ฝาย
ทะเบียน )
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย
- ตํารวจ
- คณะกรรมการชุมชน
(ใช QR CODEดําเนินการ
เผยแพรขอมูล)

11
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 6
ดัชนี
การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ 2.7
มีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุและครอบครัว

ลําดับ

KPI :ใหมีกิจกรรมสงเสริมการจัดสรร
พื้นที่ที่เหมาะสมใหผูสูงอายุสามารถ
เขาไปรวมใชหรือทํากิจกรรมไดใน
อาคารหรือพื้นที่สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

คํานิยาม :
การมีกิจกรรมสงเสริมการจัดสรรพื้นที่ที่
เหมาะสมใหผูสูงอายุสามารถเขาไปรวมใช
หรือทํากิจกรรมไดในอาคาร หรือพื้นที่
สาธารณะของแตละเขต

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
มีครบ
ทุกเขต

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ

1

กิจกรรมสํารวจอาคารหรือพื้นที่
สาธารณะ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให
ผูสูงอายุเขาไปจัดกิจกรรมได
(เดือนมีนาคม 2562)

พื้นที่สาธารณะและอาคาร
ตาง ๆ ที่เปนสาธารณะ

-

- มีการสํารวจอาคารหรือพื้นที่
สาธารณะ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให
ผูสูงอายุเขาไปจัดกิจกรรมได

อยางนอย
2 แหง

2

กิจกรรมสงเสริมการจัดสรรพื้นที่ที่
เหมาะสมใหผูสูงอายุสามารถเขาไป
รวมใชหรือทํากิจกรรมได ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานเขตหรือ
ศูนยบริการสาธารณสุข หรือศูนยสราง
สุขทุกวัย (เดือนมีนาคม 2562)

พื้นที่จัดกิจกรรมของ
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
เชน สวนบางกอกใหญ ศูนย
สรางสุขทุกวัย

-

- จํานวนของพื้นที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานเขต มีการ
จัดสรรพื้นที่ใหผูสูงอายุสามารถเขาไป
รวมใชหรือทํากิจกรรมได

อยางนอย
2 แหง

- สํานักงานเขต (ฝาย
โยธา, ฝายพัฒนาชุมชน)
- ศูนยบริการ
สาธารณสุข 33
- สถานีตํารวจในพื้นที่
- คณะกรรมการชุมชน

12
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 6
ดัชนี
การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ 2.8
มีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุและครอบครัว

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

KPI :จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ การสราง หรือ
การปรับปรุงสภาพบานตามที่มีผูขอ
คําแนะนํา เพื่อใหเอื้อตอการใชชีวิตอยาง
สะดวกและปลอดภัยในยามสูงอายุ

กลุมเปาหมาย

คํานิยาม :
แตละเขตจัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ การสราง หรือการ
ปรับปรุงสภาพบานตามที่มีผูขอคําแนะนํา
เพื่อใหเอื้อตอการใชชีวิตอยางสะดวกและ
ปลอดภัยในยามสูงอายุ

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
มีครบ
ทุกเขต

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

- มีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ การ
สรางหรือการปรับปรุงสภาพ
บานใหเอื้อตอการใชชีวิตอยาง
สะดวกและปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุ
- มีการเผยแพร ความรู
เกี่ยวกับการออกแบบ การ
สราง หรือการปรับปรุงสภาพ
บานตามที่มีผูขอคําแนะนํา
เพื่อใหเอื้อตอการใชชีวิตอยาง
สะดวกและปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุ ผานสื่อออนไลน

อยางนอย
1 คน

สํานักงานเขต (ฝายโยธา)

อยางนอย
1 ชองทาง

สํานักงานเขต (ฝายโยธา,
ฝายปกครอง)

1

ผูสูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ
กิจกรรมใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
(เดือนพฤศจิกายน 2562 และ
ออกแบบ การสราง หรือการปรับปรุง
สภาพบานตามที่มีผูขอคําแนะนํา เพื่อให เดือนมกราคม 2562)
เอื้อตอการใชชีวิตอยางสะดวกและ
ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ

-

2

ประชาชนทั่วไป
กิจกรรมเผยแพร ความรูเกี่ยวกับการ
ออกแบบ การสราง หรือการปรับปรุง
สภาพบานตามที่มีผูขอคําแนะนํา เพื่อให
เอื้อตอการใชชีวิตอยางสะดวกและ
ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ (เมษายน 62)

