
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ส าคัญ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” 
รอบท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ 
 
  ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” โดยมีเป้าหมายใน          
การตรวจติดตาม เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน และแปลงแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและ
ติดตามผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ทุกคณะ และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นการตรวจติดตามในรอบ
ที่ ๑ จะพิจารณาภาพรวมของการด าเนินการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการด าเนินการ
ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการพัฒนา แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ในการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้ตรวจติดตาม
ผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ในเขต
กลุ่มกรุงธนใต้ และหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ ๖ เป็นที่เรียบร้อย และได้จัดท า
รายงานผลการตรวจราชการโดยละเอียดน าเสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ในเขตตรวจราชการ ๖ ทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไปแล้ว โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้ให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจถึงภาพรวมและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ
กรุงเทพมหานครว่า ต้องอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งส านักงานเขต 
ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ โดยการขับเคลื่อนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ต้องค านึงถึงเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในแต่ละดัชนี แต่ละ
มาตรการ และแต่ละยุทธศาสตร์ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการในแต่ละปีว่า ด าเนินการไปได้เพียงใด 
ผลการด าเนินงานยังห่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิจารณาว่า จะท าอย่างไรให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยอาศัยโครงการ/กิจกรรมใด ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จัดท านั้นจะต้อง
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และมาตรการที่วางไว้ สามารถส่งผลตามเป้าหมายในแต่ละดัชนีตาม
ยุทธศาสตร์ได้ โดยควรด าเนินการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ มาตรการ และดัชนีที่เกี่ยวข้อง แล้วน าโครงการและ
กิจกรรมนั้นมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีต่อ ๆ  ไป ซึ่งจะท าให้
การขับเคลื่อนมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากกว่า ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน/ส่วนราชการดังที่
เป็นอยู่ในขณะนี้ และสามารถใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินการในแต่ละปี รวมถึงใช้ในการ         
วางแผนการขับเคลื่อนงานในปีต่อ ๆ  ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยรับตรวจควรจัดเก็บข้อมูลสถิติทั่วไปเกี่ยวกับงาน
ด้านผู้สูงอายุ และข้อมูลผลการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละมาตรการ และดัชนี ในรูปของตัวเลข กราฟ หรือแผนภูมิ  ซึ่งจะช่วยให้
หน่วยรับตรวจมีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุระดับเขตเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ ซ่ึงผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
เขตตรวจราชการ ๖ ได้จัดท าตัวอย่างกราฟแสดงสถิติข้อมูลการด าเนินการแยกตามรายยุทธศาสตร์ส่งมอบให้ 
 

           ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ และได้แสดงไว้เป็นภาคผนวกของรายงาน
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ ดังที่ทราบอยู่แล้ว นอกจากนั้นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  เขตตรวจ-
ราชการ ๖ ได้ให้ข้อแนะน าโดยละเอียดเพื่อช่วยสนับสนุนให้ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้และหน่วยรับตรวจใน
เขตตรวจราชการ ๖ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจ าแนกเป็นรายยุทธศาตร์ มาตรการ และดัชนี รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานการตรวจราชการ รอบท่ี ๑ แล้ว 
  การตรวจราชการในรอบที่ ๒ จะเป็นการตรวจติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ที่ให้ไว้ในการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ติดตามผล
ความก้าวหน้าในภาพรวมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุกรุงเทพมหานครของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ของ
เขตในกลุ่มกรุงธนใต้ และหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ ๖ ผลความก้าวหน้าของการบูรณาการ             
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน แนวทางในการแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 
  บัดนี้ การตรวจราชการในรอบที่ ๒ ได้เสร็จสิ้น โดยได้ก าหนดการตรวจราชการในช่วง
ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และได้รับข้อมูลผลการด าเนินการจากหน่วยรับตรวจ
ครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ จึงขอรายงานผลการตรวจราชการ
ประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ทั้งในระดับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ ระดับเขต และระดับ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ โดยจะน าเสนอในภาพรวมของการขับเคลื่อนทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ และจ าแนก
รายละเอียดการด าเนินการของหน่วยงาน/ส่วนราชการในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นล าดับไป ดังนี้ 

๑.  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจ-
ราชการ ๖ ที่ได้ให้ไว้ในการตรวจราชการ รอบท่ี ๑ 
       จากการติดตามในการตรวจราชการ รอบท่ี ๒ ปรากฏว่า ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ 
ได้มีการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ครบทุกเขต                
(ในการตรวจราชการรอบท่ี ๑ ส านักงานเขตที่ยังไม่ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต คือ 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน และส านักงานเขตทุ่งครุ)  และได้มีการน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ-
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน
ระดับเขต และหน่วยรับตรวจอ่ืน มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่มีเป้าหมายชัดเจนและเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากข้ึน  
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมใน             
ช่วงต้นรอบการตรวจราชการรอบที่ ๒ เพ่ือประโยชน์การแปลงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแผนปฎิบัติ
ราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ซึ่งส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ทุกส านักงานเขตได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
เฉพาะด้านผู้สูงอายุระดับเขต ประจ าปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยทุกส านักงานเขตแล้ว โดยมีโครงการ/กิจกรรมที ่
 

        ครอบคลุมงาน... 
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ครอบคลุมงานของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่
แนบท้ายรายงานนี้ ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่น ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการเฉพาะ
ด้านผู้สูงอายุดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ จะได้น าเสนอในรายละเอียดใน
ส่วนของผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

๒. ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุระดับเขต
ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ และตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการในเขตตรวจราชการ ๖ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖               
ขอรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายยุทธศาสตร์ มาตรการ และดัชนี พร้อมผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

               ๒.๑ ภาพรวมของการด าเนินงาน 
                      ผลจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของหน่วยงาน/ส่วนราชการในเขตตรวจราชการ ๖  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ ๕ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระดับเขต 
                            คณะอนุกรรมการได้มีการจัดประชุม ครบทุกคณะ และมีก าหนดวาระการ
ประชุมทุกไตรมาสเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การประชุมมี
สาระส าคัญในการที่จะก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นมีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในแต่ละยุทธศาสตร์ มาตรการ และดัชนี ปรากฏตามกราฟ
แสดงจ านวนการจัดประชุมด้านล่าง 
 

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
ปรากฏตามกราฟแสดงจ านวนการจัดประชุมด้านล่าง 
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สยป. ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางแค บางบอน ภา ีเจริญ รา ฎร์บูรณะ หนองแขม 
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จ านวนการจัดประชุม  ครั ง  

 
 

2.1.2 การด าเนินการ... 
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               ๒.๑.๒ การด าเนินการในระดับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแยกตาม
รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการที่จะต้องด าเนินการ ๓ มาตรการ มีดัชนีชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายที่

ต้องการบรรลุ ๕ ดัชนี ในเขตตรวจราชการ ๖ มีหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้
รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ด้วย  
                 ผลจากการตรวจราชการปรากฏว่า ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้รวมทั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ 121 โครงการ/กิจกรรม ครบทุก
มาตรการ และดัชนี ปรากฏตามกราฟและตารางด้านล่าง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่จัดท าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ หมายเหตุ 

มาตรการ 1 มาตรการ 2 มาตรการ 3 
ดัชนี 1.1 ดัชนี 1.2 ดัชนี 1.3 ดัชนี 1.4 ดัชนี 1.5 

1 ทุ่งครุ 3 4 4 2 3  
2 บางขุนเทียน 3 4 4 3 4  
3 บางแค 3 3 3 2 3  
4 บางบอน 3 5 5 3 4  
5 ภา ีเจริญ 3 5 4 2 5  
6 รา ฎร์บูรณะ 3 4 3 2 4  
7 หนองแขม 3 4 4 3 4  

รวม 21 29 27 17 27  

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ... 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
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มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2 มาตรการที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
  ยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการที่จะต้องด าเนินการ ๖ มาตรการ มีดัชนีชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุ ๙ ดัชนี ในเขตตรวจราชการ ๖ มีหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้
รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ด้วย เกี่ยวข้องทุกมาตรการและทุกดัชนี ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภท
และสนับสนุนสื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุและเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ ดัชนี ๒.๕ และดัชนี ๒.๖ ส านักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ดัชนี ๒.๙ สถานที่สาธารณะ
(ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
                    ผลจากการตรวจราชการปรากฏว่า หน่วยรับตรวจดังกล่าวมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ 126 โครงการ/กิจกรรม ครบทุกมาตรการ และดัชนี ปรากฏตามกราฟและตาราง
ด้านล่าง 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดท าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

หมายเหตุ มาตรการ 1 มาตรการ 2 มาตรการ 3 มาตรการ 4 มาตรการ 5 มาตรการ 6 
ดัชนี 2.1 ดัชนี 2.2 ดัชนี 2.3 ดัชนี 2.4 ดัชนี 2.5 ดัชนี 2.6 ดัชนี 2.7 ดัชนี  2.8 ดัชนี 2.9 

1 สปส. สมป. x x x x 1 1 x x x  
2 กองกลาง x x x x x x x x 2  
3 ทุ่งครุ 3 3 2 3 1 2 2 2 2  
4 บางขุนเทียน 1 2 3 2 1 2 1 1 2  
5 บางแค 2 2 2 2 1 2 2 1 2  
6 บางบอน 2 3 2 1 1 2 2 1 3  
7 ภา ีเจริญ 2 2 3 2 1 2 3 1 2  
8 รา ฎร์บูรณะ 2 3 2 3 2 2 2 2 2  
9 หนองแขม 1 3 2 1 1 2 2 1 3  

รวม 13 18 16 14 9 15 14 9 18  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ... 
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หมายเหตุ : x หมายถึง หน่วยงานไม่มสี่วน
เกี่ยวข้อง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการที่จะต้องด าเนินการ ๔ มาตรการ มีดัชนีชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายที่

ต้องการบรรลุ ๖ ดัชนี ในเขตตรวจราชการ ๖ มีหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้
และรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ด้วย เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๑ มาตรการที่ ๒ และมาตรการที่ ๔ 
และดัชนีในมาตรการดังกล่าว ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๑ การคุ้มครอง
ด้านรายได้ ดัชนี ๓.๑ มีระบบสวัสดิการเพิ่มเติมส าหรับผู้สูงอายุในภาวะยากจน 
                    ผลจากการตรวจราชการปรากฏว่า หน่วยรับตรวจดังกล่าวมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ 46 โครงการ/กิจกรรม ยกเว้นมาตรการ ๑ ดัชนี ๓.๑ มีระบบสวัสดิการเพ่ิมเติม
ส าหรับผู้สูงอายุในภาวะยากจน และมาตรการที่ ๔ ดัชนี ๓.๖ พัฒนาระบบในการพิทัก ์สิทธิและคุ้มครอง
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครยังไม่ได้สร้างและพัฒนาระบบขึ้นมาเพ่ือให้หน่วย
ปฏิบัติได้ใช้ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้มีข้อเสนอแนะไว้แล้วดังปรากฏ
รายละเอียดในรายงานส่วนต่อไป ปรากฏตามกราฟและตารางด้านล่าง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดท าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

หมายเหตุ มาตรการ 1 มาตรการ 2 มาตรการ 3 มาตรการ 4 
ดัชนี 3.1 ดัชนี 3.2 ดัชนี 3.3 ดัชนี 3.4 ดัชนี 3.5 ดัชนี 3.6 

1 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2 x x x x x  
2 ทุ่งครุ - 1 2 1 2 - 

สนพ., สนอ., 
สพส. 

เป็นหน่วยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

3 บางขุนเทียน - 1 2 1 1 - 
4 บางแค - 2 3 1 2 - 
5 บางบอน - 1 3 1 2 - 
6 ภา ีเจริญ - 1 2 1 2 - 
7 รา ฎร์บูรณะ - 1 2 1 2 - 
8 หนองแขม - 2 2 1 1 - 

รวม 2 9 16 7 12 -  
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

หมายเหตุ : x หมายถึง หน่วยงานไม่มสี่วน
เกี่ยวข้อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการที่จะต้องด าเนินการ ๓ มาตรการ มีดัชนีชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุ ๕ ดัชนี ในเขตตรวจราชการ ๖ มีหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้รวมถึงศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ด้วย เกี่ยวข้องทุกมาตรการและทุกดัชนี ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๑ 
ดัชนีที่ ๔.๑ และมาตรการที่ ๒ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๑ และมาตรการที่ ๓ ส านักงาน
การเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๑ ดัชนี ๔.๑ และมาตรการที่ ๒ ส านักงาน ก.ก. และ
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๒ ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๑ ดัชนี ๔.๑ และมาตรการที่ ๓  
                      ผลจากการตรวจราชการปรากฏว่า หน่วยรับตรวจดังกล่าวมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์นี้  25 โครงการ/กิจกรรม ยกเว้นมาตรการที่ ๒ ดัชนี ๔.๓ มีการก าหนดแผนพัฒนาก าลังคนด้านผู้สูงอายุทั้งใน
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับส านัก และดัชนี ๔.๔  มีการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยที่เป็นเจ้าภาพหลัก คือ ส านักงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ 
ส านักงาน ก.ก. ยังไม่เข้าใจความมุ่งหมายของการด าเนินการตามมาตรการนี้ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจ
ราชการ ๖ ได้มีข้อเสนอแนะไว้แล้วดังปรากฏรายละเอียดในรายงานส่วนต่อไป ส่วนมาตรการที่ ๓ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรากฏว่าส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้รวมถึงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเท่านั้นที่ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านผู้สูงอายุที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วม ปรากฏตาม
กราฟและตารางด้านล่าง 
                               
 

 
 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่จัดท าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

มาตรการ 1 มาตรการ 2 มาตรการ 3 
ดัชนี 4.1 ดัชนี 4.2 ดัชนี 4.3 ดัชนี 4.4 ดัชนี 4.5 

1 ส านักงานประชาสัมพันธ ์สนป. 1 x x x -  
2 ส านักงานการเจา้หน้าที ่สนป. - x - - X  
3 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1 1 x x -  
4 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - x - - x  
5 ส านักงาน ก.ก. x x - - x  
6 สถาบันพัฒนาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร สนป. x x - - x  
7 ทุ่งครุ 1 1 - - 1  
8 บางขุนเทียน 1 1 - - 1  
9 บางแค 1 1 - - 1  

10 บางบอน 1 1 - - 1  
11 ภา ีเจริญ 1 1 - - 1  
12 รา ฎร์บูรณะ 2 1 - - 1  
13 หนองแขม 1 1 - - 1  

รวม 10 8 - - 7  

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ... 
 
 

0

2

4

6

8

10

มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2 มาตรการที่ 3

10

0

7
8

0

หมายเหตุ : x หมายถึง หน่วยงานไม่มสี่วน
เกี่ยวข้อง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล 

   ยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการที่จะต้องด าเนินการ ๓ มาตรการ มีดัชนีชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมาย            
ที่ต้องการบรรลุ ๖ ดัชนี ในเขตตรวจราชการ ๖ มีหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องคือ ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องทุกมาตรการและทุกดัชนี  ส านักงานเขตใน                  
กลุ่มกรุงธนใต้รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ด้วย เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๒ และมาตรการที่ ๓ 
ส านักงานประชาสัมพันธ์ และส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องในมาตรการที่ ๓ 
                 ผลจากการตรวจราชการปรากฏว่า หน่วยรับตรวจดังกล่าวมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ 24 โครงการ/กิจกรรม ยกเว้นมาตรการที่ ๑ ไม่มีหน่วยใดท าโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการวิจัยในปีนี้ ส่วนมาตการที่ ๒ มีเฉพาะส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้รวมถึงศูนย์บริการ -
สาธารณสุขในพ้ืนที่ที่มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าฐาานข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขตที่จ าแนกตาม             
สภาพปัญหาและความต้องการ ส่วนมาตรการที่ ๓ ดัชนี ๕.๔ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเมื่อ
สิ้นสุดแผน และดัชนี ๕.๔ มีการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการติดตามประมวลผลรายปีให้หน่วยงานทั้งหมด
ในกรุงเทพมหานครที่เก่ียวขอ้งทราบ ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดเวลาที่จะต้องด าเนินการ 
ปรากฏตามกราฟและตารางด้านล่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดท าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
หมายเหตุ มาตรการ 1 มาตรการ 2 มาตรการ 3 

ดัชนี 5.1 ดัชนี 5.2 ดัชนี 5.3 ดัชนี 5.4 ดัชนี 5.5 ดัชนี 5.6 
1 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล - - 1 - - -  
2 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - - - - - -  
3 ส านักงานประชาสัมพันธ์ สนป. x x 1 - - -  
4 ส านักงานการเจา้หน้าที ่สนป. x x - - - -  
5 ทุ่งครุ x 1 1 - - 1 

สยป., สนอ., 
สนพ. 

เป็นหน่วยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

6 บางขุนเทียน x 1 1 - - 1 
7 บางแค x 1 1 - - 1 
8 บางบอน x 1 1 - - 1 
9 ภา ีเจริญ x 1 1 - - 1 

10 รา ฎร์บูรณะ x 2 1 - - 1 
11 หนองแขม x 1 1 - - 1 

รวม - 8 9 - - 7  
 

                2.2 การด าเนินงาน... 
 
