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กิตติกรรมประกาศ

 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข เปรียบเสมือน แผนที่เส้นทาง

ความอบอุ่น ความเข้มแข็ง ความสงบสุข ความพอเพียง จัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ

เขียนแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ “ครอบครัวอบอุ่นและมีสุขของ 

คนท�างานในองค์กร” เน้ือหาของคู่มอืฯ ประกอบด้วย ความส�าคัญของการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

จากนัน้เป็นค�าอธิบายเก่ียวกบัองค์ประกอบของการจดัท�าแผน และตวัอย่างของแผนปฏบิตักิาร

ที่เป็นผลงานขององค์กร 

 การจดัท�าแผนฯ ต้องท�าความเข้าใจองค์ประกอบของแผน ได้แก่ 1) เป้าประสงค์ของแผน 

ซ่ึงจะต้องระบเุป้าหมายสงูสดุของแผนทีอ่ยากจะเหน็ 2) วตัถปุระสงค์ คอืการก�าหนดเป้าหมาย

ของ 4 องค์ประกอบดัชนีครอบครัวมีสุข ได้แก่ ความอบอุ่น ความสงบสุข ความเข้มแข็ง และ 

ความพอเพียง 3) วัตถุประสงค์ย่อย เป็นการก�าหนดเป้าหมายขององค์ประกอบย่อยใน 4 องค์

ประกอบดัชนีครอบครัวมีสุข 4) ชื่อแผนปฏิบัติการ ซึ่งควรตั้งชื่อให้มีความกระชับ น่าสนใจ 

และเข้าใจได้ง่าย 5) เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ คือ การก�าหนดว่าจะท�าอะไรเมื่อไร เพื่อให้

สามารถวดัผลลพัธ์และผลส�าเรจ็ได้ชดัเจน 6) กลุม่เป้าหมาย ต้องระบใุห้ชดัเจนว่าจะท�ากจิกรรม

กับกลุ่มบุคลากรใด 7) ผู้รับผิดชอบ คือ บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินกิจกรรม ซึ่งอาจจะ

ต้องระบุใส่ชื่อ ต�าแหน่ง แผนก ฝ่ายให้ชัดเจน คู่มือฉบับน้ี ยังได้ยกตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 

สร้างเสริมครอบครัวมีสุขที่มีการจัดท�าจริง ให้ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการเขียนที่มีแบบแผน 

ชัดเจน สอดคล้อง เชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

 ขอขอบคุณ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบคุณ ภาคีองค์กรครอบครัวมีสุข และ ขอขอบคุณ  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้โครงการฯ บรรลุ

ผลส�าเร็จด้วยดีเสมอมา 

คณะผู้จัดท�า
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

ธันวาคม	2563



ค�าน�า

 คู ่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร ้างเสริมครอบครัวมีสุข (Happy Fami ly 

Act ion P lan) จัดท�าขึ้นโดยโครงการ การสร ้างเสริมครอบครัวอบอุ ่นและมีสุข 

เพื่อคนท�างานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย  

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการเผยแพร่ทักษะและเทคนิคการเขียนแผนปฏิบัติการ  

ให้กับนักสร้างเสริมครอบครัวมีสุขและเพื่อขยายผล ให้คนท�างานองค์กรทุกภาคส่วน 

ทั่วประเทศ สามารถน�าไปศึกษาแนวทางและวิธีปฏิบัติ การจัดท�าแผนปฏิบัติการสร้างเสริม

ครอบครัวมีสุขในองค์กรด้วยตนเอง 

 การจัดท�าแผนปฏิบัติการ เป็นจุดเริ่มต้นในการวางกรอบ และก�าหนดทิศทาง เมื่อ

สามารถก�าหนดทิศทางได้ชัดเจน ก็จะสามารถลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซ่ึงท�าให้บรรล ุ

เป้าหมายได้ง่ายกว่าการไม่มีแผน นอกจากนี้ การวางแผน ยังสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  ที่

ไม่จ�าเป็น ควบคุมวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้จ่าย ควบคุมระยะเวลา ควบคุมการท�าให้บรรล ุ

ผลส�าเร็จด้วยการติดตามประเมินผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า การจัดท�าแผน

ปฏิบัติเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชาญฉลาดอีกกระบวนการหนึ่ง 

 ดงันัน้ การท�ากจิกรรมเพือ่สร้างเสรมิครอบครวัมสีขุคนท�างานองค์กร โดยมแีผนปฏบิติั

การเป็นตวัก�ากบั ท�าให้เกิดความรูแ้ละทกัษะ เกดิการเรยีนรูต้ัง้แต่พืน้ฐานจนสามารถเขยีนแผน

ได้จริง ท�าให้สามารถขับเคลื่อนได้ตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคีที่น�าไปใช้  

โครงการฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ ฉบับน้ีจะมีคุณค่าส�าหรับผู้ที่สนใจน�าไปศึกษาและ

ปรับใช้ต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จ�าปากลาย
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล



ค�านิยม

 แผนปฏิบัติการเป็น “ต้นทาง” ของการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือช่วยก�าหนดวิธีการ 

ด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด โครงการ การสร้างเสริมครอบครัว

อบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�างานองค์กร สนับสนุนโดย ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดฝึกอบรมระยะ

สั้น สนับสนุนให้คนท�างานในองค์กรภาคี เป็นนักสร้างเสริมครอบครัวมีสุขเพื่อจัดท�าแผน

ปฏิบัติการ “สร้างเสริมครอบครัวมีสุข” นักสร้างเสริมครอบครัวมีสุข น�าความรู้ความเข้าใจที่

ได้จากการฝึกอบรมฯ มาร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อน�าไปปรับใช้ต่อไป ประสบการณ์

การเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมความสุขนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับ 

คนท�างานขององค์กรภาคีแล้ว ยังช่วยเสริมทักษะให้คนท�างานในองค์กรสามารถเขียนแผน

ปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  ขององค์กรให้ได้สอดคล้องและบริหารจัดการ

ปัญหาได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 

 “คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข” ฉบับนี้ ได้น�าเสนอทั้งแนวคิด

และหลักการของการจัดท�าแผน ได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการเขียนแผนก่อนเริ่มท�ากิจกรรม 

และได้ให้ค�าอธิบายองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการแต่ละองค์ประกอบไว้อย่างชัดเจนและ

กระชับ เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการท่ีได้จากการจัดท�าจริงไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้

ได้เรียนรู้อีกด้วย ที่ส�าคัญคือเป็นคู่มือที่มีจ�านวนหน้าไม่มาก เพราะเน้นสาระและสิ่งที่ฝึกฝนได้

จริง ถือเป็นคู่มือที่เหมาะกับองค์กรภาคี ที่ต้องการวางแผนการสร้างเสริมครอบครัวมีสุขให้กับ

คนท�างานได้อย่างดียิ่ง

 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และภาคีองค์กรครอบครัวมีสุข ที่ร่วมกัน

ท�าให้แผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข สามารถขับเคลื่อนผลส�าเร็จเกิดเป็น “องค์กร

ต้นแบบครอบครวัมสีขุ” เพ่ือขยายผลการสร้างเสรมิครอบครวัมสีขุคนท�างานอย่างมีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลต่อเนื่องต่อไป

       

   

  นางสาวณัฐยา บุญภักดี
ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

	 	 	 	 	 	 	ธันวาคม	2563



แผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข 
(Happy	Family	Action	Plan)	

ของ	25	องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข	ประจ�าปี	2563
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ความสำาคัญ

การเขียนวัตถุประสงค์ที่ด ี
(SMART)	5	ประการ

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างครอบครัวมีสุข	

ในองค์ประกอบหลักด้าน	“ความอบอุ่น”

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างครอบครัวมีสุข	

ในองค์ประกอบหลักด้าน	“เข้มแข็ง”

แผนปฏิบัติการ
สร้างเสริมครอบครัวมีสุข	

ตัวอย่างกิจกรรม 
ผลผลิต	
ผลลัพธ์ระยะสั้น	
ผลลัพธ์ระยะยาว

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างครอบครัวมีสุข	
ในองค์ประกอบหลักด้าน	“ความสงบสุข”







ความ
สำาคัญ

	 แผนปฏิบัติการ	หรือ	Action	Plan	 
คอืเครือ่งค้�าประกนัวา่มีการท�างานตาม
แผนปฏบิตักิาร	มโีอกาสบรรลุผลส�าเรจ็
ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีก่�าหนด
ไว้	 เพราะมีแผนการด�าเนินงานรองรับ 
ที่ชัดเจน	ใช้ส�าหรับด�าเนินงานช่วงส้ัน	
จบในตัวเอง	โดยมุ่งหวังผลส�าเร็จใน
ช่วงเวลาหนึ่ง	แผนปฏิบัติการมีความ
ส�าคญัตรงท่ีเป็นเครือ่งมือในการแปลง
แผนปฏิบัติการ/โครงการ	ไปสู่กิจกรรม
ยอ่ยในเชงิปฏบิตั	ิและชว่ยในการควบคมุ
การด�าเนินงาน	 ช่วยให้ปฏิบัติงานได้
สะดวกมากย่ิงข้ึน	ลดภาระในการตัดสินใจ 