-

หนวยงานที่รับผิดชอบ

13
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานที่สุด
มาตรการที่ 6
ดัชนี KPI :รอยละของสถานที่สาธารณะ ที่มี
การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ 2.9 สิ่งอํานวยความสะดวก และทางขามที่
มีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
เหมาะสมแกผูสูงอายุและครอบครัว

คํานิยาม :
เปาหมาย :
สัดสวนของสถานที่สาธารณะแตละประเภทที่
พ.ศ.
มีสิ่งอํานวยความสะดวก และทางขามที่
2561
ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
20%ของ
สถานที่
แตละ
ประเภท

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

1

กิจกรรมปรับปรุงความครบถวนของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุใน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 (ก.ค. 62)

พื้นที่สํานักงานเขต
และศูนยบริการ
สาธารณสุข

-

2

กิจกรรมสํารวจทางขามที่ไมปลอดภัย
สําหรับผูสูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ

ทางขามถนนในพื้นที่
เขตบางกอกใหญ

-

ตัวชี้วัด
- มีการปรับปรุงความครบถวน ของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุใน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 33

พ.ศ.
2562
40%
ของ
สถานที่
แตละ
ประเภท

พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
60%ของ 80%ของ
สถานที่
สถานที่
แตละ
แตละ
ประเภท ประเภท

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ
อยางนอย
1 ครั้ง

- สํานักงานเขต(ฝาย
โยธา, ฝายเทศกิจ)
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- จิตอาสาจราจร
- มีการสํารวจทางขามที่ไมปลอดภัยสําหรับ อยางนอยป - อาสาสมัครปองกันภัย
ผูสูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ
ละ 2 ครั้ง ฝายพลเรือน

14
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง สามารถไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ์ขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความตองการ
มาตรการที่ 2
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สังคมอยางบูรณาการครบวงจร และ
มีคุณภาพ

ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนี KPI :รอยละของโรงพยาบาลและ
3.2 ศูนยบริการสาธา
ร ณสุขสังกัด
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยง การ
ดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
อยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและ
สังคม
กลุมเปาหมาย

โครงการ BMA Home Ward Referral ศูนยบริการสาธารณสุข 33
System ในศูนยบริการสาธารณสุขพื้นที่
เขตบางกอกใหญ (เมษายน 2562)

คํานิยาม :
สัดสวนของโรงพยาบาลและศูนยบริการ
สาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร มีระบบ
เชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูใน
ภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพ
และสังคม

เปาหมาย :

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

-

- รอยละของศูนยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ มีระบบเชื่อมโยงการดูแล
รักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงอยางบูรณาการระหวาง
ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ
ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม กับ
โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
10% 40% 60% 80%

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ
รอยละ
100

- สํานักงานเขต
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- โรงพยาบาลตากสิน

หมายเหตุ ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ
โรงพยาบาลตากสิน

15
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง สามารถไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ์ขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความตองการ
มาตรการที่ 2
ดัชนี
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ 3.3
สังคมอยางบูรณาการ ครบวงจร และ
มีคุณภาพ

ลําดับ

KPI :รอยละของผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือการ
ดูแลแบบประคับประคองไดรับบริการ
ตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดทั้งในมิติสุขภาพและสังคม

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

1

กิจกรรมสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่อยูภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกใหญ
(เดือนพฤษภาคม 2562)

ชุมชนในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ

2

กิจกรรมเยี่ยมบานผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ชุมชนในพื้นที่เขต
ในชุมชนไดรับบริการเยี่ยมบานและไดรับการ บางกอกใหญ (4 ชุมชน
เปาหมาย)
เยี่ยมบานอยางตอเนื่อง (เดือนมิถุนายน
2562)

คํานิยาม :
เปาหมาย :
สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง และ
ตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
ประคับประคอง ไดรับบริการตามมาตรฐาน
2561 2562 2563 2564
ที่กรุงเทพมหานครกําหนดทั้งในมิติสุขภาพ
30% 40% 50% 60%
และสังคม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

-

- มีการสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่อยู
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ

-

- รอยละของผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงที่ไดรับบริการเยี่ยมบาน ไดรับ
บริการอยางตอเนื่อง ในชุมชน
เปาหมาย 4 ชุมชน

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ
อยางนอย
4 ชุมชน

- สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ (ฝายพัฒนา ฯ)
- ศูนยบริการ
สาธารณสุข 33
รอยละ 100 - อสส.
- ปอเต็กตึ้ง

16
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง สามารถไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ์ขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความตองการ
มาตรการที่ 2
ดัชนี
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ 3.4
สังคมอยางบูรณาการ ครบวงจร และ
มีคุณภาพ