 
 

0
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9

มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2 มาตรการที่ 3

0

8
9

0 0

7

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ 
 

หมายเหตุ : x หมายถึง หน่วยงานไม่มสี่วน
เกี่ยวข้อง  
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                 ๒.๒ การด าเนินงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการจ าแนกรายยุทธศาสตร์ 
                              ผลการด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการในเขตตรวจราชการ ๖ ปรากฏ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
มาตรการที่ ๑ การให้การศึกษาและเรียนรู้กลุ่มก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 

ดัชนี ๑.๑ ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมการ 
ในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อยามสูงอายุ 

  ผลการด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๑.๑ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม  
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ  
             ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย 
การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุเพ่ือยามสูงอายุ จ านวน ๑ ชุด
ความรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘   
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าด้านการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ 
และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ (ส านักงานเขตหนองแขมมีนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน ๑๑,๓๔๗ คน แยกเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๕ โรงเรียน จ านวน ๑,๗๓๙ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑ โรงเรียน จ านวน ๓,๐๗๔ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน ๔ โรงเรียน 
จ านวน ๑,๘๓๖ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ๓ โรงเรียน จ านวน ๔,๖๙๘ คน) โดยมีตัวชี้วัดและ            
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าได้รับการถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม
เพ่ือยามสูงอายุ และ  
             ๓) กิจกรรมทดสอบความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยามสูงอายุ โดยมีตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรอบรู้ในมิติ
สุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ 
  ผลการด าเนินการ 
            ส านักงานเขตหนองแขมได้เนินการตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ 
เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่า
ของผู้สุงอายุเพ่ือยามสูงอายุ แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ (ในรูปแบบเอกสารชื่อ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ” มีกรอบเนื้อหาวิชา ๑๔ หัวข้อ) แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนในพ้ืนที่
จ านวน ๑๑,๓๔๗ คน ได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผลการทดสอบความรู้ยังไม่แล้วเสร็จ  
             จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าในพ้ืนที่
เขตหนองแขม ที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯเพ่ือยามสูงอายุไม่ได้จนกว่าจะประมวลผลเสร็จ ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง   
 

 
                                                       ที่มา : ส านกังานเขตหนองแขม 

ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คอื 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่
อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ชุด
ความรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕  
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าด้านการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ 
และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ (ส านักงานเขตบางบอนมีนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน ๕,๐๒๙ คน แยกเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ โรงเรียน จ านวน ๖๑๔ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ โรงเรียน จ านวน ๒,๐๘๐ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน ๒ โรงเรียน จ านวน 
๑,๔๔๕ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ๒ โรงเรียน จ านวน ๓๒๙ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียน กศน. 
๑ แห่ง จ านวน ๕๖๑ คน) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ จ านวนโรงเรียนที่มีการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึก า (ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึก าขั้นพ้ืนฐาาน ๒ แห่ง 
ระดับอาชีวศึก า ๑ แห่ง การศึก านอกโรงเรียน ๑ แห่ง)  จ านวน ๖ แห่ง และร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าใน
โรงเรียนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ และ 
              ๓) กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยาม
สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรอบรู้
ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ โดยจะเริ่มทดสอบความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด คือ ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) จัดท า        
ชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยาม         
ชราภาพและการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ และในโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) คือ           
น าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนเป้าหมายทั้ง ๖ แห่ง จ านวนนักเรียน ๓,๒๒๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๗ ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ ๓) คือ การทดสอบความรู้ยังไม่ได้ด าเนินการ            
              จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าในพ้ืนที่
เขตบางบอน ที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯเพ่ือยามสูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ไม่ได้ เพราะยังไม่มี
การทดสอบความรู้  ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และตารางแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง  
 

  
                                                                      ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

ข้อพิจารณา... 
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             ข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
           ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ขอให้ส านักงานเขตบางบอนจัดส่งชุดความรู้ที่ครอบคลุม

ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในท่ีอยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และ
การปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุเพ่ือประกอบการตรวจราชการปรากฏว่า เอกสารที่ได้รับมิได้เป็นชุด
ความรู้ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยามสูงอายุ
ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านผู้สูงอายุและตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
แต่เป็นเอกสารเผยแพร่ที่มีการจัดท าอยู่แล้วของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์ส่งเสริมการบริหาร             
การออมครอบครัว และกระทรวงสาธารณสุข จ านวนประมาณ ๓๐ ฉบับ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคู่มือ          
การดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๕ ฉบับ คู่มือและแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ๖ ฉบับ คู่มือสิทธิ
ผู้สูงอายุ ๑ ฉบับ แผ่นพับการบริหารเงินออมครอบครัว ๑ ฉบับ แผ่นพับเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เมนู
สุขภาพ การผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อาหารสุขภาพ ๒๐ ฉบับ ซึ่งไม่น่าจะเหมาะสมกับการน าไปใช้ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และยังอธิบายไม่ได้
ว่า การน าเอกสารเหล่านี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในพ้ืนที่จะท าให้นักเรียนมี
ความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุได้อย่างไร และยังกระทบไปในการด าเนินการใน
มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๑.๒, มาตรการที่ ๒  ดัชนีที่ ๑.๓ และมาตรการที่ ๓ ดัชนีที่ ๑.๔ ดัชนีที่ ๑.๕ อีกด้วย 
เพราะส านักงานเขตบางบอนใช้เอกสารเหล่านี้ในการด าเนินการ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า 
น่าจะมีปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ในภาพรวมของส านักงานเขตบางบอนที่สมควรได้รับการ
พิจารณาและทบทวนในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 
  ส านักงานเขตบางแค  
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมใน          
ที่อยู่อาศัย การออม และสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ จ านวน 
๑ ชุดความรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ สถานีต ารวจ
นครบาลหลักสองและเพชรเก ม  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการ
เตรียมการในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ (ส านักงานเขตบางแคมีนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน 
๑๐,๒๓๘ คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน ๕ โรงเรียน จ านวน ๑,๒๓๖ คน นักเรียน            
ชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ โรงเรียน จ านวน ๒,๘๖๔คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน ๕ โรงเรียน จ านวน ๓,๙๘๙ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ๑ โรงเรียน จ านวน ๕๖๐ 
คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียน กศน. ๑ แห่ง จ านวน ๑,๐๑๒ คน) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และ
สังคมเพ่ือยามสูงอายุ และ  
            ๓) กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยาม
สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มี
ความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอาย ุโดยจะด าเนินการทดสอบความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

ผลการด าเนินการ... 
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ผลการด าเนินการ  
           ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมใน
มิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพและการ             
ปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุ แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ (ในรูปแบบของแผ่น CD)  แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าว
ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๕ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑,๒๓๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒  
             จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าในพ้ืนที่
เขตบางแค ที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯเพ่ือยามสูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ไมได้ เนื่องจากยังไม่ได้มี
การทดสอบความรู้ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง  
 

 
   ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน  
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมใน           
ที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สุงอายุ จ านวน 
๑ ชุดความรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจและสังคมยามสูงอายุแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ โรงเรียน  
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุในโรงเรียน 
กศน. (ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน ๑๐,๒๑๖ คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยม
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗ โรงเรียน จ านวน ๒,๔๔๒ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ โรงเรียน จ านวน ๗,๗๗๔  คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียน กศน. ๑๐ 
แห่ง จ านวน ๑,๕๐๐ คน)   โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าใน
โรงเรียนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ โดยยังไม่มี
กิจกรรมทดสอบความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยามสูงอายุในปีนี้  
 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้          
ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกัน           
ยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ (ในรูปเอกสาร และ
แผ่นพับ) แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๓ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑,๑๐๙ คน ได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และโรงเรียน กศน. 
จ านวน ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑๕๐ คน ได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐   
            จากการด าเนินการดังกล่าว ยังคิดเป็นจ านวนร้อยละของนักเรียนมัธยมศึก าในพ้ืนที่ที่มี
ความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯ เพ่ือยามสูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีการ
ทดสอบความรู้ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง  
 

 

       
     ที่มา : ส านกังานเขตบางขุนเทียน 

 

ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมใน           
ที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุ  จ านวน ๑ 
ชุดความรู้ (ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย) เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๕๔ และ ๕๙ โรงเรียนรา ฎร์บูรณะ (มูฮัมหมัดอุทิศ)   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ด้านการเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ (ส านักงานเขตทุ่งครุมีนักเรียน
ชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน ๘,๓๗๐ คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ๒ 
โรงเรียน จ านวน ๑,๗๒๐ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ โรงเรียน 
จ านวน ๓,๔๘๕ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน ๒ โรงเรียน จ านวน ๑,๕๑๘ คน นักเรียนชั้น
มัธยมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ๑ โรงเรียน จ านวน ๕๑๗ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียน กศน. ๔  แห่ง 
จ านวน ๑,๑๓๐ คน)   โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ   
            ๓) กิจกรรมทดสอบความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้าน
การเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยามสูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าชั้นมัธยมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรู้ในมิติสุขภาพ 
เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ โดยจะด าเนินการทดสอบความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยาม
ชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุ (ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแผ่นซีดีรอม จัดท าชุดความรู้ใน
แฟนเพจเฟสบุ๊คและเว็บไซด์ของเขต และเอกสารเผยแพร่) แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ ส่วนการน า          
ชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จะเริ่มด าเนินการใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑   
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก า
ในพ้ืนที่เขตทุ่งครุ ที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯเพ่ือยามสูงอายุ ในขณะนี้ไม่ได้ ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง  
 

 
            ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  

  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ  
           ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมใน           
ที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ  จ านวน 
๑ ชุดความรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ และ ๕๘  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึก า 
ขั้นพ้ืนฐาาน จ านวน ๑ โรงเรียน จ านวน ๓ โรงเรียน (ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมีนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน 
๙,๘๘๘ คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ โรงเรียน จ านวน๕๗๖ คน นักเรียนชั้น
มัธยมในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ โรงเรียน จ านวน ๓,๔๘๙ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน ๓ โรงเรียน จ านวน ๑,๑๖๓ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ๑ โรงเรียน จ านวน ๓,๘๐๐ 
คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียน กศน. ๑ แห่ง จ านวน ๘๖๐ คน)  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ 
เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ และ 

 
3) กจิกรรม... 

 
 
 
 



15 
 

             ๓) กิจกรรมทดสอบความรู้หลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
คือ ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียนเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรอบรู้ในมิติ
สุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ โดยจะด าเนินการทดสอบความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยาม
ชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้
ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
๕๗๖ คน โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึก าขั้นพ้ืนฐาาน ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๖๗๒ คน รวมจ านวน 
๑,๒๔๘ ได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก า
ในพ้ืนที่เขตรา ฎร์บูรณะ ที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯเพ่ือยามสูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้
ไม่ได้ในปีนี้ เนื่องจากยังไม่มีการทดสอบความรู้ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการ
ด าเนินการด้านล่าง  

 
                                                                   ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 
 

           ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมใน         
ที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ จ านวน 
๑ ชุดความรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตกับศูนย์บริการสาธารณสุ ๔๗ และ ๖๒  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยาม
สูงอายุในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ โรงเรียน สังกัดส านักงานการศึก าขั้นพ้ืนฐาาน ๑ โรงเรียน โรงเรียน
เอกชน ๑ โรงเรียน (ส านักงานเขตภาษีเจริญมีนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่จ านวน ๑๑,๘๘๘ คน แยกเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๖ โรงเรียน จ านวน ๑,๐๑๐ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕ โรงเรียน จ านวน ๗,๓๐๑ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน ๓ โรงเรียน จ านวน 
๑,๐๙๑ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนอาชีวศึกษา 1 โรงเรียน จ านวน ๑,๗๕๐ คน นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียน 
กศน ๑ แห่ง จ านวน ๗๓๖.คน) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียน
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ และ  

           3) กิจกรรม... 
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           ๓) กิจกรรมทดสอบความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึก าด้านการเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ 
เศร ฐากิจ และสังคม เพ่ือยามสูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึก า
ในโรงเรียนเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรอบรู้ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ และสังคมเพ่ือยาม
สูงอาย ุโดยจะท าการทดสอบความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
          ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยาม
ชราภาพ และการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้อายุแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ (ในรูปของแผ่นซีดี เอกสาร 
และPowerPoint) แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนเป้าหมาย ๔ 
โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๒,๓๑๔ คน ถ่ายทอดไดจ้ านวน ๒,๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ โดยได้มีการวัด
ความรู้นักเรียนแล้ว แต่อยู่ระหว่างประมวลผลคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑            
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก า
ในพ้ืนที่เขตภา ีเจริญที่มีความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมฯ เพ่ือยามสูงอายุตามค่าเป้าหมายของดัชนีนี้
ไม่ได้ จนกว่าจะประมวลผลเสร็จ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการ
ด้านล่าง  
 

 
                                                                                                   ที่มา :  ส านักงานเขตภา ีเจริญ 
 

ดัชนี ๑.๒  ร้อยละของประชากรอายุ ๓๐ – ๕๙ ปี ท่ีได้เตรียมการเพื่อยามสูงอายุ 
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย 

  ผลการด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรการที่ ๑ ดัชนี ๑.๒ ปรากฏ ดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน  ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  

๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  

๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯแก่พนักงานที่มีอายุ 
๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนพนักงานที่มีอายุ ๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการ 
๑๙๔ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้    

3) กิจกรรม... 
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            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯ ในส านักงานเขต
และศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปีในสังกัดส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๗๗๒  คน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ และ 
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯแก่ประชาชนใน
ชุมชนพ้ืนที่เขตหนองแขม โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ จ านวนชุมชนที่มีการถ่ายทอดความรู้ฯ ๘ ชุมชน 
จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนเป้าหมาย ๑,๔๙๒ คน และ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-
๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
(ส านักงานเขตหนองแขมมีประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑
จ านวน ๒๔,๘๐๘ คน ) 
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตหนองแขมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ฯ 
แล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ ๑๐ 
แห่ง ในชุมชน ๘ ชุมชน และในส านักงานเขตจ านวน ๒,๔๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นการ
ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่เขตหนองแขม ที่ได้รับการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ ร้อยละ ๙.๙๑ และจะได้ด าเนินการขยายผลไป
ในสถานประกอบการอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
        ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

 

ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อ ๕ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ (เป็นชุดความรู้เดียวกับ
ดัชนี ๑.๑)  จ านวน ๑ ชุดความรู้  
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯแก่พนักงานที่มีอายุ ๓๐-๕๙ 
ปีในสถานประกอบการ จ านวน ๒ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ๔,๑๒๖  คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ        
ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานที่มีอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้    
 

3) กิจกรรม... 
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             ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯ ในส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างอายุ 30-59 ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการ-
สาธารณสุข ๖๕ จ านวน ๖๙๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในยามสูงอายุแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐา
และรัฐาวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง (เรือนจ าพิเศ ธนบุรี และบมจ.ทีโอที) จ านวนบุคลากรในหน่วยงานเป้าหมาย ๒๖๘ คน 
และ 
            ๕) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ แก่ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่              
เขตบางบอน ชุมชนในพ้ืนที่จ านวน ๑๒ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย (ส านักงานเขต           
บางบอนไม่สามารถให้ข้อมูลได้) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ องประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนใน
พ้ืนที่เขตบางบอนได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ส านักงานเขตบางบอนมีประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ จ านวน 
๔๖,๙๖๑ คน) 
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตบางบอนรายงานว่า ไดด้ าเนินการตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ฯแล้วเสร็จ ๑ 
ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ 
หน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจเป้าหมาย ๒ แห่ง สถานประกอบการเป้าหมาย ๑๐ แห่ง โดยเป็นการด าเนินการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๕,๐๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔           
             จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในพ้ืนที่
เขตบางบอน ที่ได้มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ ร้อยละ ๑๐.๘๕ และจะได้ด าเนินการขยายผลไปในสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการ
ด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 

            ข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
           ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าการขับเคลื่อนในมาตรการและดัชนีนี้ น่าจะมีปัญหา

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในภาพรวมของส านักงานเขตบางบอนที่สมควรได้รับการพิจารณาและทบทวน
ในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ดังที่ได้น าเสนอ        
ข้อพิจารณาโดยละเอียดไว้ใน มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๑.๑ และส านักงานเขตบางบอนควรเก็บข้อมูลประชากร
ในชุมชนจ าแนกตามอายุไว้เพื่อการวัดผลการด าเนินการด้วย 

ส านักงานเขต.. 
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  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุให้แก่พนักงานวัย 
๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ จ านวน ๓ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ๑,๐๐๓ คน ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้    
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ             
30-59 ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ จ านวน ๑,๔๖๑ คน โดยมีตัวชี้วัดและ     
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข 
๔๐ ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
(ส านักงานเขตบางแคมีประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี ๖๑ 
จ านวน ๙๐,๐๔๐ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ จ านวน ๓ แห่ง ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลจากสถานประกอบการ 
ยังคิดเป็นร้อยละไม่ได้และถ่ายทอดความรู้ในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑,๔๖๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่เขตบางแค ที่ได้มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ ร้อยละ ๑.๖๒  และจะได้ด าเนินการขยายผลไปใน
สถานประกอบการอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 

 
   ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ใน
สถานประกอบการ จ านวน ๑ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ๙๕ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างใน
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ จ านวน ๑,๗๘๗ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
           ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ใน
ชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน  จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนเป้าหมาย ๓,๒๒๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
 (ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 
๒๕๖๑จ านวน ๘๖,๖๔๘ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
           ส านักงานเขตบางขุนเทียนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท า          
ชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ แล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอด
ให้ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมาย ๑ แห่ง ได้จ านวน ๙๕ ชุมชนเป้าหมาย ๕ ชุมชน 
ได้จ านวน ๓,๒๒๘ ในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ จ านวน ๑,๗๘๗ คน ครบถ้วน โดยเป็น
การด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมจ านวน ๕,๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน ที่ได้มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ ร้อยละ ๕.๙ และจะได้ด าเนินการขยายผลไป
ในสถานประกอบการอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

   
                                      ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน                         

 
ส านักงานเขต... 

 
 
 
 
 



21 
 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้ 
           ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุแก่พนักงานวัย ๓๐-๕๙ ป ี            
ในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ๒,๗๙๒ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานวัย ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปีใน
สังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๑๕๑ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุแก่ประชากรวัย ๓๐-๕๙ ปี 
ในชุมชนใพ้ืนที่ ๒๙ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชน จ านวน ๙,๐๐๗ คน โดยมีตัวชี้วัดและ                     
ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
(ส านักงานเขตทุ่งครุประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑
จ านวน ๕๖,๙๔๙ คน) 
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้           
ที่ครอบคลุมในมิตสิุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากร
อายุ ๓๐-๕๙ ปีในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขด าเนินการได้ จ านวน ๑,๑๕๑ คน คิดเป็น            
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส าหรับในสถานประกอบการ ๑๐ แห่ง ในชุมชน ๒๙ ชุมชน จะได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่เขตทุ่งครุที่ได้มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ ร้อยละ ๒.๒๘ และจะได้ด าเนินการขยายผลไปใน
สถานประกอบการอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 

 
                   ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  
            มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯให้แก่พนักงาน           
วัย ๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมาย 
๒,๖๕๖ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานวัย ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปี
ในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘๓ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมการยามสูงอายุฯให้แก่ประชากรวัย ๓๐-๕๙ ปี 
ในชุมชนในพ้ืนที่ ๒๗ ชุมชน (ทุกชุมชน) จ านวนประชากรวัย ๓๐ –๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย จ านวน ๖,๐๒๘ 
คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้  
(ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมีประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 
๒๕๖๑ จ านวน.๓๗,๑๙๑ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชากรวัย    
๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการ ๑๐ แห่ง ในชุมชนในพ้ืนที่ ๒๗ ชุมชน ในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข โดย
เป็นการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๙,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่เขตรา ฎร์บูรณะที่ได้มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุฯ ร้อยละ ๒๕.๑๙ และจะได้ด าเนินการขยายผล
ไปในสถานประกอบการอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                 ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 
ส านักงานเขต... 