10 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



ว่าจะท�าอะไรเม่ือไร	ลดความเสี่ยงโดย 
การควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ	
	 คู่มือการเขียนแผนปฏิ บัติ
การนี้	 เป็นเอกสารท่ีท�าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการเขียนแผนปฏิบัติการ
สรา้งเสรมิครอบครวัมสีขุขององคก์ร	
โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดการ
เขียนแผนปฏิบัติการฯ	ตั้งแต่เริ่มต้น
จนส้ินสุดกระบวนการในการด�าเนิน
โครงการ/กจิกรรม	เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง
ในการสร้าง/เขียนแผนปฏิบัติการให้
กับบุคลากรในองค์กร	ดังน้ัน	คู่มือ

การเขียนแผนปฏิบัติการ	จึงเปรียบ
เสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการ 
ด�า เนินงานฯ	 ที่มี จุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุดกระบวนการ	ระบุถึงความ
ส�าคัญของโครงการ	ขั้นตอนและ
รายละเอียดของกระบวนการต่าง	ๆ	
และวธิกีารในการตดิตามประเมนิผล 
/ควบคุมกระบวนการนั้น	สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เม่ือพบปัญหา/อุปสรรคระหว่าง
ด�าเนินโครงการและระบุผลส�าเร็จ
แผนปฏิบัติการทั้งระดับ	ผลผลิต	 
ผลลัพธ์	และผลกระทบ
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แผนปฏิบัติการ  
สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข
HAPPY FAMILY 
ACTION PLAN

สถานการณ์
ปัญหา

กระบวนการ/
กิจกรรม

สถานที่ งบ
ประมาณ 

(บาท)

วัตถุประสงค์ย่อย 
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)

วัตถุประสงค์ 
(องค์ประกอบ 1-4)

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมครอบครัวมีสุข)

ชื่อองค์กร 

การติดตาม 
แผนการ
ดำาเนิน

กิจกรรม

(1) (2) (3) (4)

12 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



รูป 1 : แบบบันทึกแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข (Happy Family Action Plan)

ระยะ
เวลา

ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

ผลสำาเร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)

ผลสำาเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์

(ผลลัพธ์ระยะยาว)

ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

(5) (6) (7) (8)
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 เป้าประสงค์ (Goals) คือ การ
กำาหนดเป้าหมายสูงสุดหรือจุดหมาย
ปลายทางของแผนปฏิบัติการฯ ที่
ต้องการเพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยรวมดัชนี
ครอบครัวมีสุขระดับองค์กร ซึ่งต้อง
สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์  (Vision) 
องค์กร หรือทิศทางที่องค์กรมุ่งไปใน
อนาคต 

 วัตถุประสงค์องค์ประกอบ คือ การกำาหนดเป้าหมายของ
องค์ประกอบดัชนีครอบครัวมีสุข 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
อบอุ่น ความเข้มแข็ง ความสงบสุข และความพอเพียง โดยสามารถ
มีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถ 
วัดได้ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์
องค์ประกอบ

14 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



 วตัถุประสงคอ์งคป์ระกอบ
ย่อย คือ การกำาหนดเป้าหมายที่
เป็นตัวชี้วัดย่อยภายใน 4 ดัชนี
ครอบครัวมีสุข เช่น องค์ประกอบ
ย่อยของ “ความอบอุ่น” ได้แก่ 
สัมพันธภาพในครอบครัว และ
บทบาทหน้าท่ี องค์ประกอบย่อย
ของ “ความเข้มแข็ง” ได้แก่ การ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว และ
ความเข้มแข็งทางสังคม องค์
ประกอบย่อยของ “ความพอเพยีง” 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม โดย
สามารถมีวตัถปุระสงค์ไดม้ากกวา่ 
1 ข้อ ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
สามารถวัดได้ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์องค์ประกอบและ
เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์
องค์ประกอบ
ย่อย
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การเขียน
วัตถุประสงค์ที่ดี 

(SMART) 
5 ประการ คือ

16 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



T = Time 
(เวลา)
หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดี
จะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการทำา

S = Sensible 
(เป็นไปได้) 
หมายถึง วัตถุประสงค์จะต้องมีความเป็นไปได้ 
ในการดำาเนินกิจกรรม

R = Reasonable 
(เป็นเหตุเป็นผล) 
หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดี
ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการทำา

M = Measurable 
(วัดได้) 
หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดี
จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

A = Attainable 
(ระบุสิ่งที่ต้องการ) 
หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องระบุสิ่งที่ต้องการ
จากกิจกรรม อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
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 เป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การ/กจิกรรม คอื การกำาหนดชดัเจน
ว่า จะทำาอะไร เมื่อไร สำาหรับวัดความ
สำาเร็จของกิจกรรม 

ชื่อแผนปฏิบัติการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ของแผน
ปฏิบัติการ/
กิจกรรม 

