
ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ
 3. การเตรียมความพรอม 1.พัฒนาระบบบริการงาน

เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ผูสูงอายุใหมีคุณภาพ

 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ



กิจกรรมหลักเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมาย
   1.จัดตั้งคณะทํางานผูสูงอายุระดับอําเภอ มีคณะประสานงานระดับอําเภอ 1 ครั้ง

   2.ประชุมชี้แจงคณะทํางาน/เครือขายผูสูงอายุอําเภอหนองมวง 25 คน/ครั้ง/1ครั้ง

   3.จัดเตรียมเอกสาร คูมือ แนวทางปฏิบัติ 1 ครั้ง

   4.ตรวจคัดกรองตามแบบประเมินกิจวัตรประจําวัน (ADL) ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง รอย
ละ 85

5,000 คน

   5.ตรวจคัดกรองตามแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องตน (MMSE-Thai 
2002)

ผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยง ไดรับ
การคัดกรอง

240 คน

6.จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรอง เขา
รวมกิจกรรม รอยละ 100

      1)ตรวจสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม ไดรับ
การตรวจฟนและฝกปฏิบัติการ
ดูแลสุขภาพชองปาก รอยละ 100

ยุทธศาสตร ที่ 3
 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

6 ครั้ง (ตําบล/
ครั้ง)

ดูแลสุขภาพชองปาก รอยละ 100

       2)ประเมินภาวะหกลม ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม ไดรับ
การตรวจประเมินภาวะหกลม 
รอยละ 100

       3)คัดกรองขอเขาเสื่อม ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม ไดรับ
การดูแลโรคขอเขาเสื่อมเบื้องตน
 รอยละ 100

      4)ประเมินโรคซึมเศรา กิจกรรมเขาโปรแกรม MCI

     5)สํารวจความพึงพอใจของผูปวยนอกและญาติตอการใหบริการของคลินิกผู
สูงอายุ

ผูมารับบริการมีระดับความพึง
พอใจผานเกณฑ รอยละ 80

7.จัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ เครือขายสุขภาพประจําอําเภอ 
มีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ

1 ครั้ง

     1)ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง

     2)อบรมเพิ่มศักยภาพใหแกเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 1 ครั้ง

8.ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง



ผูรับผิดชอบ
สุทัศน/พิมตะวัน

สุทัศน/พิมตะวัน

และคณะทํางาน

เครือขายทุก รพ.สต.

ทันตกรรม

เครือขายทุก รพ.สต.

เครือขายทุก รพ.สต.
สุทัศน/พิมตะวัน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน
สุทัศน/พิมตะวัน

สุทัศน/พิมตะวัน



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง

ระบุพ้ืนที่ คน/คร้ัง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ
ผูสูงอายุ    1.จัดตั้งคณะทํางานผูสูงอายุระดับ

อําเภอ
รพ./รพ.สต. 1 ครั้ง พ.ย.63 มีคณะ

ประสานงานระดับ
อําเภอ

สุทัศน/พิมตะวัน

   2.ประชุมชี้แจงคณะทํางาน/เครือขาย
ผูสูงอายุอําเภอหนองมวง

รพ./รพ.สต. 25 คน/ครั้ง พ.ย.63 สุทัศน/พิมตะวัน -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 25
 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง      
เปนเงินท้ังสิ้น 1,875 บาท

PPB CUP

   3.จัดเตรียมเอกสาร รพ. 1 ครั้ง พ.ย.63 - ธ.ค.63 -คาถายเอกสารแบบคัดกรอง 
MMSE เปนเงิน 1,800 บาท 
แบบตรวจฟน เปนเงิน 500 

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

               แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

แบบตรวจฟน เปนเงิน 500 
บาท แบบประเมินความพึง
พอใจ เปนเงิน 300 บาท        
        รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,600
 บาท

   4.ตรวจคัดกรองตามแบบประเมิน
กิจวัตรประจําวัน (ADL)

รพ./รพ.สต. 5,000 คน พ.ย.63 - ธ.ค.63 ผูสูงอายุไดรับการ
คัดกรอง รอยละ 85

   5.ตรวจคัดกรองตามแบบทดสอบ
สภาพสมองเสื่อมเบื้องตน (MMSE-Thai
 2002)

รพ./รพ.สต. 240 คน ม.ค.63 ผูสูงอายุที่เปนกลุม
เสี่ยง ไดรับการคัด
กรอง

6.จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รพ./รพ.สต. 6 ครั้ง 
(ตําบล/ครั้ง)