 
 
 



23 
 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๕ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑)  จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯให้แก่พนักงานวัย 
๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการ จ านวน ๑ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ๑๑๗ คน ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๗๐ ของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้    
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุฯ แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ที่มีอายุ 30-59 ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ๑,๒๖๕ คน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้ร้บการถ่ายทอด
ความรู้ฯ  
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมยามสูงอายุฯแก่ประชากรอายุ              
๓๐-๕๙ ปี ในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง (สถานีต ารวจนครบาลภา ีเจริญ) จ านวน 
๑๖๕ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานและลูกจ้างอายุ ๓๐-๕๙ ปีใน
หน่วยงานฯเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ และ 
           ๕) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือยามสูงอายุแก่ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี 
ในชุมชนในพ้ืนที่ ๑๓ ชุมชน จ านวนประชากรวัย ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ ๓,๔๘๐ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
(ส านักงานเขตภาษีเจริญมีประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี๖๑ จ านวน 
๕๘,๑๓๐ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
             ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมใน
มิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถาน
ประกอบการ ๑ แห่ง ได้ ๑๑๐ คน หน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจเป้าหมาย ๑ แห่งได้ ๗๗ คน ชุมชนในพ้ืนที่ ๑๓ 
ชุมชน ได้จ านวน ๒,๖๐๐ คน ในส านักงานเขตและศูนย์บริการ-สาธารณสุข จ านวน 1,265 คน ผลการด าเนินการรวม            
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๙         
             จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๗ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ี
ในพ้ืนที่เขตภา ีเจริญ ที่ได้มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุฯ และจะได้ด าเนินการขยายผลไปในสถานประกอบการอ่ืน  ๆ
ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                       ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

มาตรการที่ 2 ... 
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มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมและสร้างวินัยการออม 
ดัชนี ๑.๓  ร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ท่ีมีหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการ 

            ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรการที่ ๒ ดัชนี ๑.๓ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่
พนักงานที่มีอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง  จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ
เป้าหมาย๑๙๔ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่
มีอายุ ๓๐-๕๙ ปี ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่
ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานเขต จ านวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขต ๗๑๐ คน  โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปีในสังกัดส านักงาน
เขตได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่
ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชน ๘ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย ๑,๔๙๒     
คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมกิจกรรมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตหนองแขมสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและ             
การสร้างหลักประกันยามชราภาพแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ และน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ             
๓๐-๕๙ ปี ในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑,๑๕๑ คน (ส่วนสถานประกอบการ ๑๐ 
แห่ง และชุมชนเป้าหมาย ๘ ชุมชน จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
           จากผลการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ของประชากรอายุ 
๓๐-๕๙ ปีในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการส่งเสริมการออมและการสร้างหลักประกันยามชราภาพ และจะได้
ด าเนินการขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
             ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๕ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่
พนักงานที่มีอายุ ๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการ จ านวน ๒ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมาย 
๓,๒๖๐ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่มีอายุ ๓๐-๕๙ ปี 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
          ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออม วินัยการออมและสร้างหลักประกัน
ยามชราภาพแก่ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ จ านวนข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ จ านวน ๖๙๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและ         
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปีในสังกัดส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
          ๔) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออม วินัยการออม และสร้าง
หลักประกันยามชราภาพแก่ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจในพ้ืนที่ จ านวน ๖ แห่ง 
คือ เรือนจ าพิเศ ธนบุรี, บมจ.ทีโอที, กศน., วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม, โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึก าขั้นพ้ืนฐาาน ๒ แห่ง จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 30-59 ปีในหน่วยงานของรัฐาเป้าหมาย 
จ านวน ๒๖๘  คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐาเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
           ๕) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออม วินัยการออมและสร้างหลักประกัน
ยามชราภาพแก่ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ ๑๒ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ใน
ชุมชนในพ้ืนที่ (ยังไม่มีข้อมูล) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๗๐ ของประชากรอายุ 30-59 ปี            
ในชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการออมสร้างหลักประกันยามชราภาพ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนรายงานว่า สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดคือ จัดท าชุด
ความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออม
และการสร้างหลักประกันยามชราภาพแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ 
๓๐-๕๙ ปีในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข สถานประกอบการ ๒ แห่ง หน่วยงานของรัฐาและ
รัฐาวิสาหกิจ ๖ แห่ง รวมจ านวน ๔,๒๑๗ คน ส่วนชุมชนเป้าหมาย ๑๒ ชุมชน ส านักงานเขตไม่มีการเก็บ
ข้อมูลจึงคิดจ านวนไม่ได้   
             จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี 
ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ ร้อยละ ๘.๙๗ และจะได้
ด าเนินการขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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      ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 

             ข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าการขับเคลื่อนในมาตรการและดัชนีนี้ น่าจะมีปัญหา
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในภาพรวมของส านักงานเขตบางบอนที่สมควรได้รับการพิจารณาและทบทวน
ในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ดังที่ได้น าเสนอ
ข้อพิจารณาโดยละเอียดไว้ใน มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๑.๑ และส านักงานเขตบางบอนควรจัดเก็บข้อมูล
ประชากรในชุมชนจ าแนกตามอายุให้ชัดเจน 
  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็น  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ             
ในสถานประกอบการ จ านวน ๓ แห่ง  จ านวนพนักงานวัย ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมาย 
๑,๐๐๓ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานวัย ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ
เป้าหมายได้รับการส่งเสริมวินัยการออมและการสร้างหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการ   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างวัย 
๓๐-๕๙ ปี ในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ จ านวน ๑,๔๖๑ คน โดยมีตัวชี้วัดและ                  
ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและ           
การสร้างหลักประกันยามชราภาพแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ         
๓๐-๕๙ ปีในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ และสถานประกอบการเป้าหมาย จ านวน 
๒,๔๖๔ คน ครบถ้วนร้อยละ 100 

จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๓ ของประชากรอายุ     
๓๐-๕๙ ปี ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ และจะได้ด าเนินการ
ขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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             ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 
 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพในสถานประกอบการ จ านวน              
๑  แห่ง  จ านวนพนักงานวัย ๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการเป้าหมาย ๙๕ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ             
ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานวัย ๓๐-๕๙ ปีในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการส่งเสริมวินัยการออมและการสร้าง
หลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการ  
            ๓) กิจกรรมส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างวัย ๓๐-๕๙ ปีในสังกัด
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒  จ านวน ๑,๙๑๐ คน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ           
ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างวัย ๓๐-๕๙ ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
             ๔) กิจกรรมส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพในชุมชน ๕ ชุมชน จ านวน
ประชากรวัย ๓0-๕๙ ปี ในชุมชนเป้าหมาย ๓,๒๒๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการออมและสร้างหลักประกั น              
ยามชราภาพ 
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตบางขุนเทียนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุด
ความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการออมและการสร้างหลักประกัน
ยามชราภาพแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในส านักงาน-
เขตและศูนย์บริการสาธารณสุข สถานประกอบการเป้าหมาย ๑ แห่ง และชุมชนเป้าหมาย ๕ ชุมชน  โดยเป็น
การด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๕,๒๓๓ คน ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๔ ของประชากรอายุ       
๓๐-๕๙ ปี ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ และจะได้ด าเนินการ
ขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                                                               ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริมและสร้างวินัยการออม การสร้างหลักประกัน             
ยามชราภาพในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง  จ านวนพนักงานอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ
เป้าหมาย ๑,๗๐๖ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานอายุ ๓๐-๕๙ ปี ใน                
สถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่
ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวนข้าราชการและลูกจ้างอายุ        
๓๐-๕๙ ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๑๕๑ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างอายุ ๓๐-๕๙ ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและสร้างวินัยการออม การสร้างหลักประกัน
ยามชราภาพแก่ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ ๒๙ ชุมชน จ านวน ๙,๐๐๗ คน โดยมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนในพื้นท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุม
ในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและการสร้างหลักประกันยาม
ชราภาพแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑,๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนสถานประกอบการเป้าหมาย ๑๐ แห่ง และ
ชุมชนในพ้ืนที่ ๒๙ ชุมชน จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            จากการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๒.๒๘ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับ
การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ และจะได้ด าเนินการขยายผลไปใน
สถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  

๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  

2) กิจกรรม... 
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           ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริมและสร้างวินัยการออม การสร้างหลักประกัน              
ยามชราภาพแก่พนักงานในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง  จ านวนพนักงานที่มีอายุ ๓๐-๕๙ ปี ใน
สถานประกอบการเป้าหมาย ๒,๖๕๖ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานที่มีอายุ 
๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๓) กิจกรรมส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพในชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 
๒๗ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย จ านวน ๖,๐๒๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและ              
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการ
ออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุด
ความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและสร้าง
วินัยการออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ แล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้
ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมาย ๑๐ แห่ง และชุมชนในพ้ืนที่ ๒๗ ชุมชน โดยเป็น
การด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๘,๖๘๔ คน  

จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๕ ของประชากรอายุ 
๓๐-๕๙ ปี ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมและสร้างหลักประกันยามชราภาพ และจะ
ได้ด าเนินการขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏ
ตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 

 

     
ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับ ดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการสร้างวินัยการออมและการสร้าง
หลักประกันยามชราภาพในสถานประกอบการ จ านวน ๑ แห่ง  จ านวนพนักงานอายุ ๓๐-๕๙ ปีในสถาน
ประกอบการเป้าหมาย ๑๑๗ คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๗๐ ของพนักงานอายุ ๓๐-๕๙ ปีใน
สถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
 

3) กิจกรรม... 
 
 
 
 



30 
 

            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการสร้างวินัยการออม และการสร้าง
หลักประกันยามชราภาพแก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ 
และ ๖๒ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข 
๑,๒๖๕ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขต
และศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการสร้างวินัยการออม และการสร้าง
หลักประกันยามชราภาพแก่ประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง 
(สถานีต ารวจนครบาลภา ีเจริญ) จ านวน ๑๖๕ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พนักงานและลูกจ้างอายุ ๓๐-๕๙ ปี ในหน่วยงานฯเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
            ๕) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ด้ านการส่ ง เสริมการสร้ า งวินั ยการออม และการ              
สร้างหลักประกันยามชราภาพแก่ประชากรวัย ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนในพ้ืนที่ ๑๓ ชุมชนจ านวนประชากรอายุ 
๓๐-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ ๓,๔๘๐ คนโดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ 
๓๐-๕๙ ปีในชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้   
ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการออมและ          
การสร้างหลักประกันยามชราภาพ แล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชากรอายุ 
๓๐-๕๙ ปีในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข สถานประกอบการเป้าหมาย ๑ แห่ง และชุมชนใน
พ้ืนที่ ๑๓ ชุมชน โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๔,๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๙ 
            จากการด าเนินการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๗ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในพ้ืนที่
เขตที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมและการสร้างหลักประกันยามชราภาพ และจะได้ด าเนินการ
ขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                              ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 
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           ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ มีข้อสังเกตุว่า มาตรการที่ ๒ นี้             
กลยุทธ์ที่น ามาใช้ตามมาตรการที่ ๒ คือ การส่งเสริมและการสร้างวินัยการออม  การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ จึงมีความสอดคล้องกับมาตรการตามยุทธศาสตร์ แต่การวัดผลสัมฤทธิ์ใน
ดัชนีที่ ๑.๓ ต้องการวัดที่การมีหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปี  
กิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างวินัยการออม อาจไม่ก่อให้เกิดการสร้างหลักประกันยามชราภาพได้ โดยตรง 
เพราะปัจจัยที่จะท าให้มีการสร้างหลักประกันยามชราภาพขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลที่จะสร้าง
หลักประกันหรือไม่ ประกอบกับ “หลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการ” ตามนิยามศัพท์หมายถึง           
ผู้มีสถานภาพการท างานเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ครูและครูใหญ่
ในโรงเรียนเอกชน (ครู) ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง  ๆ)  ซึ่งกลุ่มนี้
ถือว่าเป็นผู้ที่หลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการอยู่แล้ว กิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออม อาจ
มีผลให้บุคคลในกลุ่มนี้สร้างหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการเพ่ิมเติม เช่น กองทุนรวมเพ่ือการ    
เลี้ยงชีพ (RMFs) 

ดังนั้น การด าเนินการจึงควรมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาานเกี่ยวกับจ านวนคนกลุ่มนี้ในพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลฐาานในการค านวณตัวชี้วัดในดัชนี ๑.๓ และควรมีการส ารวจจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหลังจาก
ที่ส านักงานเขตได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออมแล้ว บุคคลในกลุ่มนี้มีการสร้างหลักประกัน
ยามชราภาพ เช่น เป็นสมาชิกกองทุนประเภทอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่  หรือมีการออมเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ส าหรับ
ประชากรวัย ๓๐-59 ปีในชุมชนหรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่เข้าไปท ากิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออม ก็ควรมี
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้มีหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการตามนิยามศัพท์ และการเป็น
สมาชิกกองทุนอ่ืนหรือการออมเพ่ิมเติมหลังจากมีการท ากิจกรรมส่งเสริมการออมไว้ด้วย 

มาตรการที่ ๓  การปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย 
ดัชนีที่ ๑.๔ ร้อยละของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 

  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรการที่ ๓ ดัชนี ๑.๔ ปรากฏ ดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ       
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือปลูกจิตส านึก
เรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ (เช่นเดียวกับดัชนี ๑.๑) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึก า จ านวน ๑๑,๓๔๗  คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ  
            ๓) กิจกรรมส ารวจทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและ             
ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องคุณค่าผู้สูงอายุมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 
 

ผลการด าเนินการ... 
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             ผลการด าเนินการ  
             ส านักงานเขตหนองแขมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าของ
ผู้สูงอายุแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมใน
โรงเรียนในพ้ืนที่จ านวน ๑๑,๓๔๗  คนได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผลการ
ทดสอบความรู้ ยังไม่แล้วเสร็จ  
                    จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก า
ในพ้ืนที่เขตหนองแขมที่มีทัศนคติเชิงบวกแก่สูงอายุไม่ได้จนกว่าจะประมวลผลเสร็จ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
             ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

 

  ส านักงานเขตบางบอน 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าเพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าของใน
โรงเรียนเป้าหมาย ๖ แห่ง (เช่นเดียวกับ ดัชนี ๑.๑) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน ๓,๔๖๑ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
          ๓) กิจกรรมส ารวจทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึก า ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
           ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนรายงานว่า สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท า           
ชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึก เรื่องคุณค่า
ของผู้สูงอายุ แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมใน
โรงเรียนเป้าหมาย ๖ แห่ง จ านวนนักเรยีนไดจ้ านวน ๓,๔๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕   
 

จากการ... 
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               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่
เขตท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 12.32 แต่ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีในปีนี้ได้ โดยส านักงานเขตจะมีการส ารวจทัศนคติหลัง
ถ่ายทอดความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

  
ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 
             ข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า การขับเคลื่อนในมาตรการและดัชนีนี้ น่าจะมีปัญหา
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในภาพรวมของส านักงานเขตบางบอนที่สมควรได้รับการพิจารณาและทบทวน
ในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ดังที่ได้น า เสนอ             
ข้อพิจารณาโดยละเอียดไว้ใน มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๑.๑ 
  ส านักงานเขตบางแค 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่นเดียวกับ ดัชนี ๑.๑) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
มัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (จ านวนนักเรียน ๑,๒๖๑ คน) ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ   
            ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้           
ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑,๒๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒    
              จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก า          
ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๙๘.๐๑  แต่ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้เพราะยังไม่มีการส ารวจทัศนคติ
หลังถา่ยทอดความรู้ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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           ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

   

ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑)  จ านวน ๑ ชุดความรู้  
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑,๑๐๙ คน โดยมีตัวชี้วัดและ             
ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ  
             ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกจิตส านักเกี่ยวกับคุณค่าผู้สูงอายุแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียน กศน. ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑๕๐ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ              
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด กศน. เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
               ผลการด าเนินการ 
             ส านักงานเขตบางขุนเทียนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุด
ความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่า
ของผู้สูงอายุแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมมหานครเป้าหมาย ๓ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑,๑๐๙ คน โรงเรียน กศน. 
เป้าหมาย ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑๕๐ คน ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐    
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ ร้อยละ ๑๒.๓ แต่ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ เพราะยังไม่มีการส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอด
ความรู้ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

       
ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตทุ่งครุ 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้    
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑,๗๒๐ คน โดยมีตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ   
             ผลการด าเนินการ 
              ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯเพ่ือใช้ถ่ายทอดความรู้เ พ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
แล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป้าหมาย  ๒  โรงเรียน จ านวนนักเรียน  ๑,๗๒๐ คน ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐             
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๕ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียนในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ แต่ยัง
ไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพ้ืนที่เขตท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมาย
ของดัชนีนี้ในปีนี้ได้เพราะไมม่ีการส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้  
  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ โรงเรียน  จ านวนนักเรียน ๕๗๖ คน และใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึก าขั้นพ้ืนฐาานจ านวน ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๖๗๒ คน รวมจ านวน
นักเรียน ๑,๒๔๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมัธยมศึก าโรงเรียน
เป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ  
             ผลการด าเนินการ  
              ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุด
ความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคม ฯ เพ่ือใช้ถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้ นมัธยมใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดส านักงานการศึก าขั้นพ้ืนฐาานเป้าหมาย จ านวน  ๓  โรงเรียน
จ านวนนักเรียน  ๑,๒๔๘  คน  ได้ครบถ้วน คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐                 
              จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๑ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึก าในโรงเรียนในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ แต่            
ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตาม
เป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ เนื่องจากยังไม่มีมีการส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
   มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก าใน
พ้ืนที่ คือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๓๘๙ คน โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึก า
ขั้นพ้ืนฐาาน ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑,๘๑๑ คน โรงเรียนเอกชน ๑ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑๑๔ คน รวม
จ านวนนักเรียน ๒,๓๑๔ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าในโรงเรียน
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ  
               ผลการด าเนินการ  
             ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จจ านวน ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ดังกล่าวไป
ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนเป้าหมาย จ านวนนักเรียน ๒,๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐  
ยังไม่มีการส ารวจทัศนคติเชิงบวกของนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้   
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก าใน
โรงเรียนในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ร้อยละ  ๑๗.๖๗          
แต่ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมในพ้ืนที่ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ตามเป้าหมาย
ของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ เพราะยังไม่มีการส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้ ปรากฏตามตารางโครงการ/
กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา :  ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

ดัชนีที่ 1.5 ... 
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ดัชนีที่ ๑.๕ ร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรการที่ ๓ ดัชนี ๑.๕ ปรากฏผล ดังนี้ 
            ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดชันี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เ พ่ือปลูกจิตส านึกเรื่ องคุณค่าผู้ สู งอายุแก่พนักงานใน                
สถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ๒๙๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ในส านักงานเขต จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปีในสังกัดส านักงานเขตจ านวน ๘๖๔ คน 
โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในส านักงานเขต 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ และ  
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุแก่ประชากรที่มีอายุ          
๑๘-๕๙ ปีในชุมชน จ านวน ๘ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย จ านวน ๒,๑๐๑ คน โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
(ส านักงานเขตหนองแขมมีจ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีพ้ืนที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ 
จ านวน ๓๔,๕๓๔ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตหนองแขมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชากรอายุ 
๑๘-๕๙ ปี ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตหนองแขม พนักงานในสถานประกอบการ และประชากรใน
ชุมชนเป้าหมาย โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๓,๒๖๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจะได้
ด าเนินการขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ป ี
ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ร้อยละ ๙.๔๔  แต่ยังไม่
สามารถคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในพ้ืนที่เขตที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมาย
ของดัชนีนี้ในปีนี้ได ้จึงควรมีการส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้ด้วย ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม 
และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

           ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าผู้สูงอายุในสถานประกอบการ 
จ านวน ๒ แห่ง จ านวนพนักงานอายุ  ๑๘-๕๙ ปี (ไม่มีข้อมูลในการแบ่งช่วงอายุของพนักงานใน            
สถานประกอบการ) จ านวนพนักงานรวม ๓,๒๖๐ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พนักงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ                                          