 ชื่อแผนปฏิบัติการ/
กิจกรรม ควรจะตั้งชื่อแผน
ปฏิบัติการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน 
กระชับ เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ
ที่สำาคัญควรจะส่ือถึงกิจกรรม
ท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์  
เพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจ
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

18 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรตามคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มี
ค่าคะแนนน่าเป็นห่วงในบางเรื่อง ซึ่งจำาเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือ 
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการสำารวจด้วย “แบบสอบถามครอบครัวมีสุข” 
และข้อเท็จจริง สามารถค้นหาว่าใคร/บุคลากรกลุ่มไหน ครอบครัวมีสุข 
มาก-น้อยเรื่องอะไร เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดกิจกรรมที่เหมาะสม 
 กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีคำานิยามหรือความหมายท่ีชัดเจน วัดผลได้

 ผู้รับผิดชอบ คือ 
บุคลากรที่ทำาแผนปฏิบัติ
การฯ โครงการ/กิจกรรม 
เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนิน
การ โดยกำาหนดชัดเจน
ว่าเป็นใคร ตำาแหน่งใด ข้อ
ควรระวังคือ การกำาหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นชื่อส่วน
งาน/แผนก/ฝ่าย เช่น 
ฝ่ า ย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 
ฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
ไม่เช่นน้ัน จะไม่สามารถหา 
ผู้รับผิดชอบได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
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 สถานการณ์ปัญหา คือ สถานการณ์ท่ี
เป็นส่วนส�าคัญท่ีแสดงถึงปัญหาความจ�าเป็น
หรือความต้องการที่ต้องมีการจัดท�าโครงการ/
กิจกรรมขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากร โดยการวิเคราะห์จากข้อ
เท็จจริงและข้อมูลการส�ารวจฯ ด้วยเหตุและผล 
เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการปัญหา การเขียน
จึงจ�าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือ
ความต้องการพร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน เพ่ือสนับสนุนการจัดท�า
โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน นอกจากน้ีอาจ
ต้องเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ที่จะไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรในอนาคต

(1) 
สถานการณ์ปัญหา

20 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



 กระบวนการ/กิจกรรม คือ 
วิธีการด�าเนินกิจกรรมท่ีก�าหนด
ขึ้นเป ็นขั้นตอนตามล�าดับก ่อน
หลัง ด้วยการน�าวัตถุประสงค์มา
แจกแจงเป็นกิจกรรมย่อยหลาย
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะ
แสดงให้เห็นขั้นตอนอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการว่า
มีกิจกรรมใดที่จะต้องท�าเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อไหน อาจ
เลือกกิจกรรมที่มีอยู่แล้วหรือท�าอยู่
ประจ�าในองค์กร ซึ่งมีงบประมาณ
อยูแ่ล้ว ด้วยการน�ามาพิจารณาดวู่า
มีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ แล้วแยกออกเป็น
เรื่อง ๆ  ได้แก่ ความอบอุ่น ความ
สงบสุข ความเข้มแข็ง และความ
พอเพียง ด�าเนินการต่อได้โดยไม่
จ�าเป็นต้องเสนอของบประมาณใหม่ 

(2) 
กระบวนการ/กิจกรรม

 ในแผนปฏบิตัคิวรจะก�าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการหลักๆ ไว้ให้
ชัดเจน โดยเริ่มจากกระบวนการ
แรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย
ก่อน เช่น ขั้นตอนแรกจัดฝึกอบรม
ให้ความรู ้ ขั้นตอนที่สองประชุม
เชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนที่สามเก็บ
รวบรวมข้อมูล ฯลฯ เม่ือได้ข้ัน
ตอนหรือกระบวนการหลักแล้ว
ให้ก�าหนดกิจกรรมย่อย ๆ  ของ
แต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการฝึก
อบรม จะมีกิจกรรมย่อยเป็นการ
ก�าหนดหลักสูตรฝึกอบรม การ
ติดต่อวิทยากร ประชาสัมพันธ์
ก�าหนดการฝึกอบรมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ  อาทิ การติดประกาศ การ
ใช้อีเมล เสียงตามสาย เป็นต้น
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 การติดตามประเมิน คือ ติดตาม ควบคุม ก�ากับ 
และประเมินผล ในทุกกระบวนการของกิจกรรม เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งต ้องระบุวิธีการท่ีใช ้ในการควบคุมและประเมินผล 
ให้ชัดเจน เช่น ประเมินก่อนด�าเนินการ ขณะด�าเนินการ  
หรือหลังด�าเนินการ อาจระบุเป็นระยะเวลา เช่น ประเมิน 
ทุก 3 เดือน เป็นต้น 
  แผนปฏิบัติการส�ารอง เป็นแผนท่ีเกิดจากการน�า
ปัญหาอปุสรรคทีพ่บจากการตดิตามประเมนิมาวเิคราะห์เพือ่
หาทางแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ หรือป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น หากพบปัญหาการมีส่วนร่วม 
ในกจิกรรมต่าง ๆ  เน่ืองจากแต่ละคนสะดวกไม่ตรงกนั อาจจะ 
ต้องแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ  หรือก�าหนดเวลา
การฝึกอบรมหรือท�ากิจกรรมเป็นช่วง ๆ  หรือเร็วข้ึน หรือ
ทยอยฝึกอบรม เป็นต้น 

