ตัวอย่าง
การจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

จากการประชุม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขของคนทางาน
(Routine to Happiness : R2H) ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

หน้า ก

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Body
ชื่อโครงการ ขยับอีกนิด ชีวติ เปลีย่ น
เป้าประสงค์ ค่าเฉลี่ยความสุข Happy body เพิ่มขึ้นเป็น 70% ในปี 2565
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ นางสาว ก. ตาแหน่ง นักทรัพยากรชานาญการพิเศษ
สถานการณ์/ สภาพปัญหา
1. คะแนนความสุขภาพรวม (Happy body) 65.11 จาแนกเป็นเพศชาย 59.72 เพศหญิง 66.66
และเพศทางเลือก 60.76
2. ปัจจัยเรื่องการออกกาลังกาย ภาพรวม 34.66% จาแนกเป็นเพศชาย 41.95 เพศหญิง 32.22
และเพศทางเลือก 30.77
3. พฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่า มีผู้ดื่มสุราทั้งสิน้ 67.70% โดยเพศชายมีการดื่มสุราทั้งสิ้น 45.46%
4. พฤติกรรมการสูบบุรี พบว่า มีผู้สูบบุหรีท่ ั้งสิ้น 94.69%
5. มีผู้รับประทานอาหารเช้าทุกวัน จานวน 70.92%
กิจกรรม
1. จัด event ออก
กาลังกาย เช่น โยคะ
แอโรบิค เดิน-วิ่ง
จักรยาน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ทุก
คน/ทุกระดับ

สถานที่/ระยะเวลา
ห้อง fitness

2. สร้างตลาดนัด
สุขภาพ

ลานหน้าหน่วยงาน

3. การแข่งขันกีฬา
ภายใน

สนามกีฬา

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

งบประมาณ

Outcome/KPI
Outcome:
สุขภาพของบุคลการดีขึ้น
Output:
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

หน้า 1

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Relax
ชื่อโครงการ พักงาน พักใจ
เป้าประสงค์ บุคลากรสาธารณสุขมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในปี 2564
วัตถุประสงค์ บุคคลลากรสาธารณสุข มี Happy Relax เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง
สถานการณ์/ สภาพปัญหา

กิจกรรม
1. จัดบริการนวดแผน
ไทย
2. จัดมุมร้องเพลง

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

งบประมาณ

บุคลากร
ปีงบประมาณ 2561 – ขึ้นอยู่กับกิจกรรม
กระทรวง
2564 (ระยะยาว)
และจานวน
สาธารณสุขทุก รายปี (ระยะสั้น)
ผู้เข้าร่วม
คน

3. จัดมุมอ่านหนังสือ
4. จัดทาห้องออก
กาลังกาย

Outcome/KPI
1. บุคลากรมีความเครียด
ลดลง
ผลสาเร็จระดับมิติ
ระดับการประเมิน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี
ผลสาเร็จภาพร่วม
ดรรชนีความสุขไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

5. จัดทาป้ายเพื่อสื่อถึง
เวลาพักผ่อน

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

หน้า 2

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Soul
ชื่อโครงการ
เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์

Soul ร้อยละ 68 จากร้อยละ 70 ในปี 2561
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในกลุม่ ลูกจ้างชั่วคราว
2. เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราว มีเครือข่ายสร้างกิจกรรมร่วมกันในการทาความดี
ผู้รับผิดชอบ พรส
สถานการณ์/ สภาพปัญหา
ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนผลิต มี Soul ข้อ 17 ค่อนข้าง ต่า 68% ทั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นผู้ชาย
กิจกรรม
1. ถือศีล 3 วัน
2. ตักบาตรทุกวันพระ
3. OD/ กีฬา
(สร้างความสามัคคี)

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

ลูกจ้างชั่วคราว วัด
ที่เป็นผู้ชายทั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ทั้งหมดในส่วน (ส.ค. - ต.ค. 60)
งานผลิต
จานวน 50
คน