            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕  จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ใน
สังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑,๓๒๓ คน และ  
            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกเรื่องคุณค่าผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง คือ เรือนจ าพิเศ ธนบุรี และ              
บมจ.ทีโอที จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจเป้าหมาย     
(ไม่มีข้อมูลจ านวนข้าราชการและลูกจ้าง ไม่มีข้อมูลการแบ่งช่วงอายุของข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน
ของรัฐาและวิสาหกิจเป้าหมาย) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างใน
หน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
(ส านักงานเขตบางบอนมีประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน ๖๕,๙๔๐ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางบอนและศูนย์บริการ-
สาธารณสุข ๖๕ พนักงานในสถานประกอบการเป้าหมาย โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
จ านวน ๔,๔๕๓ คน (เนื่องจากข้อมูลประชากรไม่จ าแนกช่วงอายุที่ชัดเจน) จะได้ด าเนินการขยายผลไปใน
สถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
               จากการด าเนินการดังกล่าว ยังคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในพ้ืนที่ที่มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ จึงควรมีการส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้
ด้วย                                    
             ข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าการขับเคลื่อนในมาตรการและดัชนีนี้ น่าจะมีปัญหา
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในภาพรวมของส านักงานเขตบางบอนที่สมควรได้รับการพิจารณาและทบทวน
ในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ดังที่ได้น าเสนอ
ข้อพิจารณาโดยละเอียดไว้ใน มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๑.๑ และควรมีการเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายโดย
จ าแนกอายุที่ชัดเจน 
 

ส านักงานเขต... 
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            ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายใุห้แก่พนักงานวัย ๑๘-๕๙ ปี 
ในสถานประกอบการ จ านวน ๓ แห่ง จ านวนพนักงานวัย ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมาย จ านวน 
๑,๖๑๖ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานวัย ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและลูกจ้าง           
ในส านักงานเขต จ านวนข้าราชการและลูกจ้างวัย ๑๘-๕๙ ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการ-
สาธารณสุข ๔๐ จ านวน ๑,๔๖๑ คน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐  ของข้าราชการและ
ลูกจ้างวัย ๑๘-๕๙ ปีในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
(ส านักงานเขตบางแคมีจ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีพ้ืนที่ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ จ านวน  
๑๒๒,๖๗๕ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ประชากรวัย ๑๘-๕๙ ปี ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ 
จ านวน ๑,๔๖๑ คน คิดเป็นร้อย ๑๐๐  พนักงานในสถานประกอบการเป้าหมาย โดยเป็นการด าเนินการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๑,๖๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖  และจะได้ด าเนินการขยายผลไปในสถาน
ประกอบการและชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ ร้อยละ ๒.๕  แต่ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ 
ปีในพ้ืนที่เขตที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ จึงควรมีการส ารวจทัศนคติ
หลังถ่ายทอดความรู้ด้วย ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 

            ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒)  กิ จกรรมถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการปลู กจิ ตส านึ กถึ ง คุณค่ าของผู้ สู งอายุ ใ น              
สถานประกอบการ จ านวน ๑ แห่ง จ านวนพนักงานวัย ๑๘-๕๙ ปีในสถานประกอบการเป้าหมาย จ านวน 
๑๒๒ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานวัย ๑๘-๕๙ ปีในสถานประกอบการ
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ จ านวนข้าราชการและลูกจ้างวัย ๑๘-๕๙ ปีในสังกัด
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ จ านวน ๑,๙๔๓ คน และ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน              
การปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้แก่ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน จ านวน
ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายจ านวน ๔,๒๖๙ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ                  
ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู ้
(ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีจ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีพ้ืนที่ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ 
จ านวน ๑๑๖,๘๒๒ คน) 
   ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนสามารถด าเนินการได้ตาม แผนที่ก าหนด คือ จัดท า              
ชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอด
ให้แก่ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางขุนเทียน  และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒  พนักงานในสถานประกอบการ และประชากรในชุมชนเป้าหมาย โดยเป็นการ
ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน ๖,๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจะได้ด าเนินการขยายผลไป
ในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี
ในพ้ืนที่เขตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕.๔๒  แต่ยังไม่
สามารถคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในพ้ืนที่เขตที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ จึงควรมีการ
ส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้ด้วย ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการ
ด าเนินการด้านล่าง 
 

     
ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 

            ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุแก่ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี 
ในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนพนักงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ ๒,๖๕๖ คน 
โดยมตีัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการเป้าหมาย
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่ประชากรอายุ               
๑๘-๕๙ ปีในชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน ๒๙ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย จ านวน
๑๖,๓๘๔ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชน
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
(ส านักงานเขตทุ่งครุมีจ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีพ้ืนที่ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน 
77,228 คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วจะน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ซึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการและประชากรชุมชนเป้าหมาย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของประชากร
อายุ ๑๘-๕๙ ปี ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ จึงควรมีการส ารวจทัศนคติ
หลังถ่ายทอดความรู้ด้วย  
            ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๔ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เดียวกับดัชนี ๑.๑)  จ านวน ๑ ชุดความรู้  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุแก่พนักงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี
ในสถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนพนักงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ จ านวน 
๔,๙๙๑ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถาน
ประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี สังกัด
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๗๘๒ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ และ  
 

4) กิจกรรม... 
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            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุแก่ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ใน
ชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน  ๒๗  ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย จ านวน ๘,๔๘๗ คน โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
(ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมีจ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีพ้ืนที่ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕๐,๔๙๗  คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุด
ความรู้ที่ครอบคลุมมิตุสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการและ
ชุมชนเป้าหมาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน  ๑๔,๒๖๐ คน ได้ผลตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และจะได้
ด าเนินการขยายผลไปในสถานประกอบการและชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในพ้ืนที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๘.๒๔ แต่ยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละ
ของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ จึงควรมีการส ารวจ
ทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้ด้วย ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 

 
ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

            ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๕ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯ (เป็นชุดความรู้
เช่นเดียวกับดัชนี ๑.๑) จ านวน ๑ ชุดความรู้ 
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่พนักงานอายุ               
๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ จ านวน ๑ แห่ง จ านวนพนักงานที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถานประกอบการ 
จ านวน ๔๐๐ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสถาน
ประกอบการเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ   
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวนข้าราชการและลูกจ้างอายุ 
๑๘-๕๙ ปี ในสังกัดส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑,๓๕๕ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในสังกัดส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  

4) กิจกรรม... 
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            ๔) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่ประชากรอายุ            
๑๘-๕๙ ปี ในชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน ๑๓ ชุมชน จ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย จ านวน 
๔,๗๘๗ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปีในชุมชนเป้าหมาย
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๕.) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจในพ้ืนที่ จ านวน ๑ แห่ง คือ สถานีต ารวจนครบาล-
ภา ีเจริญ  จ านวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ในหน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจ จ านวน 
๑๗๒ คน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและลูกจ้างอายุ ๑๘-๕๙ ปี ใน
หน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
(ส านักงานเขตภาษีเจริญมีจ านวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปีพื้นท่ีตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน      
๗๘,๔๘๑ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ที่
ครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ สังคมฯแล้วเสร็จ ๑ ชุดความรู้ แล้วน าชุดความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตภา ีเจริญและศูนย์บริการ-
สาธารณสุข หน่วยงานของรัฐาและรัฐาวิสาหกิจ พนักงานสถานประกอบการ และประชากรในชุมชนเป้าหมาย 
(เป้าหมายจ านวน ๖,๗๑๔ คน) ได้จ านวน ๔,๔๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๑ และจะได้ด าเนินการขยายผลไปใน
สถานประกอบการและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
               จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของประชากรอายุ  ๑๘-๕๙ ป ี
ในพ้ืนที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕.๖๕ แต่ยังคิดเป็นร้อย
ละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปี ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ในปีนี้ได้ จึงควรมี
การส ารวจทัศนคติหลังถ่ายทอดความรู้ด้วย ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการ
ด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                                             ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

            ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่าการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์           
ที่ ๑ นี้ หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ ๖ คือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ และศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
รวมทั้งโรงเรียนในบางเขต (ยกเว้นส านักงานเขตบางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข  ๖๕) ได้บูรณาการความร่วมมือ  

ในการ... 
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ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการจัดท าชุดความรู้ที่ครอบคลุมด้านการเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ เศร ฐากิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยเพ่ือยามสูงอายุ การส่งเสริมและสร้างวินัยการออม การสร้างหลักประกัน             
ยามชราภาพ การส านึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์   
ท าให้สามารถขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานส่วนกลางสั่งการ ซึ่งถือว่า
เป็นความคิดริเริ่มในระดับพ้ืนที่ที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปใช้ได้  
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควรน าชุดความรู้ที่ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในกลุ่มกรุงธนใต้ รวมทั้งโรงเรียนใน           
บางเขต (ยกเว้นส านักงานเขตบางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕) ได้จัดท านี้  ไปพัฒนาปรับปรุงให้มี               
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นชุดความรู้มาตรฐาานของกรุงเทพมหานครต่อไป และในระหว่างที่ยังด าเนินการ          
ไม่แล้วเสร็จ เห็นควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในระดับเขตอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ นี้ น าชุดความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป รวมทั้งควรให้ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร น าชุดความรู้ไปผลิตเป็นสื่อเพ่ือเผยแพร่ให้สู่การรับรู้ในวงกว้างต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมด้านการท างานและหารายได้ของผู้สูงอายุ 

ดัชนีที่ ๒.๑  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการท างาน แตไ่ม่มีงานท าลดลง 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๒.๑ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ  กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการท างานในชุมชน จ านวน ๑๖ ชุมชน (จากจ านวนชุมชนทั้งหมด 
๗๔ ชุมชน)   โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีบัญชีส ารวจความต้องการท างานในป ีพ.ศ. ๒๕๖๑   
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตหนองแขมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ มีการส ารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างาน ครบทั้ง ๑๖ ชุมชน ปรากฏว่ามี
ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม จ านวน ๕๙ คน ซึ่งส านักงานเขตหนองแขมจะได้
ด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพจ านวนดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป  และจะได้
ขยายผลการด าเนินการไปในชุมชนอ่ืน ๆ ที่เหลือต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และ
ต้องการท างาน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ด าเนินการจ านวน ๑๒ ชุมชน (จากจ านวนชุมชนทั้งหมด 
๑๒ ชุมชน) และมีบัญชีส ารวจความต้องการท างาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
            ๒) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางบอนที่มีความพร้อมด้าน
สุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการท างาน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ด าเนินการจ านวน ๒ ชมรม 
และมีบัญชีส ารวจความต้องการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ผลการด าเนินการ  

ส านักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูล และจะได้ขยายผลการด าเนินการ
ไปในชุมชนอ่ืน ๆ ที่เหลือต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟ
แสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 

 

 
                                                               ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 
  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ 
พร้อมท างาน และต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท า โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดคือ ด าเนินการ ๕ ชมรม (จาก
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด ๕ ชมรม) และมีบัญชีส ารวจความต้องการในการท างานแล้วเสร็จในปี               
พ.ศ. ๒๕๖๑   
            ๒) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการ
ท างาน แต่ไม่มีงานท า ในชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน (จากจ านวนชุมชนทั้งหมด ๔๙ ชุมชน)  และมีบัญชีส ารวจ
ความต้องการในการท างานแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ มีการส ารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางแคที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และ
ต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท า ได้จ านวน ๕ ชมรม ปรากฏว่า มีผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อม
ท างานและต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท า ต้องการได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม จ านวน ๒๙ คน  

ด าเนินการ... 
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ด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท า
ในชุมชนไปแล้ว จ านวน ๕  ชุมชน ปรากฏว่า มีผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและ
ต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท า ต้องการได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม จ านวน ๒๙ คน(ชมรมที่ท า
การส ารวจกับชุมชนที่ท าการส ารวจเป็นสถานที่เดียวกันกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเดียวกัน) ซึ่งส านักงานเขตบางแค
จะได้ด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพจ านวนดังกล่ าวในปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะได้ขยายผลการด าเนินการไปในชมรมและชุมชนอ่ืน ๆ ที่เหลือต่อไปในปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 

 

 
      ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ  กิจกรรมส ารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการท างานในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
คือ ด าเนินการ จ านวน ๕๒ ชุมชน (จากจ านวนชุมชนทั้งหมด ๕๒ ชุมชน) และมีบัญชีส ารวจความต้องการ
การฝึกอาชีพในปี พ.ศ.๒๕๖๒   
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนอยู่ระหว่างด าเนินการการส ารวจข้อมูลผู้สุงอายุที่มีความพร้อม
ด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างาน  เมื่อได้ข้อมูลแล้วส านักงานเขตบางขุนเทียนจะได้ด าเนินการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพต่อไป และจะได้ขยายผลการด าเนินการต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
    ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

ส านักงานเขต... 
 
 



47 
 

ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ในชุมชนที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และ
ต้องการท างาน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ด าเนินการในชุมชน จ านวน ๒๙ ชุมชน (จากจ านวนชุมชน
ทั้งหมด ๒๙ ชุมชน) และมีบัญชีส ารวจความต้องการการท างานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
            ๒) กิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ในชุมชน ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและ
ต้องการท างาน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อม
ท างาน และต้องการท างาน ในชุมชนเป้าหมาย ได้รับการฝึกอาชีพตรงตามความต้องการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓๐ ของบัญชีส ารวจความต้องการฝึกอาชีพ และ  
            ๓) โครงการส ารวจต าแหน่งงานในสถานประกอบการเพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่มีความพร้อม
ด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการท างาน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ด าเนินการในสถาน
ประกอบการ ๑๐ แห่ง โดยเป็นการด าเนินการร่วมกันกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ มีการส ารวจข้อมูล            
ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างาน ครบทั้ง ๒๙ ชุมชน ปรากฏว่า           
มีผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างานต้องการได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้เพ่ิม จ านวน ๑๓๑ คน และส านักงานเขตทุ่งครุได้ด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับ
การฝึกอาชีพจ านวนดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจะมีการส ารวจต าแหน่งงานในสถานประกอบการ
เพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างานในสถานประกอบการ             
๑๐ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป ซึ่งส านักงานเขตทุ่งครุจะได้ขยายผลการด าเนินการต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 
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ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการ
ท างาน ในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก ตร 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือด าเนินการครบถ้วนและมีบัญชีส ารวจความต้องการฝึกอาชีพในปี                  
พ.ศ. ๒๕๖๑  (จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด ๕ ชมรม จ านวนศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุทั้งหมด ๑ ศูนย์ จ านวน
ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ๑ ศูนย์ จ านวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก ตร ๑ ศูนย)์   
            ๒) กิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการ
ท างาน ที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ  
ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการท างาน ตามบัญชีส ารวจความต้องการการฝึก
อาชีพ ได้รับการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ มีการส ารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างานในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ  
ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก ตร ได้ครบถ้วนปรากฏว่า มีผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการ       
ฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม จ านวน ๒๓ คน และส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะจะได้ด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพจ านวนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะได้ขยายผลการด าเนินการ
ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

  
ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ 
พร้อมท างาน และต้องการท างานแต่ไม่มีงานท า โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ด าเนินการในชมรม 
ผู้สูงอายุ ๑๔ ชมรม (จากจ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด ๑๔ ชมรม) และมีบัญชีส ารวจความต้องการในการ
ท างานแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
            ๒) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ในชุมชน ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและ
ต้องการท างานแต่ไม่มีงานท า โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ด าเนินการในชุมชนจ านวน ๕๓ ชุมชน และ
มีบัญชีส ารวจความต้องการในการท างานแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ มีการส ารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ๑๔ ชมรมแล้วเสร็จปรากฏว่า มีผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ 
พร้อมท างานและต้องการท างาน ต้องการได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้จ านวน  ๑๔ คน และได้ฝึกอาชีพ
ให้ไปแล้ว ๑๒ คน เหลือ ๒ คน จะฝึกอาชีพให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และได้เริ่มด าเนินการส ารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างานและต้องการท างาน ซึ่งส านักงานเขตภา ีเจริญจะ
ได้ด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฝึกอาชีพตามบัญชีส ารวจความต้องการ และจะได้
ขยายผลการด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

 

    ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
                  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
มาตรการที่ ๑ ดัชนี ๒.๑ ประสงค์ที่จะท าให้จ านวนผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน และต้องการ
ท างาน แต่ไม่มีงานท าลดลง ดังนั้น การที่จะท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้ส าเร็จต้องมี
ฐาานข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมท างาน ต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท าในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและจ าแนกรายเขต เพ่ือที่จะได้วางแผนการด าเนินการได้ ดังนั้น  การที่ส านักงานเขตในกลุ่ม         
กรุงธนใต้ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมในลัก ณะของการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ 
พร้อมท างาน และต้องการท างาน แต่ไม่มีงานท า โดยเริ่มจากชุมชน ชมรม จึงเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ แต่ความยากของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ก็คือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากการวัดผลจะให้ข้อมูล
จากการส ารวจประชากรสูงอายุของประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งปกติจัดเก็บทุก ๓ ปี เมื่อพิจารณาจาก
รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ในตาราง ๙ จ านวนผู้สูงอายุ จ าแนกตามลัก ณะทาง
เศร ฐากิจ เพศ เขตการปกครอง และภาค ปรากฏว่า ในกรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุที่ไม่ท างาน ๗๐๙,๗๙๙ คน แยก
เป็นชาย ๒๘๐,๒๒๓ คน หญิง ๔๒๙,๕๗๖ คน แต่ไม่มีข้อมูลจ าแนกรายเขตการปกครอง และจากการส ารวจความ
ต้องการการท างานของผู้สูงอายุปรากฏว่า ร้อยละ ๑๗.๕ มีความต้องการท างาน (ก าลังท างานหรือก าลังหางานอยู่) 
ร้อยละ ๒.๕ มีความต้องการท างานแต่ไม่ได้หางานท า ผู้สูงอายุวัยต้นมีสัดส่วนความต้องการท างานสูงสุด               
(ร้อยละ ๒๔.๙) รองลงมาคือ (สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย (ร้อยละ ๑๐.๓ และร้อยละ ๒.๗ ตามล าดับ) ดังนั้นการจะ
ให้มีการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่อย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะท าให้ยุทธศาสตร์นี้บรรลุผล  