(2A) 
การติดตามประเมิน 
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 สถานท่ี คือ การ
ก�าหนดว่ากิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนจะท�าท่ีไหนบ้าง 
ทั้งน้ีเพื่อจะสามารถดูภาพ
รวมของแผนปฏิบัติการฯ 
ได้ว ่ามีกิจกรรมไหนบ้าง
ที่ ส ามารถท� า ไปพร ้ อม
กันได้ในสถานที่เดียวกัน 
กิจกรรมไหนบ้างที่ต้องรอ
ให้กิจกรรมอื่นเสร็จก่อนจึง
จะด�าเนินการได้

(3) 
สถานที่
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 งบประมาณ คือ เงิน
และทรัพยากรที่ ต ้ อ ง ใช ้ 
ได้แก่ จ�านวนเงิน จ�านวน
บุคคล จ�านวนวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จ�าเป็นต่อการท�ากิจกรรม 
การเขียนเ พ่ือเสนอของบ
ประมาณควรค�านึงถึงความ
ประหยัด ความคุ้มค่า และ
ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
โดยอาจระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ เช่น งบพัฒนา
บุคลากร งบสันทนาการ 
เป็นต้น

(4) 
งบประมาณ
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 ระยะเวลา คือ การก�าหนดวันเวลาของ
กิจกรรม ให้ระบุชัดเจนว่าแต่ละกิจกรรมนั้น
จะจัดเมื่อไร เช่น ก�าหนดจัดอบรมวันที่ 19-20 
กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ควรเขียนว่า ก�าหนดการจัด
อบรมสัปดาห์แรกของเดือน

(5) 
ระยะเวลา

(6) 
ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 
(ผลผลิต)
 ผลผลิต (output) คือ ผลท่ี
เกิดขึ้นทันที เป็นผลโดยตรงจาก
การด�าเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น 
เช่น จ�านวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึก
อบรม ความรู ้ที่ได้รับจากการฝึก
อบรม เป็นต้น ผลผลติ (output) ต้อง
สอดคล้องกบัเป้าหมายของแผนปฏบิตัิ
การ/กจิกรรม จงึจะบรรลุเป้าหมาย
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(7) 
ผลสำาเร็จระดับองค์ประกอบ
ตอบวัตถุประสงค์ 
(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

 ผลลัพธ์ระยะสั้น (outcome) คือ ผลที่เกิดขึ้นตามมาจาก
ผลผลิต เป็นผลส�าเร็จระดับองค์ประกอบ ซึ่งผลจากการด�าเนิน
กิจกรรมสามารถตอบวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบได้ 
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(8) 
ผลสำาเร็จระดับภาพรวม
ตอบวัตถุประสงค์ 
(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

 ผลลัพธ ์ระยะยาว (out-
come) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา
จากผลผลิต ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง 
และส่งผลต่อจุดหมายปลายทาง 
ท�าให้เพิ่มค่าเฉล่ียรวมครอบครัว
มีสุขระดับองค์กร เป็นผลส�าเร็จ
ระดับภาพรวมท่ีตอบเป้าประสงค์
ขององค์กร 
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การอบรม
การจัดการเงิน

ผลลัพธ์
ระยะสั้น 
ค่าคะแนน
ความเข้มแข็ง
ด้านการพึ่งพา
ตนเองเพิ่มขึ้น
จาก…ในปี...
เป็น…ในปี…

ผลลัพธ์
ระยะยาว
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ครอบครัวมีสุข
เพิ่มขึ้นจาก…
ในปี…เป็น…ในปี…

ผลผลิต
1. จำานวนบุคลากรเข้ารับการอบรม
2. จำานวนบุคลากรที่มีความรู้เรื่อง  
    การจัดการเงิน
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รูป 2 ตัวอย่างกิจกรรม ผลผลิต 
ผลลัพธ์ระยะสั้น ผลลัพธ์ระยะยาว
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พนักงาน 
บริษัท มานะ
ยานยนต์ จ�ากัด 
มีค่าคะแนน
เฉลีย่ความอบอุน่
ร้อยละ 65.6 
โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก
พนักงาน
แต่ละคน 
ใช้เวลาท�างาน
อยู่ที่ท�างานมาก 
เช่น เข้ากะ 
ท�าโอที จึงท�า
ให้เกิดการ
พดูคยุกนัภายใน
ครอบครัว
น้อยลง 
สมาชิกภายใน
ครอบครัว
ไม่เข้าใจกัน

