
โครงการสร้างความสุขในการทำงานและเสริมสร้างคุณรรรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง

ป ี๒(£๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างความสุขเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีความสำคัญต่อบุคลากรของโรงพยาบาลลองในทุกระดับในการ 
ทำงาน การที่องค์กรจะมึการพัฒนาไปสู่จุดมุ่งที่วางไว้ไดน้ั้น จะด้องอาศัยบุคลากรของโรงพยาบาลในการขับเคล่ือน 

องค์กรไปสู่เป้าหมายหริอสู่ความสำเร็จได้ในโรงพยาบาลประกอบด้วยบุคลากรในหลายระดับและหลากหลายวิชาฃีพ 
ทั้งในส่วนของบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยและบุคลากรที่เป็นทีมสนับสบุน ชี่งทุคนด้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญใน 

การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหนัาได้
การเสริมสร้างความสุข เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานทั้งทางด้านร่างกาย 

และจิตใจ การทำงานที่จะทำให้ได้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีบรรยากาศในการที่เอื้อต่อการทำงาน บุคลากร 

มีความเอื้อเพิอเผื่อแผ่ก้น มีนํ้าใจและมีความสมัครสมานสามัคคึก้น ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขด้วยความชื่อสัตย ์

สุจริต จิตพอเพียง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้มีความสุขในการทำงาน 

และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยงขึ้น

ทางคณะกรรมการบริหาร,ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) และทีมผาสุกของโรงพยาบาลลอง ได้เล็งเห้น 

ความสำคัญในการเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้ก้บบุคลากรของโร■งพยก1บาลในทุก,ระดับ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ 
บุคลากรมีความผ่อนคลาย ลดความเครียดในการทำงาน มีสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่ดี และสามารถที่จะเป้น 

กำลังที่สำคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้!ปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้

๒. วัดสุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความสุขให้ก้บบุคลากรในทุกระดับของโรงพยาบาลลอง
๖. เพ่ือเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคค์ให้ก้บบุคลากรในทุกระดับของโรงพบาบาลลอง
๓. เพื่อลดความเครียดในการทำงานให้ก้บบุคลากรในทุกระดับของโรงพยาบาลลอง

๓. ดัวขึ้วัดความสำเร็จ
๓.๑ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้กับ1*จ้าหน้าท 

โรงพยาบาลลอง ป ี๒(£๖๓ ร้อยละ ๘๐
๓.๒ ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนโครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้กับเจ้าหนัาที่ 

โรงพยาบาลลอง ป ี๒(£๖๓ ร้อยละ ๙๐

๙. กสุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. ด้านบุคลากร ได้แก ่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง จำนวน ต๘o คน 

๒. ด้านสถานที่ดำเนินการะ โรงพยาบาลลอง
๙. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม พ.ศ. ๒(£๖๒ ถึง ก้นยายน พ.ศ- ๒(£๖๓

๖. พื้นที่ดำเนินการ
หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลลอง

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธึระพงษ ์แจ้งใจ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ



๘. วิธีการดำเนินการ
๑. จัดตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน/กิจกรรม 
to. ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานและขับเคล่ือนกิจกรรม 

๓. การตำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๙. งบประมาณ

จาก เงินบารุงโรงพยาบาลลอง จำนวนเงิน •๐๓,๙๘๐บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วนบาท)
รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน

กิจกรรมที ่๑
ประชุมคณะกรรมการทีมผาสุกเพื่อจัดทำแผนและ 

รูปแบบในการจัดทำกิจกรรมในโครงการโครงการ 
เสริมสร้างความสุขในการทำงานให้กับเจ้าหนัาที ่

โรงพยาบาลลอง ป ีto<£๖๓ จำนวน ๒๖ คน จำนวน
๑ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน ๒๖ คนๆละ 

๑๓๐ บาท จำนวน ๑ วัน
๓,๓๘๐

กิจกรรมที ่to
การอบรมความรู้เรื่อง “การ1มูรณาการด้ชนืความสุข 
(happinometer) ตั้ง ๙ มิต ในงานประจำ” จำนวน 

๑๘๐ คนแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน จำนวนรุ่น 

ละ ๑ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ คนแบ่ง 
ออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๘๐ คนๆละ ๑๓๐ บาท 

จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

๒๓,๔๐๐

กิจกรรมที ่๓
การอบรมเรื่อง “เราจะสร้างสุขได้ในโรงพยาบาลลอง 
ได้อย่างไร” จำนวน ๑๘๐ คนแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ 

ละ ๖๐ คน จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ คนแบ่ง 

ออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๘๐ คนๆละ ๑๓๐ บาท 

จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

๒๓,๔๐๐

กิจกรรมที ่๔
การอบรมเรื่อง “การพัฒนาโรงพยาบาลลองให้เป็น 

คุณธรรมจริยธรรม ต่อด้านการท,จริต', จำนวน ๑๘๐ 

คน แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน จำนวนรุ่นละ ๑ 

วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ คน 
แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๖๐ คนๆละ
๑๓๐ บาท รุ่นละ ๑ วัน

๒๓,๔๐๐

กิจกรรมที่ <sr
การอบรมและปฏํบัติธรรมเรื่อง “การสร้างสุขใน 

จิตใจด้วยหลักธรรมะ,’ จำนวน ๑๘๐ คน แนง่ 
ออกเป็น ๓ รุ่นาละ ๖๐ คน จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๖ ชั่วโมงๆละ
๖๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ คน 

แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๖๐ คนๆละ
๑๓๐ บาท รุ่นละ ๑ วัน

๑๐,๔๐๐

๒๓,๔๐๐

กิจกรรมท่ี ๖
การดัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุ^และมอนเ^นราง^ล 

และเกียรติบัตรให้กับคนดีสาธ'1รณสุอ'3 

โรงพยาบาลลองจำนวน ๓ คนๆละ <£๐๐ นาท

- เงินรางวัลผู้ได้รับคัดเลือกคนตศรสารารณสุ^

ของโรงพยาบาลลอง จำนวน ๓ คนๆละ
๕๐๐ บาท

๑,๔๐๐



กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน

กิจกรรมที ่๗
การสรุป, วิเคราะห์ผลและถอดบทเรียนในการจัด 
กิจกรรมจำนวน ๒๖ คนๆละ ๒(ร: บาท จำนวน
๐.๕ วัน

ค่าอาหารว่างคณะกรรมการทีมผาสุก จำนวน
๒๖ คนๆละ ๖๕ บาท จำนวน ๐.๕ วัน

๖(ร:o

รวม (หนี่งแสนเกัาพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) «๐๙1๙๓๐

หมายเหๆ ค่าใช้จำยสามารถถั่วเนิลี่ยจ่ายแทนกันได้ทุกรายการตามความเหมาะสม 

«๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไนการเสริมสรัางความสุขให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง 
๒. เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และได้รับการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

๓.เจ้าหน้าที่มีค่านิยมสุจริต ปฏีบตงานอย่างมีความสุขอย่างชี่อสัตย์สุจริต 

๓. นำความรู้ที่!ด้ไปประยุกตํใช้ในชีวตประจำวันได้

«๑. วิรกๆรประเมินผล
๑. การสังเกต /การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การมีส่วนร่วม/ผลลัพธไนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
๓. สรุปรายงานผลกิจกรรมแต่ละคร้ังที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม

(ผู้เสนอโครงการ) 
(นางสุนิสา สีเกี๋ยง)

เลขาบุการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง

2 D m m

(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

(นายธึระพงน ํแจ้งใจ)

ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง

[2 0 า110- 25ธ2

(ผู้อบุน้ตโครงการ)

(นายเฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

12 D M