ผู้ตรวจราชการ... 
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                 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า เรื่องนี้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควรรับไปพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรมใน
การปฏิบัติที่สามารถขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๒.๒  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๒.๒ ปรากฏ ดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กจิกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง  โดยเป็นชุดความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถและทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ 
ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ จ านวน ๑ ชุดความรู้   
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนผู้สูงอายุในศูนย์  ๖๐ คน และชมรมผู้สูงอายุในชุมชน  จ านวน ๖ 
ชมรม (จากจ านวนชมรมผู้สูงอายุในชุมชนทั้งสิ้น ๑๙ ชมรม) จ านวนผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเป้าหมาย จ านวน ๔๑๒ 
คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ในชุมชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ  
            ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน ๖ ชุมชน 
จ านวนผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ๘๐๑ คน  โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในชุมชน
เป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง 
 (ส านักงานเขตหนองแขมมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน ๒๓,๔๐๙คน) 
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตหนองแขมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้
ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ แล้วเสร็จ จ านวน ๑ ชุด
ความรู้ และน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ   ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
เป้าหมายได้จ านวน ๔๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย  
จ านวน ๘๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจะขยายผลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีความรอบรู้          
ด้านสุขภาพ ร้อยละ ๕.๔๔ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                       ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็น
ชุดความรู้ที่จะน าไปใช้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
และทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินกา ร
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕    
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนผู้สูงอายุในศูนย์ฯ  ๓๐  คน และในชมรมและ
กลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ จ านวน ๒ ชมรม/กลุ่ม (จากจ านวนชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๒ ชมมรม/กลุ่ม) จ านวน
ผู้สูงอายุในชมรม/กลุ่ม ๓๐๐ คนจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๓๓๐ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ
ของผู้สูงอายุในศูนย์ฯและชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๗๐ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
             ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 
๑๒ ชุมชน จ านวนผู้สูงอายุในชุมชน (อยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูล)  โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ 
๗๐ ของผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง โดยจะเริ่ม
ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (ส านักงานเขตบางบอนมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน ๑๕,๒๒๖ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนรายงานว่า สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท า
ชุดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ แล้วเสร็จ จ านวน 
๑ ชุดความรู้ โดยจะน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
และชุมชนเป้าหมาย  ในไตรมาสที่ ๔ และจะขยายผลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพตามเป้าหมายของดัชนีไม่ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มถ่ายทอดความรู้ ปรากฏตามตารางโครงการ/
กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                         ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

ข้อพิจารณา... 
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ข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครขอให้ส านักงานเขตบางบอนจัดส่งชุดความรู้ด้านสุขภาพ
และการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็นชุดความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถและทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือ
วิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี เพ่ือประกอบการตรวจราชการ ปรากฏว่าเอกสารที่ได้รับมิได้เป็นชุดความรู้ที่จัดท าขึ้น
เพ่ือสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) 
ตามที่ระบุไว้ในเผยปฏิบัติการและตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แต่เป็นเอกสาร
เผยแพร่ที่มีการจัดท าอยู่แล้วของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์ส่งเสริมการบริหารการออมครอบครัว 
และ กระทรวงสาธารณสุข จ านวนประมาณ ๓๐ ฉบับ เช่นเดียวกับที่มีการน าไปใช้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า น่าจะมีปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ใน
ภาพรวมของส านักงานเขตบางบอนที่สมควรได้รับการพิจารณาและทบทวนในคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 
  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็นชุด
ความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
และทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินกา ร
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐   
            ๒) กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 
๕ ชมรม (จากจ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๕ ชมรม) จ านวนผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเป้าหมาย ๒๙๖ คน ใน
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ๓๑ คน  รวมจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๓๒๗
คน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง โดยจะเริ่มด าเนินการถ่ายทอดความรู้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ส านักงานเขตบางแคมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน ๓๕,๖๘๔ คน) 
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตบางแคสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ด้าน
สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ แล้วเสร็จ จ านวน ๑ ชุดความรู้ 
(โดยเป็นชุดความรู้เดียวกับดัชนีที่ ๑.๑ ซ่ึงศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ ร่วมพิจารณาแล้วว่าครอบคลุมกับ
ความรู้ด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์นี้)  และน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเป้าหมาย จ านวน ๓๒๗ คน ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจะขยายผลในการให้
ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุไปยังชมรมผู้สูงอายุและชุมชนอ่ืน  ๆ ที่เหลือต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขบัเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็นชุด
ความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
และทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินการ
รว่มกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒   
             ๒) กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๑๙ ชมรม 
จ านวนผู้สูงอายุในชมรม ๑,๒๐๐ คน ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนผู้สูงอายุในศูนย์ ๓๐ คน โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ๑ โรงเรียน จ านวนผู้สูงอายุในโรงเรียน ๓๕ คน และในชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน (จากจ านวนชุมชนทั้งสิ้น ๕๒ 
ชุมชน) จ านวนผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ๓๗๓ คน รวมจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๑,๖๓๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชนเป้าหมาย ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง  
(ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ จ านวน
๒๓,๗๕๖ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท า         
ชุดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ แล้วเสร็จ จ านวน 
๑ ชุดความรู้ เป็นชุดความรู้เดียวกับดัชนี ๑.๑ ซ่ึงศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ได้รายงานว่า มีความครอบคลุม
ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในศูนย์
การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุและชุมชนเป้าหมาย จ านวน ๑,๖๓๘ คน ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส่วนผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป และจะขยายผลในการให้ความรู้
ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเพ่ิมเติมต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
            จากการด าเนินการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ ๖.๙  ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการ
ด าเนินการด้านล่าง 
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                                              ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็น
ชุดความรู้ที่จะน าไปใช้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
และทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินการ
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ และ ๕๙  
             ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่
อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๓ ชมรม (จากจ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๘ ชมรม) 
จ านวนผู้สูงอายุในชมรม ๒๓๖ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
              ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 
๑๐ ชุมชน (จากจ านวนทั้งสิ้น ๒๙ ชุมชน) จ านวนผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ๓,๕๒๖ คน  โดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแล
ตนเอง โดยจะเริ่มด าเนนิการในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (ส านักงานเขตทุ่งครุมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑  จ านวน ๑๘,๖๘๓ ) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุดความรู้ด้าน
สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ และ ๕๙ แล้วเสร็จ จ านวน ๑ ชุด
ความรู้ สามารถสแกนด้วย QR Code โดยจะน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
และชุมชนเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะขยายผลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
            จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพตามเป้าหมายของดัชนีนี้ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เริ่มด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                                                  ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งคร ุ
 

  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็นชุด
ความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
และทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินการ
รว่มกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ และ ๕๘   
            ๒) กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 
๕ ชมรม (จากจ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๕ ชมรม) จ านวนผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเป้าหมาย ๖๗๐ คน 
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ๓๕ คน รวมจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๗๐๕ 
คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ 
              ๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน ๘ 
ชุมชน จากจ านวนชุมชนทั้งสิ้น ๒๗ ชุมชน จ านวนผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ๖๑๙ คน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย
คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง  
(ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕,๕๒๗ คน) 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดท าชุด
ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ และ ๕๘ แล้วเสร็จ 
จ านวน ๑ ชุดความรู้ และน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุ และชุมชนเป้าหมาย  จ านวน ๑,๓๒๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจะขยายผลในการให้ความรู้
ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    

จากการ... 
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             จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ร้อยละ ๘.๕๓  ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 

  
                                                                                                     ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมจัดท าชุความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จ านวน ๑ ชุดความรู้ โดยเป็นชุด
ความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
และทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยเป็นการด าเนินการ
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ และ ๖๒  
            ๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
จ านวน ๑๔ ชมรม (จากจ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๑๔ ชมรม) จ านวนผู้สูงอายุในชมรมเป้าหมาย ๗๐๔ คน 
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๒ ศูนย ์(จากจ านวนศูนย์ฯทั้งสิ้น ๒ ศูนย์) จ านวนผู้สูงอายุในศูนย์ฯเป้าหมาย 
๖๕ คน และในชุมชน จ านวน ๑๓ ชุมชน (จากจ านวนชุมชนทั้งสิ้น ๕๓ ชุมชน) จ านวนผู้สูงอายุในชุมชน
เป้าหมาย  ๑,๔๖๘ คน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงอายุ และชุมชนเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง  โดยจะเริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ส านักงานเขตภาษีเจริญมีจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปี 25๖๑ จ านวน ๒๔,๕๘๐ คน) 
 
 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตภา ีเจริญสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ การจัดท าชุด
ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑ ชุดความรู้             
ในเบื้องต้นส านักงานเขตภา ีเจริญได้ใช้ชุดความรู้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ย์จัดท า 
โดยมิได้จัดท าชุดความรู้ใหม่ และน าชุดความรู้ดังกล่าวไปให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ           
๒ ศูนย์ จ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจะได้ปรับให้เหมาะสมกับการน าไปเผยแพร่ให้ความรู้           
ในชมรมฯและชุมชนต่อไป การด าเนินการในชมรมและชุมชนเป้าหมายจะด าเนินการในปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะขยายผลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
            จากการด าเนินการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการยังคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖ ของ
ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

 
                                                                                                   ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

 

            ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
             ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่าการด าเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๒ นี้ หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ ๖ คือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้
และศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ (ยกเว้นส านักงานเขตบางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕) ได้          
บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการจัดท าชุดความรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healt Literacy) เพ่ือให้มีความสามารถและทัก ะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความ
เข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และการจัดการตนเองรวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ท าให้
สามารถขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานส่วนกลางสั่งการ ซึ่งถือว่าเป็น
ความคิดริเริ่มในระดับพื้นท่ีที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปใช้ได้  
 

ผู้ตรวจราชการ... 
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                  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรน าชุดความรู้ที่ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในกลุ่มกรุงธนใต้ (รวมทั้ง
โรงเรียนในบางเขต) ได้จัดท านี้ ไปพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือใช้เป็นชุดความรู้มาตรฐาาน
ของกรุงเทพมหานครต่อไป และในระหว่างที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จเห็นควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ในระดับเขตอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ น าชุดความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป รวมทั้งควรให้ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร น าชุด
ความรู้ไปผลิตเป็นสื่อเพ่ือเผยแพร่ให้สู่การรับรู้ในวงกว้างต่อไป 

มาตรการที่ ๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยผ่านการรวมกลุ่ม 
และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๒.๓  ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ  

และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั ง 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๓ ดัชนีที่ ๒.๓ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
           ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในเขตหนองแขม จ านวนสมาชิก 
กิจกรรมและและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจ
จ านวนชมรมผู้สูงอายุ จ านวนสมาชิก กิจกรรม และจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ เป็น
สมาชิกของชมรม และมีบัญชีส ารวจภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔๐ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สู งอายุในศูนย์ เรียนรู้ผู้สู งอายุ                
ของศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และชมรมผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 
๔ ครั้ง 
  ผลการด าเนินการ   
            ในกิจกรรม ๑) ส านักงานเขตหนองแขมอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กร
ด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ผู้สูงอายุในเขตหนองแขมและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก ส่วน
กิจกรรมที่ ๒) ปรากฏว่า ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในเขตหนองแขมมีจ านวน ๑ ศูนย์ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
จ านวน ๖๐ คน มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง จ านวน ๕๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๖๗ ได้ตามเป้าหมาย ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑๕ ชมรม มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
จ านวน ๑,๔๗๑ คน ไมม่ีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ผลการด าเนินการ
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
            จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะ
ยังไม่มีฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                                                 ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 
 

  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่บางบอน จ านวนสมาชิก 
กิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจกลุ่มหรือ
องค์กรด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางบอน จ านวนสมาชิก กิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ของชมรม โดยมีบัญชีส ารวจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปี                   
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้         
มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๒ ชมรม/กลุ่ม 
จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก ๓๐๐ คน และศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก 
๓๐ คน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
คือ ร้อยละ ๗๐ ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ให้ได้ ร้อยละ ๘๐ โดยจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ผลการด าเนินการ    
             ยังไม่มีผลการด าเนินการ เนื่องจากจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔  
              จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะยังไม่มี
ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 

 
                                               ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจชมรมข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางแค จ านวน
ผู้สูงอายุ และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้าน
ผู้สูงอายุ จ านวนสมาชิก และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก ให้แล้วเสร็จและมีบัญชีส ารวจ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ โดยจะเริ่มด าเนินการใน
ไตรมาสที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๕ ชมรม 
จ านวนสมาชิก ๒๙๖ คน และศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนสมาชิก ๓๑ คน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข  โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างนอ้ยปีละ ๔ ครั้ง  
  ผลการด าเนินการ  
            ในกิจกรรมที่ ๑) ไม่มีผลการด าเนินการเนื่องจากจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ส่วน
กิจกรรมที่ ๒) ปรากฏว่าศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๖ (ในส่วนของ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ต่อปี ร้อยละ ๑๐๐)  
            จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะยัง          
ไม่มีฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางโครงการ/
กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
         ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 
 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในเขตบางขุนเทียน การจัดกิจกรรม
และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจข้อมูลฯให้
แล้วเสร็จและมีบัญชีส ารวจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔๐ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
             ๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวนชมรม            
๑ ชมรม จ านวนสมาชิก  ๑,๒๐๐ คน และศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุจ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนสมาชิก ๓๐ คน            
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข  โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ  
ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
             ๓) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนโฟร์โมสต์
จ านวน ๑ โรงเรียน จ านวนสมาชิก ๓๕ คน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกของโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
   ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตบางขุนเทียนอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล ส่วนกิจกรรมที่ ๒) ปรากฏว่า ชมรมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย           
ปีละ ๔ ครั้ง ๕๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบมีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง จ านวน ๓๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนกิจกรรมที่ ๓) ปรากฏว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ
ชุมชนโฟร์โมสต์ จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง           
๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
            จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะ
ยังไม่มีฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง  
 

   
                                          ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 
 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในเขตทุ่งครุ จ านวนสมาชิก จ านวน
กิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจข้อมูล และมี
บัญชีส ารวจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๔๐ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๘ ชมรม 
จ านวนสมาชิก ๖๖๒ คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข  โดยมีตัวชี้วัด
และค่าปา้หมายคือ ร้อยละ ๕๐ ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบและเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง  
  ผลการด าเนินการ  
            ในกิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตทุ่งครุอยู่ระหว่าด าเนินการส ารวจข้อมูล ส่วนโครงกิจกรรม         
ที่ ๒) ปรากฏว่า ชมรมผู้สูงอายุในความรับผิดชอบมีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 
๔ ครั้ง จ านวน ๓๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐  ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
            จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะ
ยังไม่มีฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง  
 

 
           ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 
  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ จ านวนสมาชิก จ านวน
กิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจข้อมูลและ        
มีบัญชีการส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

2) กิจกรรม...  
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              ๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๕ ชมรม 
จ านวนสมาชิก ๖๗๐ คน และศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ศูนย์ จ านวนสมาชิก ๓๕ คน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดและและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๔๐ ของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างนอ้ยปีละ ๔ ครั้ง  
  ผลการด าเนินการ 
            ในกิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูล ส่วน
กิจกรรมที่ ๒) จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
            จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะ
ยังไม่มีฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ จ านวนสมาชิก จ านวนกิจกรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตภา ีเจริญและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจข้อมูล ให้แล้วเสร็จและมีบัญชีส ารวจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นฐาานข้อมูล และใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ตามเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
            ๒) โครงการศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๒ ศูนย์ จ านวนสมาชิก ๖๕ คนโดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย              
ปีละ ๔ ครั้ง  
            ๓) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๑๔ ชมรม จ านวนสมาชิก ๗๐๔ คน โดยมีตัวชี้วัดและ         
ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
ในกิจกรรมที่ ๑) ยังไม่มีผลด าเนินการเนื่องจากส านักงานเขตภา ีเจริญจะด าเนินการส ารวจ

ข้อมูลในไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. 2561 ส่วนกิจกรรมที่ ๒) ปรากฏว่าศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุที่
เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง จ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และกิจกรรมที่ 
๓) ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุในความรับผิดชอบ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย         
ปีละ ๔ ครั้ง จ านวน ๖๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๔ ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
            จากการด าเนินการ ผลการด าเนินการยังไม่สามารถคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้ เพราะ
ยังไม่มีฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                  ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 
 

              ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
              ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ขอเรียนว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ดัชนี ๒.๓ นี้ จ าเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผุ้สูงอายุซึ่งหมายถึง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มกิจกรรม
ด้านผู้สูงอายุ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในพ้ืนที่ จ านวนสมาชิกของกลุ่มหรืองค์กรด้านผุ้สูงอายุ การจัดกิจกรรม
ของกลุ่มหรือองค์กรผู้สูงอายุ (จ านวนครั้งการจัดกิจกรรมในแต่ละปี) จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
หรือองค์กรผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เสียก่อน จึงจะน ามาค านวณเป็นร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือองค์กรด้านผู้สูงอายุและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้  
              ดังนั้น การที่ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้  ได้จัดกิจกรรมส ารวจชมรมผู้สูงอายุใน             
เขตภา ีเจริญและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรม จึงเป็นการด าเนินกิจกรรม              
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมาตรการ และน่าจะสามารถวัดผลได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒             
เป็นต้นไป 
             มาตรการที่ ๔ สนับสนุนให้มีการน าศักยภาพ ภูมิปัญญา ประสบการณ์และความช านาญ 

ของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่สังคม 
ดัชนีที่ ๒.๔ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอด 

ภูมิปัญญาและประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
  ผลการด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๔ ดัชนีที่ ๒.๔ ปรากฏดังนี้ 
 

ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตหนองแขม 
  ส านักงานเขตหนองแขมมีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๑๓ คน ได้ท างาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม  
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตหนองแขมได้ท าโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุที่ได้การจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐๐  
  ผลการด าเนินการ 
           ส านักงานเขตหนองแขมได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมปิัญญา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่
ก าหนด ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 
 

  ส านักงานเขตบางบอน 
  ส านักงานเขตบางบอนมีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๑๒ คน ได้ท างาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตบางบอนได้ท าโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอด           
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะถ่ายทอด
ภูมิปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐๐   
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 

 

 
                                                  ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 
 

  ส านักงานเขตบางแค 
  ส านักงานเขตบางแคมีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๗ คน ได้ท างานถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การจดทะเบียนและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตบางแคได้ท าโครงการ/กิจกรรม  
            (๑) เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางแคที่ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น โดยมีตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐๐  และ  
            (๒) กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นภูมิปัญญาได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างน้อย จ านวน ๔ คน 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นในปี          
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้ถ่ายทอด            
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๖ คน ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                  ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 
ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๑๙ คน ได้ท างาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐          
ของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตบางขุนเทียนได้ท าโครงการ/กิจกรรม 
            (๑) เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้ สู งอายุ เขตบางขุนเทียนที่ ได้รับการจดทะเบียนเพ่ิมในปี                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียนเพ่ิม ร้อยละ ๑๐๐ 
และ  
            (๒) ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นภูมิปัญญาได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๕ คน 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน  ๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๕ คน ตามเป้าหมายที่ก าหนด ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  ส านักงานเขตทุ่งครุมีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๑๓ คน ได้ท างานถ่ายทอด 
ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การจดทะเบียนและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเขตทุ่งครุได้ท าโครงการ/กิจกรรม  
             (๑) การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตทุ่งครุที่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐  
            (๒) การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตทุ่งครุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การจดทะเบียนเป็นภูมิปัญญาได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างน้อย ๒ ภูมิปัญญา และ  

3) โครงการ... 
 