ท�าแบบประเมนิ
กจิกรรม ก่อน - 
หลังการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อ
ให้ทราบถึงผล
ความส�าเร็จใน
กิจกรรม

ณ ห้องประชมุ
บริษัท มานะ
ยานยนต์ 
จ�ากัด

1. ค่าตอบแทน 
 วิทยากร 
 5,000 บาท 
 ต่อ 1 
 ประเด็น
 ปัญหา
 (3 ประเด็น
 = 15,000  
  บาท)
2. ค่าอุปกรณ์
 ต่าง ๆ
 2,000 บาท

สถานการณ์
ปัญหา

กระบวนการ/
กิจกรรม

สถานที่ งบ
ประมาณ 

(บาท)

(1) (2) (3) (4)

1. ส�ารวจปัญหา
 ที่เกิดขึ้นที่
 เก่ียวกับประเด็น
 การพูดคุยภายใน
 ครอบครัวของ
 พนักงาน
2. ประชุมและ 
 ระดมสมอง
 แบ่งเป็นประเภท
 ของปัญหา
3. ติดต่อและเชิญ
 วิทยากรที่เกี่ยว
 กับประเด็น
 ปัญหานั้น ๆ  
 มาให้ความรู้
 และแนวทาง
 การแก้ไข
4. มีการประเมิน
 และติดตาม
 พนักงาน 

วัตถุประสงค์ย่อย 
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)

วัตถุประสงค์ 
(องค์ประกอบ 1-4)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยครอบครัวมีสุขภาพรวม จาก 67.0 
ในปี 2562 เป็น 70.0 ในปี 2563

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบความอบอุ่น 
จากเดิม 65.6 ในปี 2562 
เป็น 70.0 ในปี 2563

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 
จากเดิม 57.8 ในปี 2562 เป็น 
62.0 ในปี 2563 

ชื่อองค์กร บริษัท มานะยานยนต์ จำากัดตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการ 

สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข 

ในองค์ประกอบหลัก
ด้าน “ความอบอุ่น”

การติดตาม 
แผนการ
ดำาเนิน

กิจกรรม
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มกราคม 
- เมษายน 
2563
(4 เดือน)

1. มีพนักงานเข้าร่วม 
 กิจกรรม ร้อยละ 90 
2. พนักงานมีความรู้
 และความเข้าใจ
 ในประเด็นการแก้ไข
 ปัญหาการสื่อสาร 
 ร้อยละ 80
3. ครอบครัวมีการ
 สื่อสารพูดคุยและ
 เข้าใจกันมากกว่า
 เดิมร้อยละ 70

 ค่าคะแนนเฉลี่ยในองค์
ประกอบความอบอุ่น เพิ่ม
จาก 65.6 ในปี 2562 เป็น 
70.0 ในปี 2563
 ค่าคะแนนเฉลี่ยในด้าน
การสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัว เพิ่มจาก 57.8 
ในปี 2562 เป็น 62.0 ในปี 
2563

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวมีสุข
ภาพรวม จาก 67.0 
ในปี 2562 เพิ่มเป็น 
70.0 ในปี 2563

ระยะ
เวลา

ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

ผลสำาเร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)

ผลสำาเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์

(ผลลัพธ์ระยะยาว)

(5) (6) (7) (8)

ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
Happy Family Talk

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม พนักงาน จำานวน 30 คน

นายมานะ เอี่ยมดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท มานะยานยนต์ จำากัด เป็นคณะทำางาน

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
2. พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในประเด็น
การแก้ไขปัญหาการสื่อสาร ร้อยละ 80
3. ครอบครัวมีการสื่อสารพูดคุยและเข้าใจกัน
มากกว่าเดิม ร้อยละ 70
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จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า พนักงาน
บริษัท ไทยจีจี  
จ�ากัด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวมีสุข 
ภาพรวม
ร้อยละ 55.0 
โดยมีข้อค�าถาม
ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุดคือ 
“พฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์”
จึงท�าให้
ไม่เกิดความ
สงบสุขภายใน
ครอบครัว

ท�าแบบประเมนิ
กจิกรรม ก่อน - 
หลังการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อ
ให้ทราบถึงผล
ความส�าเร็จใน
กิจกรรม