KPI :รอยละของศูนยบริการสาธารณสุข
สังกัดกรุงเทพมหานครที่ใหบริการ
ผูสูงอายุแบบองครวมในระดับปฐมภูมิ
ทางดานสุขภาพและสังคม

คํานิยาม :
สัดสวนของศูนยบริการสาธารณสุขสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ใหบริการผูสูงอายุแบบ
องครวมในระดับปฐมภูมิทางดานสุขภาพ
และสังคม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1

กิจกรรมการใหบริการผูสูงอายุแบบองครวม
ในระดับปฐมภูมิดานสุขภาพและสังคมอยาง
ตอเนื่อง (เมษายน 2562)

ศูนยบริการสาธารณสุข 33

-

- รอยละของศูนยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ ใหบริการผูสูงอายุแบบองค
รวมในระดับปฐมภูมิดานสุขภาพ
และสังคมอยางตอเนื่อง

ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีการใหบริการผูสูงอายุแบบองครวม ฯ อยูแลว

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
40% 60% 80% 100%

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 100 ศูนยบริการสาธารณสุข
33

17
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง สามารถไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ์ขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความตองการ
มาตรการที่ 3
การสงเสริมศักยภาพครอบครัว
ผูดูแล และชุมชนในการดูแล
เกื้อหนุนผูสูงอายุ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนี KPI :รอยละของผูดูแลผูสูงอายุ ที่อยู
3.5 ในภาวะพึ่งพิงไดรับความรูและฝก
ทักษะในการดูแลผูสูงอายุ ตามที่
ตองการ

กลุมเปาหมาย

คํานิยาม :
สัดสวนของผูดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
ไดรับความรู และฝกทักษะในการดูแล
ผูสูงอายุตามที่ตองการ

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
50%
80%

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

อยางนอย
4 ชุมชน

- สํานักงานเขต (ฝาย
พัฒนาชุมชน)
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- อาสาสมัครสาธารณสุข

1

กิจกรรมสํารวจขอมูลผูดูแลผูสูงอายุที่อยู ชุมชนเปาหมายที่กําหนดจํานวน
ในภาวะพึ่งพิงที่ตองการไดรับความรูและ อยางนอย 4 ชุมชน
การฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน
(เดือนพฤษภาคม 2562)

-

- มีการสํารวจขอมูล ผูดูแล
ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงที่
ตองการไดรับความรูและการฝก
ทักษะในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

2

กิจกรรมใหความรูแกผูดูแลผูสูงอายุที่อยู ผูดูแลผูสูงอายุจํานวนอยางนอย
ในภาวะพึ่งพิงที่ตองการไดรับความรูและ 10 คน จาก 4 ชุมชน
การฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน
(เดือนมิถุนายน 2562)

-

- รอยละของผูดูแลผูสูงอายุที่อยูใน รอยละ 100
ภาวะพึ่งพิงที่ตองการไดรับความรู
และการฝกทักษะในการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการ
ถายทอดความรูและฝกทักษะ
อยางนอยจํานวน 10 คน จาก 4
ชุมชน

18
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานดานผูสูงอายุ
เปาประสงคหลัก
มุงเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครทุกระดับและภาคีเครือขายภายนอก เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ดัชนี
มาตรการที่ 1
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
4.1
เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยาง
บูรณาการระดับสวนกลางและระดับ
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เฉพาะดานผูสูงอายุประจําป
(เดือนพฤศจิกายน 2561)

KPI
:ทุกหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการ
เฉพาะดานผูสูงอายุรายป และมีการ
รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

กลุมเปาหมาย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
(ระยะที่ 2 พ.ศ. 25612564) ระดับเขต

คํานิยาม :
ทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมี
แผนปฏิบัติราชการเฉพาะดานผูสูงอายุ
รายป และมีการรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตอคณะกรรมการผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
- มีแผนปฏิบัติราชการเฉพาะดาน
ผูสูงอายุประจําป พ.ศ. 2562

เปาหมาย :
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
เริ่มมี รายงาน รายงาน
แผนและ ตอเนื่อง ตอเนื่อง
รายงาน ทุกป
ทุกป
ตอเนื่อง
ทุกป

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มีแผนสําหรับ - สํานักงานเขต (ฝาย
ใชปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชนฯ)
- ศูนยบริการ
สาธารณสุข 33
- คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ฯ