 



 
68 

 

             (๓) โครงการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุผ่านสื่อดิจิตอล โดยมีการจัดท า QR 
code เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ านวน ๑๓ ภูมิปัญญา 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นในปี             
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  ๑ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไดถ้่ายทอดภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จ านวน  ๑๓  ภูมิปัญญา และจัดท า QR code เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ ๑๓ ภูมิปัญญา ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผล
การด าเนินการด้านล่าง 
 

       
 

      
                                                  ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 
 

  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะมีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๑๒ คน ได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ ได้รับการจดทะเบียนและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ค วามรู้
ความสามารถสู่สังคม 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะได้ท าโครงการ/กิจกรรม  
            (๑) โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (การถ่ายทอดภูมิปัญญา
อย่างต่อเนื่อง) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาไปแล้วได้ท างาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างน้อย ๒ คน  
            (๒) การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตรา ฎร์บูรณะที่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในปี      
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐  
            (๓) การจัดท าสื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ต่อจ านวนสื่อที่จัดท าเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ สื่อ 
 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาใน            
ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้จัดให้ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๒ คน และจัดท าสื่อ facebook ของ
ส านักงานเขตเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ ภูมิปัญญา ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

  

  
                                                   ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 
 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  ส านักงานเขตภา ีเจริญและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่มีผู้สู งอายุที่ ได้รับการ          
จดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน ๒๐ คน ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ             
สู่สังคมไปแล้ว จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนและได้ท างาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตภา ีเจริญได้ท าโครงการ/กิจกรรม  
             (๑) เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตภา ีเจริญที่ได้รับการจดทะเบียนเพ่ิมในปี ๒๕๖๑ โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาในปี ๒๕๖๑ และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม ร้อยละ ๑๐๐  และ  
             (๒) เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนเป็น            
ภูมิปัญญาได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ก าหนดให้มี
การถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน ๔ คน 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตภา ีเจริญได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุที่ได้รับจดทะเบียนภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑  คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และให้ผู้สูงอายุได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๔ คน ตามเป้าหมายที่ก าหนด ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
       ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

 

มาตรการที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภทและ 
สนับสนุนสื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุและเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ 

ดัชนีที่ ๒.๕ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๕ ดัชนีที่ ๒.๕ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขบัเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชนเคหะธนบุรี โครงการ ๑ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขต             
หนองแขมอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้สูงอายุในชุมชน ในชมรม
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตหนองแขม ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ฯ  

ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตหนองแขมได้ด าเนินการในชุมชนเป้าหมาย มีผู้สูงอายุในชุมชนรวมจ านวน 
๙,๐๕๘ คน ในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน  ๑๕ ชมรม มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิก จ านวน  ๑,๔๗๑ คน (มีชมรมของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จ านวน ๑๕๐ คน ซึ่งผู้รับบริการอาจไม่ใช่คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต
หนองแขม) ในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ๑ ศูนย์ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก จ านวน ๖๐ คน รวมจ านวนผู้สูงอายุ 
๑๐,๕๘๙ คน  มีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ จ านวน ๙,๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑ 
ผลการด าเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เนื่องจากฐาานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน ในชมรม และศูนย์
การเรียนรู้เป็นกลุ่มเดียวกัน จึงใช้ฐาานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นเกณฑ์ในการค านวณจะได้ร้อยละ ๑๐๐ 
          จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่เขต                
หนองแขม (ประชากรตามทะเบียนรา ฎร์ ปี 25๖๑ มีจ านวน ๒๓,๔๐๙ คน ไม่มีข้อมูลของประชากรแฝง) ที่
ได้รับข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ร้อยละ ๓๘.๖๙ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม 
และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

 
  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ  กิจกรรมเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่            
เขตบางบอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางบอน ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เปน็ประโยชน์ฯ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนได้ด าเนินการในชุมชน จ านวน ๑๒ ชุมชน แต่ยังไม่มีการส ารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุในชุมชน ท าให้วัดผลไม่ได้ ส าหรับในชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ๒ ชมรม/กลุ่ม มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกจ านวน 
๓๐๐ คน ในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ๑ ศูนย์ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกจ านวน ๓๐ คน รวมจ านวนผู้สูงอายุ ๓๓๐ คน 
มีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ จ านวน ๓๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการด าเนินการ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
          จากการด าเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ได้ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

 
          ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 
 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในมิติเศร ฐากิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมแก่ผู้สูงอายุใน
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และในชุมชน ๔๙ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและในชุมชนได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ  
  ผลการด าเนินการ  
           ส านักงานเขตบางแคได้ด าเนินการในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ๑ ศูนย์ มีผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิก จ านวน  ๓๑ คน ในชุมชน จ านวน ๔๙ ชุมชน มีผู้สูงอายุในชุมชนรวมจ านวน ๑,๙๐๑ คน รวม
จ านวนผู้สูงอายุ ๑,๙๓๒ คน มีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ จ านวน ๑,๙๓๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ผลการด าเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
          จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑ ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟ
แสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                       ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 
 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตบางขุนเทียน ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุชุมชนโฟร์โมสต์ และโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 
โครงการ ๑ ส่วนที่ ๑) อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๕๐ ของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุฯ และโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน            
ชุมชนฯได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ  
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนได้ด าเนินการในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๑๙ ชมรม มีผู้สูงอายุ             
ที่เป็นสมาชิกจ านวน ๑,๒๐๐ คน ในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ศูนย์ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก ๓๐ คน 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จ านวน ๑ โรงเรียน มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก จ านวน ๓๕  คน ในโครงการพัฒนาการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนฯ ๑ โครงการ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก จ านวน ๒๓๙  คน รวมจ านวนผู้สูงอายุ ๑,๕๐๔          
คน มีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ จ านวน ๑,๕๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

จากการ... 
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          จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ร้อยละ ๖.๓๓ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชนพ้ืนที่เขตทุ่งครุอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ         
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ  
  ผลการด าเนินการ  
           ส านักงานเขตทุ่งครุได้ด าเนินการในชุมชน จ านวน ๒๙ ชุมชน มีผู้สูงอายุในชุมชนรวม
จ านวน ๔,๔๐๘ คน มีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ จ านวน ๔,๔๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ โดยส านักงานเขตและศูนย์ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของชุมชน การลงพ้ืนที่ให้ความรู้ในชุมชน การแจกเอกสารเผ่นพับ  ผลการด าเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
          จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ร้อยละ ๒๓.๕๙ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
     ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 

ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุในชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะได้ด าเนินการในชุมชน จ านวน ๒๗ ชุมชน มีผู้สูงอายุในชุมชน
รวมจ านวน ๒,๔๘๕ คน มีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ จ านวน ๒,๔๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ผลการด าเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
          จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ร้อยละ ๑๖ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

   
ที่มา :  ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในมิติเศร ฐากิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมแก่ผู้สูงอายุใน
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในชุมชน ๕๓ ชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ           
รอ้ยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ  
  ผลการด าเนินการ  
             ส านักงานเขตภา ีเจริญได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องในศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุ ๒ ศูนย์ มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก จ านวน  ๖๕   คน ในชุมชน จ านวน ๕๓ ชุมชน มีผู้สูงอายุในชุมชน
รวมจ านวน ๕,๕๙๔ คน ท าให้ยังนับจ านวนมีผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯได้ไม่ชัดเจน     
ในขณะนี้ 
          จากการด าเนินการดังกล่าว ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละของผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตฯ ร้อยละ ๐.๒๖  ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                                                  ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 
 

  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ  การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้ง             
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในมิติเศร ฐากิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
   ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมและ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดังนี้  
            (๑) น าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
คือ เอกสารข่าว กทม., จุลสาร กทม.(ฉบับเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐-ม.ค. ๒๕๖๑, ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๑ และ เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๑), 
เพ่ิมคอลัมน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุในเว็บไซด์ส านักงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร บทความ สารคดีที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเพ่ิมคุณค่าผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง, เปิดคอลัมน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
“ชุมชนบานไม่รู้โรย” ใน กทม.สาร ฉบับเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ และ มิ.ย. ๒๕๖๑ จัดส่งข่าวให้สื่อมวลชน ๒๓ ข่าว  
            (๒) จัดท าบทความพิเศ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๒ เรื่อง เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒ ฉบับ และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์  
             (๓) เชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมสัมภา ณ์ในรายการบ่ายนี้มีค าตอบในประเด็นเกี่ยวกับ
นโยบายของ กทม.ด้านผู้สูงอายุ ตอน “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน”ออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
             (๔) ผลิตสารคดีประชาสัมพันธ์แนะน าบริการส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์สร้างสุขทุกวัยเผยแพร่
ทางเว็บไซด์และโซเชียลมีเดีย 
            ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
           ข้อมูลข่าวสารที่ส านักงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ดังกล่าวจะเน้นไปในมิติสุขภาพมากที่สุด จ านวน 
๖ เรื่อง รองลงมาคอื มิติสังคม จ านวน ๕ เรื่อง มิติสภาพแวดล้อมมีเพียง ๑ เรื่อง ส่วนมิติด้านเศร ฐากิจไม่มี ผู้ตรวจ-
ราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ส านักงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่โดยตรงด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการเสนอข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของประชาชนควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่มีคุณภาพไปสู่การรับรู้ของประชาชนอย่างทั่วถึงในวงกว้างผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และควรน าเสนอ
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครต่อไป โดยควรมีการ
จัดเก็บข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบ 

ดัชนีที่ 2.6 ... 
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ดัชนีที่ ๒.๖ ร้อยละของหน่วยงานที่ผลิตสื่อ หรือเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและ 
ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๕ ดัชนีที่ ๒.๖ 
  หน่วยงาน/ส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ ๖ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง 
คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ และส านักงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการเผยแพร่
หรือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพ่ิมคุณค่า
ผู้สูงอายุทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
            โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกลุ่ม       
กรุงธนใต้ต่างมีโครงการ/กิจกรรมที่จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๒.๖ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ (ยกเว้นส านักงานเขตภา ีเจริญ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ และ ๖๒ 
และส านักงานเขตบางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕) โดยการจัดท าชุดความรู้ด้านสุขภาพและการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และน าชุดความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่ก าหนดดังที่
ได้แสดงไว้ในรายงานก่อนหน้านี้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวก็จะตอบสนองต่อการขับคลื่อนมาตรการที่ ๕ 
ดัชนีที่ ๒.๖ นี้เช่นกัน 
  ส าหรับส านักงานประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการ/กิจกรรม ในการ
ผลิดสื่อ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือเพ่ิมคุณค่าผู้สูงอายุดังที่ได้น าเสนอไว้ใน มาตรการที่ ๕ ดัชนีที่ ๒.๕ 

มาตรการที่ ๖ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว 

ดัชนีที่ ๒.๗ ให้มีกิจกรรมการจัดสรรพื นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปร่วมใช้ 
หรือท ากิจกรรมได้ในอาคารหรือพื นที่สาธารณะ 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๖ ดัชนี ๒.๗ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ และลาน
กีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย คือ มีการส ารวจให้แล้วเสร็จและมีบัญชีส ารวจภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้มีฐาานข้อมูลว่าอาคารหรือ
พ้ืนที่สาธารณะแต่ละประเภทมีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด ยังไม่มีการ
จัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวนเท่าใด และจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และ 
           ๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมในพ้ืนที่
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีการจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ 
 
 

ผลการด าเนินการ... 
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  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตหนองแขมได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ
อาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ ส าหรับกิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตมีพ้ืนที่สาธารณะ (ลานกีฬา) อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จ านวน ๒๑ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข มีพ้ืนที่สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน          
๑ แห่ง ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรรมได้ ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ปรากฏตามตารางโครงการ/
กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                 ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 

 

  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขบัเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ 
และลานกีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดย
มีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจให้แล้วเสร็จ และมีบัญชีส ารวจเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือจะได้มีฐาานข้อมูลว่า อาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะแต่ละประเภทมีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุ  
เข้าไปร่วมใช้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด ยังไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวน
เท่าใด เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพื้นที่ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และ 
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมในพ้ืนที่
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์กีฬา โดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ ในความรับผิดชอบของส านักงานเขต ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและศูนย์กีฬา มีการจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางบอนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ
ส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ ส าหรับกิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตมีพ้ืนที่สาธารณะอยู่ในความ
รับผิดชอบ (ลานกีฬา) จ านวน ๒๑ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ มีพ้ืนที่สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบ 
จ านวน ๑ แห่ง ศูนย์กีฬามีพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑ แห่ง ส านักงานเขต ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและศูนย์กีฬา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปร่วม
ใช้หรือท ากิจกรรรมได้ ๑๐ แห่ง (ลานกีฬา ๘ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ปรากฏตามตารางโครงการ/
กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 

  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน 2 โครงการ/กิจกรรม คอื  
            ๑) กิจกรรมส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ 
และลานกีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดย
มีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือจะ
ได้มีฐาานขอ้มูลว่าอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะแต่ละประเภทมีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วม
ใช้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด ยังไม่มีการจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือจะ
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพื้นที่ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และ  
             ๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ในพ้ืนที่ลาน
กีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ มี
การจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางแคได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) โดยอยู่ระหว่างการส ารวจอาคาร
หรอืพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที ่ส าหรับกิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตมีลานกีฬาอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน ๑๗ 
แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ มีลานกีฬาอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน ๑ แห่ง ส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไป
ร่วมใช้หรือท ากิจกรรรมได้ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟ
แสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมส ารวจอาคาร
หรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ และลานกีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมี
บัญชีส ารวจแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้มีฐาานข้มูลว่าอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะแต่ละ
ประเภทมีการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด ยังไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่ที่
เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนอยู่ระหว่างส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กจิกรรม ด้านล่าง 
 

   
ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ 
และลานกีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดย
มีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้มีฐาานข้อมูลว่าอาคาร
หรือพ้ืนที่สาธารณะแต่ละประเภทมีการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด 
ยังไม่มีการจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวนเท่าใด เพื่อจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดสรรพื้นที่ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และ  
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปร่วมใช้หรือท า
กิจกรรมได้ในพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่มีการจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตทุ่งครุได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) โดยอยู่ระหว่างการส ารวจอาคารหรือ
พ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ ส าหรับกิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตมีพ้ืนที่สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบ (ลานกีฬา) 
จ านวน ๒๑ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขมีพ้ืนที่สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน ๖ แห่ง ส านักงาน-
เขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรรมได้ ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ เป็นไปตามเป้าหมาย ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                    ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 

  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ 
และลานกีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดย
มีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้มีฐาานข้อมูล
ว่าอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะแต่ละประเภทมีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วม ใช้แล้วเป็น
จ านวนเท่าใด ยังไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือจะได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพื้นที่ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และ  

๒) กิจกรรมจัดสรรพ้ืนที่ในพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ โดยมีตั วชี้วัดและเป้าหมาย คือ ร้อยละ 
๘๐ ของพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขมีการจัดสร ร
พ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายเุข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) โดยอยู่ระหว่างการส ารวจ
อาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ ส าหรับกิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตมีพ้ืนที่สาธารณะ (ลานกีฬา) อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จ านวน ๑๔ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขมีพ้ืนที่สาธารณะ (ลานกิจกรรม) อยู่ในความ
รับผิดชอบ จ านวน ๒ แห่ง ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรรมได้ตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป ปรากฏตาม
ตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

  ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ 
และลานกีฬา) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือจัดกิจกรรมได้ โดย
มีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้มี
ฐาานข้อมูลว่าอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะแต่ละประเภทมีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้
แล้วเป็นจ านวนเท่าใด ยังไม่มีการจัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้เป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือจะได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพื้นที่ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  
            ๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ ให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมในพ้ืนที่
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขมีการ
จัดสรรพื้นที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ และ 
             ๓) จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนที่ที่จัดสรรเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยมี
ตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีกิจกรรมในพ้ืนที่ศูนย์สร้างสุขส าหรับผู้สูงอายุ ครอบครัวและทุกวัย ๓ กิจกรรรม 
  ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตภา ีเจริญได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) โดยอยู่ระหว่างการส ารวจอาคาร
หรือพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่แล้วเสร็จ ส าหรับกิจกรรมที่ 2) ส านักงานเขตมีลานกีฬาอยู่ในความรับผิดชอบ 
จ านวน ๑๙ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขมีพ้ืนที่สาธารณะ/ลานกีฬาอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน ๑ แห่ง 
ส านักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุ 
สามารถเข้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรรมได้ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนกิจกรรมที่ ๓) ส านักงานเขต
ได้จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ศูนย์สร้างสุขบริเวณหลังมหาวิทยาลัยสยาม ชุมชนเลิศสุขสม 
จ านวน ๓ กิจกรรม ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

 

ดัชนีที่ ๒.๘ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง 
หรือการปรับปรุงสภาพบ้านตามที่มีผู้ขอค าแนะน า เพื่อให้เอื อต่อการใช้ชีวิต 

อย่างสะดวกและปลอดภัยในยามสูงอายุ 
  ผลการด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๖ ดัชนีที่ ๒.๘ ปรากฏว่า  

ส านักงานเขต... 
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            ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้  ได้จัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครที่คล้ายคลึงกันคือ โครงการ/กิจกรรมการให้ค าปรึก า
เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง หรือการปรับปรุงสภาพบ้านให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัย
ในยามสูงอายุ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาที่ศูนย์ BFC ครบทุกส านักงานเขต เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามกราฟแสดงผลการ
ด าเนินการด้านล่าง  
 

      
    ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ         ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 

 

 
                                       ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 

โดยในส่วนของส านักงานเขตทุ่งครุ มีการจัดท ากิจกรรมเพ่ิมเติมทีม่ีลัก ณะสร้างสรรคแ์ตกต่างจากส านักงาน
เขตอ่ืนคือ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างหรือการปรับปรุงสภาพบ้านให้เอ้ือต่อ
การใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งส านักงานเขตได้ด าเนินการ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตเรียบร้อยแล้ว  
  

 
                                                            ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

ดัชนีที่ 2.9 ... 
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ดัชนีที่ ๒.๙ ร้อยละของสถานที่สาธารณะท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
และทางข้ามที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรการที่ ๖ ดัชนีที่ ๒.๙ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) กิจกรรมส ารวจทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตหนองแขม โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัดคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
            ๒) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงาน
เขตหนองแขมและศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจความครบถ้วนของ
สิ่งอ านวยความสะดวกฯและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ผลการด าเนินการ  
            ส านักงานเขตหนองแขมอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจทั้ง ๒ โครงการ/กิจกรรมปรากฏตาม
ตารางกิจกรรม/โครงการด้านล่าง 
 

 
                                                     ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 
 

ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) โครงการส ารวจทางข้ามท่ีไม่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางบอน โดยมีตัวชี้วัด
และค่าเปา้หมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
            ๒) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงาน
เขตบางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชี
ส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
            ๓) กิจกรรมจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนในส านักงานเขต
บางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔  
  ผลการด าเนินการ   
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างท าการส ารวจทางข้ามที่ไม่ปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุ ส าหรับกิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตบางบอนได้ด าเนินการส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในส านักงานเขตบางบอนและศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ แล้วปรากฏว่า มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ยังไม่
ครบถ้วน ๑ รายการ คือ ห้องสุขาส าหรับผู้สูงอายุที่มีราวจับและกริ่งฉุกเฉินในห้องสุขา ส่วนกิจกรรมที่ ๓) ส านักงาน
เขตบางบอนจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ (ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามแผนที่วางไว้ต่อไป ปรากฏตาม
ตารางกิจกรรม/โครงการ และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                                                     ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน 
 

  ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุใน
ส านักงานเขตบางแคและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชี
ส ารวจใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
            ๒) กิจกรรมส ารวจทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ 
มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตบางแคได้ท าการส ารวจความครบถ้วนของ            
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงานเขตบางแคและศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วเสร็จ ปรากฏ
ว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุครบ             
ทุกรายการ ส านักงานเขตยังขาดห้องน้ าผู้สูงอายุที่มีกริ่งและราวจับ ๑ รายการ ส าหรับโครงการ/กิจกรรม            
ที่ ๒ อยู่ระหว่างการส ารวจปรากฏตามตารางกิจกรรม/โครงการ และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                    ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 
 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงาน
เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมีตัวชี้วัดและ              
ค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานที่สาธารณะในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 
เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และทางข้ามที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการ
ส ารวจแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 

2) กิจกรรม... 
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            ๒) กิจกรรมส ารวจทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ 
           ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตบางขุนเทียนได้ท าการส ารวจความครบถ้วนของ 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุฯแล้วเสร็จปรากฏว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ และโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุครบถ้วน ส านักงานเขตบางขุนเทียน ยังขาด   
๑ รายการ คือ ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุคือ มีราวจับและกริ่งฉุกเฉินในห้องสุขา ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ 
อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ ปรากฏตามตารางกิจกรรม/โครงการ และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

     
ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) กิจกรรมส ารวความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงานเขต
ทุ่งครุและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตทุ่งครุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชี
ส ารวจ ความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงานเขตทุ่งครุและศูนย์บริการ -
สาธารณสุขในพ้ืนที่เขตทุ่งครุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี                
พ.ศ.๒๕๖๑ และ 
            ๒) กิจกรรมส ารวจทางข้ามที่ไม่ปลอดสถานที่สาธารณะในพ้ืนที่เขตทุ่งครุ เพ่ือจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก และทางข้ามที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตทุ่งครุได้ท าการส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับและมีบัญชีส ารวจแล้วเสร็จปรากฏว่า อาคารส านักงานเขตทุ่งครุและศูนย์บริการ-
สาธารณสุขมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ๒ รายการ ยังขาด ๒ รายการ คือ ห้องน้ าส าหรับ
ผู้สูงอายุคือ มีราวจับและกริ่งฉุกเฉินในห้องสุขา และทางลาด ซึ่งจะได้ด าเนินการต่อไป ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ ๒ ส านักงานเขตทุ่งครุอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ ปรากฏตามตารางกิจกรรม/โครงการ และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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                                                 ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ    
 

  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงาน -
เขตรา ฎร์บูรณะและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชี
ส ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           ๒) กิจกรรมส ารวจทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ 
มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานที่สาธารณะในพ้ืนที่เขตรา ฎร์บูรณะ เพ่ือจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก และทางข้ามที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีการส ารวจแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะได้ท าการส ารวจความครบถ้วน   
ของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุแล้วเสร็จปรากฏว่า อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุครบทุกรายการ ส านักงานเขตขาด ๑ รายการ คือ ห้องน้ าผู้สูงอายุ มีราวจับและ
กริ่งฉุกเฉินในห้องสุขา ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะอยู่ระหว่างด าเนินการ
ส ารวจ ปรากฏตามตารางกิจกรรม/โครงการ และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

   
ที่มา :  ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 
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ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ   
            ๑) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในส านักงาน -
เขตและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี                   
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
            ๒) กิจกรรมส ารวจทางข้ามท่ีไม่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตภา ีเจริญ โดยมีตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ผลการด าเนินการ  
             ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตภา ีเจริญได้ท าการส ารวจความครบถ้วนของ       
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุแล้วเสร็จ ปรากฏว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุครบทุกรายการ ส่วนส านักงานเขตขาด ๑ รายการ คือ ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ คือ มีราวจับ
และกริ่งฉุกเฉินในห้องสุขา  ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ ส านักงานเขตภา ีเจริญอยู่ระหว่างด าเนินการ
ส ารวจ ปรากฏตามตารางกิจกรรม/โครงการ และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                   ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

  ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม   
            ๑) กิจกรรมส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในศาลาว่าการ-
กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ มีการส ารวจแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
            ๒) โครงการปรับปรุ งห้องน้ าส าหรับผู้ สู งอายุและคนพิการภายในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ ห้อง 
  ผลการด าเนินการ  
           ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุภายในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ส าหรับโครงการที่ ๒ ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานครได้
ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการบริเวณชั้น ๑ เสร็จแล้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ 
มาตรการที่ ๑ การคุ้มครองด้านรายได ้

ดัชนีที่ ๓.๑ มีระบบสวัสดิการเพิ่มเติม ส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากจน 
  ผลการด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๓.๑  ยังไม่มีการขับเคลื่อนใน
หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ ๖ 

          ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
           ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้น าเสนอไว้ในรายงานการตรวจ

ราชการ รอบที่ ๑ แล้วว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๖ ในมาตรการและดัชนีนี้ จะต้องเริ่มจากการศึก า 
ออกแบบ โครงสร้างของระบบสวัสดิการที่ควรจะจัดให้มีเพ่ิมเติมเสียก่อน โดยเป็นการในภาพรวมของระบบที่
กรุงเทพมหานครสร้างขึ้น เป้าหมายตามยุทธศาสตร์คือมีระบบเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ ดังนั้นในชั้นของการ
ออกแบบและวางระบบจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานระดับส านักที่ก าหนดไว้ในแผนคือ ส านักพัฒนาสังคม 
และส านักการคลัง ที่จะต้องร่วมกันในการศึก าและสร้างระบบขึ้นเสียก่อน 
  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า สมควรที่คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ จะได้น าข้อพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการที่ ๖ 
ไปด าเนินการขับเคลื่อน และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักพัฒนาสังคม ส านักการคลัง 
รวมทั้งส านักงานกฎหมายและคดีไปด าเนินการศึก าและจัดให้มีระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะยากจนให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครต่อไป 

มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอย่างบูรณาการ ครบวงจร และมีคุณภาพ 
ดัชนีที่ ๓.๒ ร้อยละของโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มีระบบเชื่อมโยง การดูแลรักษาผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงอย่างบูรณาการระหว่าง 
ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั งในมิติสุขภาพและสังคม 

   ผลการด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๓.๒ ปรากฏดังนี้ 
            จากการตรวจติดตามผลการด าเนินการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการ ๖ พบข้อเท็จจริงตาม          
ผลการรายงานของศูนย์บริการสาธารณสุขว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตในเขตตรวจราชการ ๖ มี
ระบบเชื่อมโยงการดูแลรัก าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอย่างบูรณาการระหว่างระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ             
ปฐามภูมิทั้งในมิติสุขภาพและสังคม กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
            โครงการ/กิจกรรมที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตของเขตตรวจราชการที่ ๖ เป็นโครงการที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อเพ่ือความเชื่อมโยงของระบบ กล่าวคือ  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ ในพื นที่เขตหนองแขม ด าเนินโครงการ BMA Home Ward Referral 
System และโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อ-
ทวีศักดิ์ฯ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ ในพื นที่เขตบางบอน ด าเนินโครงการ BMA Home Ward Referral 
System และโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง โดยเชื่อมโยงโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ ในพื นที่เขตบางแคด าเนินโครงการ BMA Home Ward Referral 
System และโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 

ศูนย์บริการ... 
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  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ในพื นที่เขตบางขุนเทียน ด าเนินโครงการ BMA Home Ward 
Referral System  โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลตากสิน 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ และ ๕๙ ในพื นที่เขตทุ่งครุ ด าเนินโครงการ BMA Home Ward 
Referral System  โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก  ์
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ และ ๕๘ ในพื นที่เขตราษฎร์บูรณะ ด าเนินโครงการ BMA Home 
Ward Referral System  โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก ์ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลกลาง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ และ ๖๒ ในพื นที่เขตภาษีเจริญ ด าเนินโครงการ BMA Home Ward 
Referral System และโครงการ HHC Refer โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลตากสิน 
            ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ มีข้อสังเกตว่า ดัชนีที่ ๓.๒ นี้ เป็นดัชนีใหม่มี
การก าหนดตัวชี้วัดในลัก ณะของความก้าวหน้าในแต่ละปีโดยเริ่มจาก ร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๖๑ วิธีการวัดใช้วิธี
ค านวณจากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่มีระบบเชื่อมโยงฯหารด้วยจ านวน
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้งหมดคูณด้วยร้อย  ถ้าพิจารณาจากผลการ             
ตรวจราชการตามที่ได้รับรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตในเขตตรวจราชการ ๖ จะเห็นได้ว่าทุกศูนย์บริการ-
สาธารณสุขมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรัก าผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงอย่างบูรณาการครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะโครงการ 
BMA Home Ward Referral System ที่ทุกศูนย์บริการสาธารณสุขท าอยู่ในขณะนี้ ข้อที่น่าพิจารณาก็คือ ถ้าขณะนี้
กรุงเทพมหานครมีระบบที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลรัก าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอย่างบูรณาการระหว่างระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ (โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร) และปฐามภูมิ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ทั้งในมิติสุขภาพและ
สังคมแล้ว เหตุใดจึงต้องก าหนดดัชนีชี้วัดที่ ๓.๒ นี้ขึ้น 
            ดังนั้น ประเด็นที่ควรต้องพิจารณาให้ชัดเจนเสียก่อนก็คือ ประเด็นอันเป็นปัญหาที่แท้จริงของการ
ก าหนดมาตรการ และดัชนี ๓.๒ นี้ขึ้นมาคืออะไร เช่น ระบบเชื่อมโยงที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นจะต้องครอบคลุมใน       
เรื่องใดบ้าง เพราะในนิยามศัพท์ ให้ความหมายของค าในลัก ณะของตัวอย่าง คือ “ระบบตรวจคัดกรอง ระบบส่งต่อ 
ระบบดูแลระยะกลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบฐานข้อมูลผู้สุงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง เป็นต้น” แล้วระบบ                
ที่กรุงเทพมหานครมีอยู่มีความครอบคลุมในเรื่องเหล่านี้แล้วหรือไม่ อย่างไร หรือระบบเชื่อมโยงที่กรุงเทพมหานครมี
อยู่ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาพและสังคมตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์แล้วหรือไม่ ยังมีช่องว่างของการพัฒนาอยู่
อย่างไร โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขใดที่ยังขาดความเชื่อมโยงกันในเรื่องใด ซ่ึงเรื่องนี้เป็นเทคนิคเฉพาะ
ด้านที่ส านักการแพทย์และส านักอนามัยจะต้องพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ใน                 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันต่อไป จึงเห็นควรให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ รับไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

ดัชนีที่ ๓.๓ ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้าน 
หรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับบริการตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๓.๓ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ ในพื นที่เขตหนองแขม มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
 

1) กิจกรรม... 
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            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและมีความต้องการเยี่ยมบ้าน 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้วางแผนในการ
ให้บริการให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนดต่อไป และ  
            ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการการเยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการ
การเยี่ยมบ้านได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง (พ้ืนที่เขตหนองแขมมีชุมชน ๗๔ ชุมชน มีผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงและต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๓๗๘ คน) 
            ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่าด าเนินการ ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการการ              
เยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้ จ านวน ๓๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรมและกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                   ที่มา : ส านักงานเขตหนองแขม 
 

           ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ ในพื นที่เขตบางบอน มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อน ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและมีความต้องการการเยี่ยมบ้าน 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้วางแผนในการให้บริการ
ให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนดต่อไป   
            ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการการเยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการ
การเยี่ยมบ้านได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง (พ้ืนที่เขตบางบอนมีชุมชน ๑๒ ชุมชน มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๒๔๒ คน) 
            ๓) โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้สูงอายุตามโครงการได้รับการเยี่ยมบ้าน (ในโครงการมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือ
การดูแลแบบประคับประคอง ยังไม่มีข้อมูล) 
 

ผลการด าเนินการ... 
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             ผลการด าเนินการ 
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการการเยี่ยม
บ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้ จ านวน  ๒๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และ โครงการที่ ๓) 
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบ
ประคับประคองตามโครงการฯ อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล         

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ ในพื นที่เขตบางแค  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน          
๓  โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ เพ่ือจะ
ได้วางแผนในการให้บริการให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนด
ต่อไป และ  
             ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านหรือดูแลแบบประคับประคองส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการเยี่ยมบ้าน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับบริการ
เยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง (ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับ
บริการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๑๖๗ คน) 
            ๓) โครงการ กทม.ใส่ใจผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้สูงอายุที่ต้องการการเยี่ยมบ้านตามโครงการได้รับการเยี่ยมบ้าน (ตามโครงการมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๑๗ คน) 
             ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูล 
ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงที่ได้รับบริการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้ จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ส่วนโครงการที่ ๓) ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการผู้สูงอายุตามโครงการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการ
เยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

                                                                                         
ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

           ศูนย์บริการ... 
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ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ในพื นที่เขตบางขุนเทียน มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและมีความต้องการเยี่ยมบ้าน 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้วางแผนในการ
ให้บริการให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนดต่อไป และ  
            ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและได้รับบริการเยี่ยมบ้านในชุมชน             
อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ได้รับ
บริการเยี่ยมบ้าน ได้รับบริการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง (ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและได้รับบริการ               
เยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๔๙๖ คน) 
             ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่าด าเนินการส ารวจข้อมูล 
ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงในชุมชนที่ได้รับบริการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้ จ านวน ๔๙๖ คน  คิดเป็น             
ร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

    
                  ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  

           ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ และ ๕๙ ในพื นที่เขตทุ่งครุ มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลเบื้องต้นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนร่วมรัฐาสามัคคีและ
ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือจะได้วางแผนในการให้บริการให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่
กรุงเทพมหานครก าหนดต่อไป และ  
            ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ได้รับบริการเยี่ยมบ้าน และ
ได้รับบริการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ได้รับบริการเยี่ยมบ้าน ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง (ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่
ได้รับบริการเยีย่มบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๗๒ คน) 
 

ผลการด าเนินการ... 
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             ผลการด าเนินการ 
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้ ๒๙ ชุมชน เกินเป้าหมายที่วางไว้ และจัดท าบัญชีส ารวจเสร็จแล้ว ผลการส ารวจปรากฏว่า มี
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ิงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนทั้งสอง
ดังกล่าว จ านวน  ๑,๖๒๗  คน ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ ได้รับบริการการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบ
ประคับประคอง ได้ จ านวน  ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 
 

 
                                                      ที่มา : ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 

           ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ และ ๕๘ ในพื นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้
ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการเยี่ยมบ้านหรือการ
ดูแลแบบประคับประคองได้รับบริการตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนดทั้งในมิติสุขภาพและสังคม 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจในชุมชน ๒๗ ชุมชน และมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือ
จะได้วางแผนในการให้บริการให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนด
ต่อไป และ  
            ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือ
การดูแลแบบประคับประคอง ได้รับบริการฯอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการ
เยี่ยมบ้านฯอย่างต่อเนื่อง (มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและได้รับการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบ
ประคับประคอง จ านวน ๒๒๘ คน) 
              ผลการด าเนินการ  
             ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่าด าเนินการส ารวจข้อมูล 
ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่
ได้รับบริการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้ จ านวน ๒๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏ
ตามตารางโครงการ/กิจกรรม ด้านล่าง 
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ที่มา : ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ 

 

    ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ และ ๖๒ ในพื นที่เขตภาษีเจริญ มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ใน
การขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ 
              ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแล
แบบประคับประคอง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ มีการส ารวจและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือ
จะได้วางแผนในการให้บริการให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาานที่กรุงเทพมหานครก าหนด
ต่อไป และ  
              ๒) กิจกรรมเยี่ยมบ้านหรือดูแลแบบประคับประคองส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการเยี่ยมบ้าน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการ
การเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง (มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงและได้บริการการเยีย่มบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน ๑,๐๗๒ คน) 
               ผลการด าเนินการ  

ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูล            
คาดว่าจะได้บัญชีส ารวจในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๑ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ศูนย์บริการ-
สาธารณสุขได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับบริการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแล
แบบประคับประคอง ได้ ๑,๐๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรมด้านล่าง 

 

                                                                   
ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 

           

ข้อพิจารณา... 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า การด าเนินการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในดัชนีที่ ๓.๒ นี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูล “จ านวน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอง” ทั้งในระดับ
กรุงเทพมหานครและระดับพ้ืนที่เขตทั้ง ๕๐ เขต การด าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตใน
เขตตรวจราชการ ๖ ตามโครงการ/กิจกรรมที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่
นั้นส่วนหนึ่งเป็นการรัก าระดับการให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการ
ดูแลแบบประคับประคองที่ได้รับบริการจากศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่แล้วให้ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ผู้รับบริการเป็นผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองที่อยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส่วนที่อยู่นอกชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรุงเทพมหานครตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ในเขตตรวจราชการ ๖ ได้ท า
กิจกรรมในการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาใช้ในการขยายการให้บริการที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งได้ถือว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในดัชนีนี้ 
ขณะนี้จึงยังมิอาจประเมินผลตามเป้าหมายของดัชนีนี้ได้เนื่องจากขาดฐาานข้อมูลที่ส าคัญ ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า ควรให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ น าเรื่องนี้เข้าสู่
การพิจารณาเพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งฐาานข้อมูลดังกล่าวในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
และจ าแนกรายเขตโดยเร็วต่อไป 

ดัชนีที่ ๓.๔ ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครที่ให้บริการผู้สูงอายุ 
แบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิทางด้านสุขภาพและสังคม 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๓.๔ ปรากฏดังนี้ 
  จากข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจราชการปรากฏว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ใน  
เขตตรวจราชการที่ ๖ มีการให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมในระดับปฐามภูมิด้านสุขภาพและสังคมทุกแห่ง            
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนจะมีลัก ณะเป็นการให้บริการผู้ สูงอายุแบบ 
องค์รวมในระดับปฐามภูมิอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการรัก ามาตรฐาานการให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
           ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า ดัชนีที่ ๓.๔ นี้เป็นดัชนีใหม่     
มีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมในระดับปฐาม
ภูมิทางด้านสุขภาพและสังคม โดยก าหนดเป้าหมายที่จะให้มีในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๐ และเพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆจนครบ ร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงว่าขณะนี้ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ที่มี
การให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมในระดับปฐามภูมิทางด้านสุขภาพและสังคม แต่หากพิจารณาจากข้อมูลที่
ได้รับในการตรวจราชการดังกล่าวเป็นกรณีศึก า ผลน่าจะสามารถใช้เป็นตัวแทนของศูนย์บริการสาธารณสุข
ทั้งหมดและสรุปได้ว่าศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครมีการให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมใน
ระดับปฐามภูมิทางด้านสุขภาพและสังคมแล้ว แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นกรณีจ าเป็นจะต้องก าหนดดัชนีนี้ขึ้นมาเพ่ือ
อะไร 
 