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

งบประมาณ
80,000 บาท

Outcome/KPI
1. ลูกจ้างชั่วคราว 50 คน
เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน
2. OD 1 ครั้ง จานวน 50
คน
ผลสาเร็จ/ ผลลัพธ์ระดับมิติ
จากเดิม 68% เป็นร้อยละ
70%
ผลลัพธ์ระดับภาพรวมจาก
เดิม 73 % เป็นร้อยละ
75%

หน้า 3

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Family
ชื่อโครงการ ครอบครัว 3 อุน่ เพิ่มพูนศักยภาพคนทางาน
เป้าประสงค์ ค่าเฉลี่ยความสุขรวมในปี 60 ร้อยละ 63% เป็นร้อยละ 70 % ในปี 64
วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยความสุขในครอบครัวของบุคลากรของ สสจ. A เพิ่มเป็น ร้อยละ 65 ในปี 61
ผู้รับผิดชอบ นางสาว ก. ตาแหน่ง นักทรัพยากรชานาญการพิเศษ
สถานการณ์/ สภาพปัญหา
1. บุคลากรมีเวลาให้กับครอบครัว ร้อยละ 65 %
2. บุคลากรมีการทากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ร้อยละ 60 %
3. บุคลากรมีความสุขร่วมกับครอบครัวในภาพรวม ร้อยละ 64 %
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

1.จัดประกวดภาพถ่าย
ครอบครัว
2.จัดประกวดเรื่องเล่า
ครอบครัว

ครอบครัวของ
บุคลากรใน
สังกัด สสส. A
ทุกคน

ลานหน้า สสจ. A
ต.ค. - พ.ย. 60
ห้องประชุมดอกไม้บาน
สสจ. A
ต.ค. - พ.ย. 60
ริมชายหาด จ. A
ม.ค. 61

15,000 บาท

4.กิจกรรมการ
ประกวดออกแบบ
กิจกรรมการออกกาลัง
กายประกอบจังหวะ

ห้องประชุม
ม.ค. 61

15,000 บาท

5.จัดกิจกรรม
ครอบครัว 3 อุ่น
-อุ่นไอรัก
-อุ่นไอดิน
-อุ่นไอบุญ

สสจ. A
ม.ค. 61

30,000 บาท

3.จัดกิจกรรม แรลลี่
ครอบครัว

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

งบประมาณ

15,000 บาท
100,000 บาท

Outcome/KPI
1.บุคลากร สสจ. A ,การทา
กิจกรรมร่วมกับครอบครัว
เพิ่มขึ้น
2.บุคลากรมีเวลาอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น
3.ความสุขในภาพรวมของ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น
ผลสาเร็จระดับมิติ
ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากร
สสจ. A เพิ่มขึ้นจาก 63.1 %
เป็น 65 % ในปี 61
ผลสาเร็จระดับภาพรวม
ค่าเฉลี่ยความสุขรวมร้อยละ
63.1%

หน้า 4

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Society
ชื่อโครงการ พัฒนาความสุขด้านสังคม 4.0 ของยุค GEN Y แบ่งปันความสุขคนพันธุ์ซ่า
เป้าประสงค์ ร้อยละของสังคมดีของคนของคน GEN Y เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.16 เป็นร้อยละ 65 ในปี
2564 (ระดับภาพรวม)
วัตถุประสงค์ ระดับความสุขของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (ผลสาเร็จระดับมิติ)
ผู้รบั ผิดชอบ
สถานการณ์/ สภาพปัญหา
1. GEN Y อยู่ในโลกเทคโนโลยี Social มากกว่าสังคม ทาให้จาดความสนใจคนรอบข้าง
2. ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนต่าง GEN/ ขาดมนุษยสัมพันธ์
3. ขาดความอดทน เบื่อง่าย
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. สร้างเวทีให้
แสดงความสามารถ
ตามที่ถนัด โดยใช้
การตัดสินด้านผล
การ Vote