19
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานดานผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหัก
มุง เนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครทุกระดับและภาคีเครือขายภายนอก เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ดัชนี
มาตรการที่ 1
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
4.2
เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยาง
บูรณาการระดับสวนกลางและระดับ
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

KPI :คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุทั้ง 3 ระดับ
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานครอยางครบ
วงจร
-คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะ
ที่ 2 และระดับเขต
กลุมเปาหมาย

กิจกรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ
ขับเคลื่อน ฯ ระดับเขตอยางสม่ําเสมอ

คํานิยาม :
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุทั้ง ๓ ระดับ มีการประชุม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ ตามที่กําหนดไวใน
เปาหมาย

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ

- มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ทุกไตรมาส สํานักงานเขต (ฝาย
พัฒนาชุมชนฯ)
ขับเคลื่อนฯ ระดับเขตอยาง
สม่ําเสมอ

20
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานดานผูสูงอายุ
(ตอ)
เปาประสงคหลัก
มุงเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครทุกระดับและภาคีเครือขายภายนอก เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
มาตรการที่ 3
การสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวนในการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

ลําดับ
1

ดัชนี KPI :รอยละของโครงการหรือกิจกรรม คํานิยาม :
4.5 ดานผูส ูงอายุที่มีหนวยงานภายนอก
สัดสวนของโครงการหรือกิจกรรมดาน
กรุงเทพมหานครเขามารวม
ผูสูงอายุที่มีหนวยงานภายนอก
กรุงเทพมหานครเขามารวม

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมใน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
(เดือนมีนาคม 2562)

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่สํานักงานเขตและ
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 ดําเนินการ
(หนวยงานภาคนอกที่นาจะเขารวม
ประกอบดวย ทหาร บานบางแค มูลนิธิ
ปอเต็กตึ้ง ตํารวจ)

-

หมายเหตุระบุ1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานผูสูงอายุทั้งหมด …… โครงการ
2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานผูสูงอายุที่มีหนวยงานภายนอกเขารวม……. โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
50% 60% 70% 80%

คา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
เปาหมาย
- รอยละของโครงการหรือกิจกรรม รอยละ - สํานักงานเขต (ฝาย
ดานผูสูงอายุที่มีหนวยงานภายนอก
30
พัฒนาชุมชนฯ, ฝาย
กรุงเทพมหานครเขารวม
สิ่งแวดลอม, ฝาย
ปกครอง, ฝายโยธา ฝาย
เทศกิจ, ฝายทะเบียน)
- ศูนยบริการสาธารณสุข
33
- ศูนยสรางสุขทุกวัย
- สถานประกอบการ

21
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล
(ตอ)
เปาประสงคหลัก มุงเนนการนําขอมูล ผลการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให
ความสําคัญกับการติดตามประเมินผล เพื่อใหเกิดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3
การจัดใหมีระบบติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนี KPI :มีระบบติดตามประเมินผลการ
5.3 ดําเนินงานรายป และประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดแผนฯ

กลุมเปาหมาย

กิจกรรมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ รายงานผลการดําเนินงานของ
ตามแผนปฏิบัติราชการเฉพาะดาน
สํานักงานเขต ศูนยบริการ
ผูสูงอายุประจําป (เดือนสิงหาคม 62) สาธารณสุข เสนอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ฯ

คํานิยาม :
มีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
รายป และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนฯ

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
- มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
เฉพาะดานผูสูงอายุ และนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ฯ ระดับเขต

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
มีทุกป มีทุกป มีทุกป มีทุกป

คาเปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 4 สํานักงานเขตและ
ของป
ศูนยบริการสาธารณสุข
งบประมาณ

22
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล
(ตอ)
เปาประสงคหลัก มุงเนนการนําขอมูล ผลการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให
ความสําคัญกับการติดตามประเมินผล เพื่อใหเกิดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3
การจัดใหมีระบบติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนี KPI :หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการ
5.6 ติดตามประเมินผลรายปไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจําป

กลุมเปาหมาย

กิจกรรมปรับปรุงแผนปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ
ราชการเฉพาะดานผูสูงอายุเขต
บางกอกใหญ (เดือนสิงหาคม 62)

คํานิยาม :
หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการติดตาม
ประเมินผลรายปไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําทุกป

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
- มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการเฉพาะดานผูสูงอายุ
แนะนําเสนอตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ

เปาหมาย :
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

คาเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 4
ของป
งบประมาณ

สํานักงานเขต (ฝาย
พัฒนาชุมชนฯ)