ผู้ตรวจราชการ... 
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            ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า กรณีนี้ควรต้องพิจารณาให้ได้
ในเบือ้งต้นเพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนมาตกรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๓.๔ เสียก่อนว่า การให้บริการผู้สูงอายุแบบ
องค์รวมในระดับปฐมภูมิทางด้านสุขภาพและสังคม จะต้องมีการให้บริการที่ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง 
กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิด้านสุขภาพและสังคมเช่นว่านั้น 
ตามเป้าประสงค์ของแผนหรือยัง ถ้ามีแล้ว ขณะนี้มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการได้ครบถ้วนกี่แห่ง มี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการได้ไม่ครบถ้วนหรือยัง ไม่ให้บริการกี่แห่ง ยังขาดบริการในเรื่องใด คิดเป็น
ร้อยละเท่าใด เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลฐาานในการวางแผนการขับเคลื่อนต่อไป จึงเห็นควรให้ส านักอนามัย  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท าการศึก าเพ่ือสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ 

มาตรการที่ ๓ การส่งเสริมศักยภาพครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชนในการดูแลเกื อหนุนผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๓.๕ ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับความรู้ 

และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มาตรการที่ ๓ ดัชนีที่ ๓.๕ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตหนองแขม 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมส ารวจข้อมูล
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายคือ มีการส ารวจข้อมูลในชุมชนในพ้ืนที่ เขตหนองแขม ๗๔ ชุมชน และมีบัญชีส ารวจในปี                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้ใช้ในการวางแผนและจัดการให้ความรู้และฝึกทัก ะให้ตามความต้องการต่อไป         
             ผลการด าเนินการ   
             ขณะนี้ส านักงานเขตหนองแขมอยู่ระหว่างท าการส ารวจข้อมูล ปรากฏตามตารางโครงการ/
กิจกรรมด้านล่าง 
  ส านักงานเขตบางบอน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  

๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ มีการส ารวจในชุมชนในพ้ืนที่และมีบัญชีส ารวจในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  และ 
            ๒) กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทัก ะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้
และฝึกทัก ะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุตามบัญชีส ารวจได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และฝึกทัก ะ โดยจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ 
           ผลการด าเนินการ   
          โครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างท าการส ารวจจ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนในพ้ืนที่ ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตบางบอนจะร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ ในการให้ความรู้และฝึกทัก ะใน
การดูแลผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในไตรมาสที่ ๔ ตามแผนที่วางไว้ต่อไป  

 

 
ส านักงานเขต... 
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ส านักงานเขตบางแค 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมส ารวจ
ข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีตัวชี้วัด
และเป้าหมาย คือ มีการส ารวจในชุมชนในพ้ืนที่และมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒) กิจกรรมให้
ความรู้และฝึกทัก ะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 
ร้อยละ ๕๐ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้ตามบัญชีส ารวจ ได้รับความรู้และ 
ฝึกทกั ะ โดยจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ 
           ผลการด าเนินการ   
           ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตบางแคได้ท าการส ารวจจ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน ๔๙ ชุมชน ด าเนินการและได้ข้อมูล
แล้ว ๑๗ ชุมชน ผลการส ารวจมีผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการได้รับความรู้และฝึกทัก ะใน
การดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๑๗ คนจะด าเนินการให้ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตบางแคจะได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ ให้ความรู้และฝึกทัก ะในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะตามบัญชีส ารวจในไตรมาสที่ ๔ ตามแผนต่อไป 
ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตบางแค 

 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมส ารวจผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน โดยมีตัวชี้วัด
และเป้าหมาย คือ มีการส ารวจผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและมีบัญชีส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้วางแผน
และจัดการให้ความรู้และฝึกทัก ะให้ตามความต้องการต่อไป  
            ผลการด าเนินการ    
            ส านักงานเขตบางขุนเทียนอยู่ระหว่างท าการส ารวจจ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่
ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วใน ๒๒ ชุมชน มีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงต้องการความรู้หรือฝึกทัก ะ ๑๐๘ คน ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
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           ที่มา : ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

 

  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้และฝึก
ทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมรัฐาสามัคคีและชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
คือ มีการส ารวจข้อมูลในชุมชน ๒ ชุมชนเป้าหมาย และมีบัญชีส ารวจข้อมูลความต้องการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
             ๒) กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้และการฝึก
ทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละ ๓๐ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่
ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุตามบัญชีส ารวจได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกทัก ะ. 
             ผลการด าเนินการ  
             ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตทุ่งครุได้ท าการส ารวจจ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน ๒๙ ชุมชน ได้ผลเกินเป้าหมายที่
ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการส ารวจมีผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนเป้าหมายที่ต้องการความรู้และฝึก
ทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมเติม จ านวน ๔ คน ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตทุ่งครุร่วมกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ และ ๕๙ จะได้ให้ความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
ต้องการความรู้และฝึกทัก ะตามบัญชีส ารวจได้ จ านวน ๔ คน ใช้ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามตาราง
โครงการ/กิจกรรม และกราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
                                                                    ที่มา :  ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 

ส านักงานเขต... 
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  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  มีโครงการ/กจิกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการได้รับความรู้และฝึกทัก ะในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ มีการส ารวจในชุมชนในพ้ืนที่และมีบัญชีส ารวจในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  และ 
            ๒) กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทัก ะผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการ โดยมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายคือ ร้อยละ ๕๐ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนตามบัญชีส ารวจได้รับความรู้และ          
ฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการ 
             ผลการด าเนินการ  
            ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะอยู่ระหว่างท าการส ารวจจ านวน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ และ ๕๘ จะเริ่มให้ความรู้และ
ฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะตามบัญชีส ารวจในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ต่อไป  

ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
            ๑) กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะใน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ มีการส ารวจข้อมูลในชุมชนในพ้ืนที่และมีบัญชี
ส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
            ๒) กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
ทีต่้องการได้รับความรู้ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่
ต้องการได้รับความรู้ (ตามบัญชีส ารวจ) ได้รับความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุตามต้องการ          
            ผลการด าเนินการ  
             ในโครงการ/กิจกรรมที่ ๑) ส านักงานเขตภา ีเจริญได้ท าการส ารวจจ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในพ้ืนที่แล้วเสร็จ ผลการส ารวจมี
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชนที่ต้องการความรู้และฝึกทัก ะในการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๕๘ คน 
ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ ๒) ส านักงานเขตภา ีเจริญร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ และ ๖๒ ได้ให้
ความรู้และฝึกทัก ะไปแล้วจ านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปรากฏตามตารางโครงการ/กิจกรรม และ
กราฟแสดงผลการด าเนินการด้านล่าง 
 

 
ที่มา : ส านักงานเขตภา ีเจริญ 
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มาตรการที่ ๔  การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๓.๖ พัฒนาระบบในการพิทักษ์สิทธิ์และคุ้มครองผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มาตรการที่ ๔ ดัชนีที่ ๖ ยังไม่มีการขับเคลื่อนใน 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
           ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
            ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการตรวจ
ราชการ รอบที่ ๑ แล้วว่า เป้าหมายของมาตรการนี้คือ การพัฒนาระบบในการพิทัก ์สิทธิและคุ้มครองผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์คือ ต้องการให้มีระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุไม่ให้
ถูกหลอกลวง ฉ้อฉล ทารุณกรรม และไม่ให้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก ตลอดจนได้รับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยต้องการให้มีระบบเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่จะมีระบบเกิดขึ้นได้จะต้อง
มีการศึก าและวางระบบเสียตั้งแต่ในปี ๒๕๖๑ โดยเป็นระบบที่กรุงเทพมหานครจะต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าระบบดังกล่าวไปปฏิบัติ การสร้างและจัดให้มีระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุจึงควรเป็นภารกิจของหน่วยงาน
ในระดับส านักที่รับผิดชอบ คือ ส านักพัฒนาสังคม เสียก่อน เมื่อระบบถูกสร้างขึ้นมาแล้วส านักงานเขตในฐาานะหน่วย
ปฏิบัติจึงจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระบบต่อไปได้ 
  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า ควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เร่งด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ และดัชนีนี้ เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบในการพิทัก ์สิทธิและ
คุ้มครองผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้มีระบบเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายภารกิจให้ส านักพัฒนาสังคมรับไปด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
มาตรการที่ ๑ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 

อย่างบูรณาการระดับส่วนกลางและระดับพื นที่ของกรุงเทพมหานคร 
ดัชนีที่ ๔.๑ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุรายปี 

และมีการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๔.๑                                            
ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของรายงานว่า ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ได้ด าเนินการตามข้อแนะน า 

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ และได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุของ
เขต ประจ าปี ๒๕๖๑ ที่ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานครทั้งของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยแยกให้เห็นถึง
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเป็นรายยุทธศาสตร์ มาตรการ และดัชนี มีการแยกโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
งานประจ าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุออกจากกันอย่างชัดเจน และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้าน
ผู้สูงอายุรายปีดังกล่าวสามารถรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการผู้สู งอายุกรุงเทพมหานคร และ
คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระดับเขตได้ จึงสรุปได้ว่า ส านักงานเขต
และศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ในเขตตรวจราชการ ๖ มีแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สุงอายุ ประจ าปี               
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบถ้วน ส่วนส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านัก-              
ปลัดกรุงเทพมหานคร ก็มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้เป็นแนวทางในการไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีใน             
ปีต่อไปได้เช่นกัน ดังที่ได้แสดงให้เห็นในรายงานนี้  

ดัชนีที่ 4.2 ... 
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ดัชนีที่ ๔.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรุงเทพมหานคร ระดับเขต มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๔.๒ ปรากฏดังนี้ 
            คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่มีผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เป็นประธาน มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ก าหนดประชุมทุกไตรมาส 
              คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระดับเขต ที่มีผู้อ านวยการเขตเป็นประธาน 
            ส านักงานเขตกลุ่มเขตกรุงธนใต้  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ -
กรุงเทพมหานคร โดยได้ใช้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ ระดับเขต เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ที่ได้จัดท าแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้งานการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุของกรุงเทพมหานครซึ่ งเป็นแผนเฉพาะด้านที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ ด้านที่ ๓ มหานครส าหรับทุกคน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
            สรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับเขต ใน
เขตกลุ่มกรุงธนใต้ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯครบทุกเขต และได้มีการปรึกษาหารือจนสามารถแปลงแผนไป        
สู่การปฏิบัติ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุประจ าปี ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ สามารถติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการได ้นอกจากนั้นทุกส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้
ก าหนดให้มี กิจกรรมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระดับเขต เป็นประจ าทุกไตรมาสในทุกเขต ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการชมเชยความตั้งใจจริงใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขใน
เขตกลุ่มกรุงธนใต้ จากผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 
                    ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ มีข้อสังเกตว่า จนถึงขณะที่เริ่มการตรวจ
ราชการในรอบที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส านักอนามัยในฐาานะหน่วยงานหลกัในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ยังจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ และจัดส่งให้ส านักงานเขตต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จ ท าให้หลาย
ส านักงานเขตใช้เป็นข้ออ้างในการที่ยังไม่จัดประชุมและขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้ให้ข้อแนะน าให้ส านักงานเขตใน
กลุ่มกรุงธนใต้ให้เตรียมการเพ่ือท าให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ สมบูรณ์ และเริ่มจัดประชุมต่อไปได้ด้วยความรวดเร็วและ
ต่อเนื่องกันกับการด าเนินการที่ได้ด าเนินการมาแล้ว โดยขณะนี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้มีการออกค าสั่งแต่งตั้งแล้ว                      
ตามค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร ที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

มาตรการที่ 2 ... 
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มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๔.๓ มีการก าหนดแผนพัฒนาก าลังคนด้านผู้สูงอายุทั งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับส านัก 

ดัชนีที่ ๔.๔ มีการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๔.๓ และดัชนีที่ ๔.๔ ปรากฏ
ว่าไม่มีการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
            ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
            ในการตรวจราชการในรอบที่ ๑ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ได้
แสดงไว้ในรายงานการตรวจราชการแล้วว่า ดัชนีทั้งสองนี้เป็นดัชนีที่ก าหนดขึ้นใหม่ หน่วยงานที่ถูกก าหนดให้
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนด้านผู้สูงอายุทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับส านัก 
คือ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (ส านักงานการเจ้าหน้าที่), ส านักงาน ก.ก. และสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ และ
ยังต้องการความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะความหมายของ “ก าลังคนด้านผู้สูงอายุ” และ 
“บุคลากรด้านผู้สูงอายุ” ประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ส านักอนามัยควรเร่งสร้าง
ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาตามดัชนีนี้ให้หน่วยงานทั้งสามโดยเร่งด่วนต่อไป  
            จากการติดตามในรอบที่ ๒ ได้ทราบว่า ส านักงานการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือ ที่  กท ๐๔๐๔/๘๗๒๑ 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอทราบแนวทางด าเนินการไปยังส านักอนามัยแล้วแต่ยังไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจน 
ส่วนสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีข้อเสนอแนะที่ควรให้ส านักอนามัยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ และการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ต่อไป ส่วน ส านักงาน ก.ก.แจ้งว่า ไม่มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครที่อยู่ ใน                  
ความรับผิดชอบแต่อย่างใด ซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
              ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ เห็นว่า ส านักอนามัยควรรับข้อสังเกต         
และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ไปด าเนินการสร้างความเข้าใจใน              
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๔.๓ และดัชนีที่ ๔.๔ ให้แก่ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ,          
ส านักงาน ก.ก. และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยเร็วต่อไป  
                 นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ มีความเห็นว่า จากผลการ
ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้มีข้อสังเกตของคณะที่ปรึก าประการหนึ่งว่า “ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประเมินภายในนั้น ไม่ได้มีการชี้แจงสาระของแผนและ
วิธีติดตามผลการด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นใช้แผน อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ในบางดัชนีได้” และในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างชัดเจน
ว่า “เมื่อจัดท าแผนเสร็จแล้วควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครให้          
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกัน เพ่ือจะได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วมกันและน าไปสู่การท า งานอย่างมี                 
บูรณาการ” และ “ก่อนเริ่มการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ผู้สูงอายุจะต้อง มีความเข้าใจดัชนีต่าง ๆ ของแผน ตั้งแต่ค านิยาม วิธีการวัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือที่จะได้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกนัและได้ข้อมูลที่สมบูรณ์” ซึ่งภาพการด าเนินการในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในแผนฯ โดย 

ส านักอนามัย... 
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ส านักอนามัยยังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร แม้ในการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ -
กรุงเทพมหานครจะได้ท าการตรวจติดตามและให้ค าแนะน าแก่หน่วยรับตรวจ ตลอดจนมีข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ไว้ในรายงานการตรวจราชการ เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กรุงเทพมหานครแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ จึงเห็นควรให้ส านักอนามัยเร่ง
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปด้วย 

มาตรการที่ ๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิดผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๔.๕ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมด้านผู้สูงอายุท่ีมีหน่วยงานภายนอก 

กรุงเทพมหานครเข้าร่วม 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการที่ ๓ ดัชนีที่ ๔.๕ ปรากฏว่า ในแผนปฏิบัติ
ราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุ รายปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) ของทุกเขต มีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรม การบรูณาการการท างานกับทุกภาคส่วนไว้ทั้งหมด โดยจะเห็นได้ว่า 
            ส านักงานเขตหนองแขม มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๖ 
โครงการ/กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม  ๒๕ โครงการ/
กิจกรรม จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๙๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ 54.34 
            ส านักงานเขตทุ่งครุ มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๕๓ โครงการ/
กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ๒๕ โครงการ/กิจกรรม จ านวน
หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๖๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มี
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ ๔๗.๑๖  
            ส านักงานเขตบางแค มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๓ โครงการ/
กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ๒๒ โครงการ/กิจกรรม จ านวน
หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๕๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มี
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ ๕๑.๑๖  
            ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๔ 
โครงการ/กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม  ๒๐ โครงการ/
กิจกรรม จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๓๓ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ ๔๕.๔๕  
            ส านักงานเขตบางบอน มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔๔ โครงการ/
กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ๒๓ โครงการ/กิจกรรม จ านวน
หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๓๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มี
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ ๕๒.๒๗ 
            ส านักงานเขตภา ีเจริญ มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๕๑ โครงการ/
กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ๑๙ โครงการ/กิจกรรม จ านวน
หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๘๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มี
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ ๓๗.๒๕  

ส านักงาน... 
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            ส านักงานเขตรา ฎร์บูรณะ มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๓๕ 
โครงการ/กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วม  ๒๔ โครงการ/
กิจกรรม จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๑๒๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่มหีน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ร้อยละ ๖๘.๕  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมและการติดตามผล 

มาตรการที่ ๑ การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 
ดัชนีที่ ๕.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ 

การจัดท าระบบฐานข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านผู้สูงอายุ 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ มาตรการที่ ๑ ดัชนีที่ ๕.๑  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ ๖ ไม่มีมีโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยฯ  

มาตรการที่ ๒ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย 
ดัชนี  ๕.๒ มีระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุระดับเขตที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ มาตรการที่ ๒ ดัชนีที่ ๕.๒ ปรากฏดังนี้ 
            ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ไม่มีโครงการ/กิจกรรมในการจัดให้มีระบบฐาานข้อมูล            
ผู้สูงอายุระดับเขต จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
  ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในกลุ่มกรุงธนใต้ ได้ร่วมกันริเริ่มก าหนด
โครงการ/กิจกรรมในลัก ณะการจัดท าฐาานข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขตในแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ มีระบบฐาานข้อมูลด้านผู้สูงอายุระดับเขตที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบทุกเขต ตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ ๓ การจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ดัชนีที่ ๕.๓ มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินการรายปีและประเมินผลเมื่อสิ นสุดแผน 
  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ มาตรการที่ ๓ ดัชนีที่ ๕.๕ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักยุทธศาตร์และประเมินผล มีกิจกรรมประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๔                  
(อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีกิจกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอาย ุระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
น าเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับเขตในไตรมาส            
ที่ ๔ (อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ทุกเขต 
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักปลัด-
กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมติดตามประเมินผลประจ าปี 
  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีการรวมรวมการจัดสรรงบประมาณด้านผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการติดตามการใช้งบประมาณ 

ส านักงาน... 
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  ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ก.ก. และ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ยังไม่ได้เริ่มขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผล 

ดัชนี ๕.๕ มีการจัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการติดตามประเมินผลรายปี 
ให้หน่วยงานทั งหมดในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบ 

            ยังไม่มีการด าเนินการจนกว่าส านักยุทธศาสตร์จะประเมินผลตาม ดัชนี ๕.๓ เสร็จ น่าจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดัชนีที่ ๕.๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการติดตามประเมินผลรายปี 
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ มาตรการที่ ๓ ดัชนีที่ ๕.๖ ปรากฏดังนี้ 
  ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ มีการน าผลการ
ประเมินทั้งในระดับเขตและกรุงเทพมหานครมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ประจ าปีใน
ไตรมาสที่ ๔ ของปี (อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 
 


