** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
รหัสโครงการ... : 07000000-3518
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวราภรณ์ ปรีดาวัฒน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุผู่ม้ปงานเวชศาสตร์
ระสานงาน สยป
ชุมชนฯ
: กยล.สยป.โทร
โทร. 8565 1547
1.3 หลักการและเหตุผล
จำนวนผู้สูงอายุและสัดส่วนของผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและระบบต่
าง ๆ ที่มารองรับ ผู้สูงอายุนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวต้องเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ ที่บั่นทอนสุขภาพกาย และสุขภาพใจเพิ่มขึ้น
มีแบบแผนของการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างและครอบครัว
ด้วยผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมาย จึงสมควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
จึงมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ทั้งยังเปิดพื้นที่เวทีให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม
สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเองทั้งทางกายอารมณ์ สังคม และจิตใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่างๆ
รวมทั้งมีการจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวผู้สูงอายุ คลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุ
จึงมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละโรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลายปีมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
สร้างความสามัคคี รวมทั้งทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองและสังคม
จึงได้ร่วมมือการจัดกิจกรรมสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปี 2563 ขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดองค์กรที่จะรองรับประชากรผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ประจำงบประมาณ 2563
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ เพื่อวางแผนการดำเนินการ
(ยังไม่มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2562 : ดำเนินการเข้าร่วมประชุมระหว่างโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เพื่อกำหนดโรงพยาบาลที่รับผิดชอบจัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ในปี 2563 ซึ่งมติทีประชุม มอบให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ส่วนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ระดับสำนักการแพทย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 :
ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในระดับสำนักการแพทย์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ สำนักการแพทย์
เพื่อหารือจำนวนกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ที่จะไปสัมมนา และกำหนการ ประมาณเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 8/1/2563 : 1. ดำเนินการขอรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 10 โรงพยาบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
2. จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ (บุคคลภายนอก) และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน
และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บเงิน
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างโครงการ กำหนดการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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