ณ ห้องประชมุ 
ชัน้ 2 บรษิทั 
ไทยจจี ีจ�ากดั

1. ค่าตอบแทน 
 วิทยากร  
 จ�านวน 
 4,000 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์ 
 ต่าง  ๆท่ีใช้
 ในการผลิตส่ือ 
 ประชาสัมพันธ์ 
 ในการรณรงค์  
 พฤติกรรม ลด  
 ละ เลิก การ 
 ด่ืมแอลกอฮอล์ 
 จ�านวน 
 2,000 บาท
3. ค่าเงินรางวัล
 จูงใจส�าหรับ
 พนักงาน
 ที่ประสบ
 ความส�าเร็จ
 ในการร่วม 
 กิจกรรม  
 จ�านวน 
 20,000 บาท 

สถานการณ์
ปัญหา

กระบวนการ/
กิจกรรม

สถานที่ งบ
ประมาณ 

(บาท)

(1) (2) (3) (4)

1. น�าข้อมูลท่ีได้
 จากการวิเคราะห์ 
 และอบรมฯ 
 เสนอผู้บริหาร 
2. จัดต้ังคณะท�างาน 
 ด�าเนินกิจกรรม
3. ติดต่อและเชิญ
 วิทยากรท่ีเก่ียว
 กับการลด ละ เลิก  
 พฤติกรรมการ
 ดื่มเครื่องดื่ม 
 แอลกอฮอล์
 มาให้ความรู้
 จ�านวน 1 ครั้ง
4. มีการ
 ประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมใน
 รูปแบบต่าง ๆ 
5. ต้ังรางวัลจูงใจ
 ส�าหรับผู้ที่มี
 พฤติกรรมการ
 ลด ละ เลิก จาก
 การด่ืมเคร่ืองด่ืม 
 แอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์ย่อย
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4) 

วัตถุประสงค์ 
(องค์ประกอบ 1-4)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยครอบครัวมีสุขภาพรวม จากเดิม 55.0 
ในปี 2562 เป็น 60.0 ในปี 2563

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบความสงบสุข 
จากเดิม 52.4 ในปี 2562 
เป็น 60.0 ในปี 2563

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการ
ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 
จากเดิม 60.2 ในปี 2562 
เป็น 65.0 ในปี 2563 

ชื่อองค์กร บริษัท ไทยจีจี จำากัดตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการ 

สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข 

ในองค์ประกอบหลัก
ด้าน “ความสงบสุข”

การติดตาม 
แผนการ
ดำาเนิน

กิจกรรม
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แบ่งการจัด
กิจกรรม
เป็น 2 
ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 
มกราคม - 
มิถุนายน 
2563
(6 เดือน)
ระยะที่ 2 
กรกฎาคม 
- ธันวาคม 
2563 
(6 เดือน)

1. มีพนักงานเข้าร่วม
 กิจกรรม ร้อยละ 90 
2. พนักงานมีความรู้และ
 ความเข้าใจในประเด็น 
 การลด ละ เลิก  
 จากการดื่มเครื่องดื่ม 
 แอลกอฮอล์ ร้อยละ  
 100 ของผู้ที่เข้าร่วม
 กิจกรรม
3. พนักงานมีพฤติกรรม
 การลด ละ เลิก
 จากการดื่มเครื่องดื่ม
 แอลกอฮอล์ ร้อยละ
 80 ของผู้ที่เข้าร่วม
 กิจกรรม

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวมีสุข
ภาพรวม จากเดิม 
55.0 ในปี 2562 เป็น 
60.0 ในปี 2563

ระยะ
เวลา

ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

ผลสำาเร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)

ผลสำาเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์

(ผลลัพธ์ระยะยาว)

(5) (6) (7) (8)

1. เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบความสงบสุข 
จากเดิม 52.4 ในปี 2562 
เป็น 60.0 ในปี 2563
2. เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านการลดพฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ จากเดิม 
60.2 ในปี 2562 เป็น 65.0 
ในปี 2563

ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
เลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวคนไทยจีจี

กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม พนักงานท่ีมีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล์

เป็นประจำา จำานวน 100 คน

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภโชค จีรนันท์ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
2. พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นการลด ละ เลิก จาก
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 100 ของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
3. พนักงานที่มีพฤติกรรมการลด ละ เลิก จากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มี ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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จากการส�ารวจ
ครอบครวัมสีขุ 
ในปี 2562 
องค์กร พบว่า 
มีปัญหาในมิติ
ความเข้มแข็ง
ในด้านของการ
พึ่งพาตนเอง 
โดยค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 62.5
และจากการ
สอบถาม
พนักงาน พบว่า 
บุคลากร
ส่วนใหญ่มี
รายได้ไม่เพียง
พอกับรายจ่าย
และไม่มีเงิน
ออมที่จะเอา
ไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน

ท�าแบบ
ประเมนิ
กจิกรรม 
ก่อน -หลัง
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
เพื่อให้
ทราบถึงผล
ความส�าเร็จ
ในกิจกรรม