ม.ค.63 - มิ.ย.63 ผูสูงอายุที่ไดรับ
การคัดกรอง เขา
รวมกิจกรรม รอย
ละ 100

-คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 240 คน x 100 บาท
 เปนเงิน 24,000 บาท          
 -คาปายไวนิลโครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ เปนเงิน 400 

PPB CUP

สุขภาพผูสูงอายุ เปนเงิน 400 
บาท



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง

ระบุพ้ืนที่ คน/คร้ัง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

               แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

1)ตรวจสุขภาพชองปาก รพ./รพ.สต. 6 ครั้ง 
(ตําบล/ครั้ง)

ม.ค.63 - มิ.ย.63 ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรม ไดรับการ
ตรวจฟนและฝก
ปฏิบัติการดูแล
สุขภาพชองปาก 
รอยละ 100

ทพ.ทิวัตถ/วรว
รรณ

-คาปายคลินิกทันตกรรม
ผูสูงอายุ เปนเงิน 525 บาท

2)ประเมินภาวะหกลม รพ./รพ.สต. 6 ครั้ง 
(ตําบล/ครั้ง)

ม.ค.63 - มิ.ย.63 ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรม ไดรับการ
ตรวจประเมิน

มนฤดี

ตรวจประเมิน
ภาวะหกลม รอย
ละ 100

3)คัดกรองขอเขาเสื่อม รพ./รพ.สต. 6 ครั้ง 
(ตําบล/ครั้ง)

ม.ค.63 - มิ.ย.63 ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรม ไดรับการ
ดูแลโรคขอเขา
เสื่อมเบื้องตน รอย
ละ 100

ลมัย

4)ประเมินโรคซึมเศรา กิจกรรมเขา
โปรแกรม MCI

รพ./รพ.สต. 6 ครั้ง 
(ตําบล/ครั้ง)

ม.ค.63 - มิ.ย.63 -คาวัสดุใชสอยในการจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ 6 ตําบล x 500 บาท 
เปนเงิน 3,000 บาท

PPB CUP

5)สํารวจความพึงพอใจของผูปวยนอก
และญาติตอการใหบริการของคลินิกผู
สูงอายุ

รพ./รพ.สต. 6 ครั้ง 
(ตําบล/ครั้ง)

ม.ค.63 - มิ.ย.63 ผูมารับบริการมี
ระดับความพึง
พอใจผานเกณฑ 
รอยละ 80

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,925 
รอยละ 80

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,925 
บาท



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง

ระบุพ้ืนที่ คน/คร้ัง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

               แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

7.จัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ รพ. 1 ครั้ง มิ.ย.63 - ก.ค.63 เครือขายสุขภาพ
ประจําอําเภอ มี
คลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพ

-คาทําปายคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพ เปนเงิน 1,000 บาท

PPB CUP

1)ศึกษาดูงาน รพ./รพ.สต. 1 ครั้ง มิ.ย.63 - ก.ค.63 -คาศึกษาดูงาน เปนเงิน 5,000
 บาท

2)อบรมเพิ่มศักยภาพใหแกเจาหนาที่ท่ี
เกี่ยวของ

รพ./รพ.สต. 1 ครั้ง มิ.ย.63 - ก.ค.63 -คาวิทยากร 1,800 บาท       
 -คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 20 คน x 75 บาท เครื่องดื่ม 20 คน x 75 บาท 
เปนเงิน 1,500 บาท

   8.ประเมินผล และสรุปผลการ
ดําเนินงาน

รพ./รพ.สต. 1 ครั้ง ก.ค.63 - ส.ค.63 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,300 บาท



รหัส

งบประมาณ



รหัส

งบประมาณ



รหัส

งบประมาณ



ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

ผูสูงอายุ

1 ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 1,875 1,875
2 จัดทําแบบคัดกรองตามแบบ

ประเมินกิจวัตรประจําวัน (ADL) 2,600 2,600

3 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 27,925 27,925

4 จัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 9,300 9,300

41,700

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 

รวมงบฯ แหลงท่ีมา

รวมงบประมาณ 41,700รวมงบประมาณ



สุทัศน/พิมตะวัน

สุทัศน/พิมตะวัน

สุทัศน/พิมตะวัน

สุทัศน/พิมตะวัน

ผูรับผิดชอบ


	เชื่อมโยงงานผู้สูงอายุ
	ฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 64
	Gantt chart