GEN Y และ
ผู้อายุงานที่
น้อยกว่า 1
ปี

สถานที่/ระยะเวลา

ต่างจังหวัด/ นอก
500,000 บาท/
สถานที่ทางาน
ปี
ปีงบประมาณ 2561 รวม
2,000,000
บาท

2. สอนการใช้
Social Media/
เทคโนโลยี กับ GEN
อื่นๆ

ต่างจังหวัด/ นอก
สถานที่ทางาน
ปีงบประมาณ 2562

3. กิจกรรมจิต
อาสา/ ออกค่าย
พัฒนา/ สันทนาการ

ต่างจังหวัด/ นอก
สถานที่ทางาน
ปีงบประมาณ 2563

4. สร้างกิจกราม

ต่างจังหวัด/ นอก
สถานที่ทางาน
ปีงบประมาณ 2564

เชื่อมความสัมพันธ์
เพื่อละลาย
พฤติกรรม Buddy
ต่าง GEN เพื่อความ
ยั่งยืน

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

งบประมาณ

Outcome/KPI

1. Buddy ต่าง GEN
2. GEN Y มีมนุษย
สัมพันธ์/ ปฏิสัมพันธ์/
สังคมมากขึ้น

หน้า 5

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Brain
ชื่อโครงการ เทคนิคการสื่อสารอย่างมีความสุขในองค์กร
เป้าประสงค์ ต้องการให้ร้อยละของ Happy Brain จากเดิม ร้อยละ 54.77 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาด้านเทคนิคในการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้องมากขึ้นหลังจาก
ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 6 เดือน จากเดิม ร้อยละ 47.35 เป็นร้อยละ 50
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์/ สภาพปัญหา
Happy Brain อยู่ระดับร้อยละ 54.77
กิจกรรม
เทคนิคการสื่อสาร
อย่างมีความสุขใน
องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากร
ระดับ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากร
ระดับ
ปฏิบัติการ

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

สถานที่/ระยะเวลา

งบประมาณ

ห้องฝึกอบรม สสจ.
100,000 บาท
รุ่นละ 2 วัน สัปดาห์ที่ (4 รุ่น)
2 และ 4 ของเดือน
(25,000 บาท/ รุน่ )
ส.ค. - ก.ย. 60

Outcome/KPI
บุคคลได้รับการพัฒนาด้าน
เทคนิคในการใช้ภาษาในการ
สื่อสารที่ถูกต้องมากขึ้น
ความสาเร็จ
Happy Brain เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 50 จากเดิมร้อยละ
47.33 โอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนาทักษะ แล
ความสามารถของตนเองใน
การปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ระดับภาพรวม
Happy Brain เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 60 ในปี 2561 จาก
เดิมร้อยละ 54.77

หน้า 6

แผนปฏิบัติการสร้างสุข Happy Money
ชื่อโครงการ ตลาดสร้างสุข
เป้าประสงค์ คะแนนเฉลี่ยของสุขภาพทางการเงินร้อยละ 55 ขึ้นไป ภายในปี 2564 (จากฐาน 48.09)
วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมตลาดสร้างสุขสาหรับกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในปี 2561
ผู้รับผิดชอบ นางสาว ก. ตาแหน่ง นักทรัพยากรชานาญการพิเศษ
สถานการณ์/ สภาพปัญหา

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1.ทาบัญชีครัวเรือน
2.ทาสินค้าแลกเปลี่ยนกัน
(ตามความถนัดของ
ตนเอง)
- เสื้อผ้า/พืชผักสวนครัว/
อาหารโดยไม่คิดค่าแผง
สินค้า

ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างประจา/พนักงาน
ราชการในโรงพยาบาล
ศูนย์

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน

สถานที่/ระยะเวลา

งบประมาณ

Outcome/KPI

ทุกวัน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(ศุกร์)

หน้า 7