1. ประชมุ
ออนไลน์
2. ห้อง
ประชมุ
ของบรษิทั
ในแต่ละ
สาขา

ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ 
ท่ีใช้ใน
การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน 
2,500 บาท

สถานการณ์
ปัญหา

กระบวนการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ 

(บาท)

1. จัดต้ังคณะท�างานด�าเนิน 
 กิจกรรม โดยมีก�าหนดการ 
 ประชุมทุกวันศุกร์ในสัปดาห์
 ท่ี 2 ของเดือน
2. จัดประชุมช้ีแจงให้กับ
 บุคลากรทุกคนทราบ และ
 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
 โดยแจ้งข้อมูลท่ีได้รับจาก
 การอบรม R2HF และ  
 แนวทางในการเข้าร่วม  
 กิจกรรม 
2.1 จัดประชุมออนไลน์ ส�าหรับ 
 ผู้จัดการสาขาเพ่ือช้ีแจง
 รายละเอียดกิจกรรม และ 
 เพ่ือท่ีจะไม่ต้องนัด
 ทุกสาขามารวมกัน
2.2 จัดประชุมย่อยในแต่ละ 
 สาขา เพ่ือท�าความเข้าใจ
 กับบุคลากร
3. สร้างกลุ่มไลน์เฉพาะเพ่ือ 
 ตอบค�าถามและแก้ไขปัญหา 
 ให้บุคลากรทุกคนทราบ 
 โดยท่ัวกัน

วัตถุประสงค์ย่อย 
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)

วัตถุประสงค์ 
(องค์ประกอบ 1-4)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยครอบครัวมีสุขภาพรวม จากเดิม 68.8 
ในปี 2562 เป็น 75.0 ในปี 2563

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในองค์
ประกอบความเข้มแข็ง 
จากเดิม 69.0 ในปี 2562 
เป็น 75.0 ในปี 2563

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในด้าน
การพึ่งพาตนเอง 
จากเดิม 62.5 ในปี 2562 
เป็น 70.0 ในปี 2563

ชื่อองค์กร บริษัท ทวีสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำากัดตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการ 

สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข 

ในองค์ประกอบหลัก
ด้าน “เข้มแข็ง”

การ
ติดตาม 
แผนการ
ดำาเนิน

กิจกรรม

(2) (4)(1)
สถานที่

(3)

34 คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข



มกราคม 
- ธันวาคม 
2563 (ระยะ
เวลา 1 ปี)

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ร้อยละ 100
2. บุคลากรท่ีเข้าร่วม
 กิจกรรมมีความรู้และ
 ความเข้าใจในแผนการ
 ลดหน้ี และเพ่ิมเงินออม
 ของตนเอง ร้อยละ 80
3. บุคลากรท่ีเข้าร่วม  
 กิจกรรมสามารถ ลด/
 ปลดหน้ี ได้ร้อยละ 70 
 ของบุคลากรท้ังหมด
4. บุคลากรท่ีเข้าร่วม  
 กิจกรรมสามารถ ลด/ 
 ปลดหน้ี ได้ร้อยละ 15 
 ของหน้ีท้ังหมด (ต่อบุคคล) 
5. บุคลากรท่ีเข้าร่วม  
 กิจกรรมมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละ 70 ของบุคลากร 
 ท้ังหมด
6. บุคลากรท่ีเข้าร่วม  
 กิจกรรมมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละ 15 ของเงินต้น 
 (ต่อบุคคล)

1. เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบความเข็มแข็ง 
จากเดิม 69.0 ในปี 2562 
เป็น 75.0 ในปี 2563
2. เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านการพึ่งพาตนเอง 
จากเดิม 62.5 ในปี 2562 
เป็น 70.0 ในปี 2563

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวมีสุข 
ภาพรวม จากเดิม 
68.8 ในปี 2562 เป็น 
75.0 ในปี 2563

ระยะ
เวลา

ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

ผลสำาเร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)

ผลสำาเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์

(ผลลัพธ์ระยะยาว)

ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
Happy Money: เปลี่ยนหนี้เป็นเงินออม

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจำานวน 
1,500 คน 
จากทุกสาขา

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวบุษบา สุขสบาย 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
2. นางชมดาว ศิริเลิศ 
หัวหน้าฝ่ายการธุรการ ที่ปรึกษาการเงิน
3. นายปริญ สวัสดิภักดิ์ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการ
4. นายมนูญ แก้วตา 
ฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการ
5. นางกชมณ รักดี 
ฝ่ายนโยบายและแผน เลขานุการ

เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2. บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจในแผนการลดหน้ี และเพ่ิมเงินออมของตนเอง ร้อยละ 80
3. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ ลด/ ปลดหนี้ ได้ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด
4. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ ลด/ ปลดหนี้ ได้ร้อยละ 15 ของหนี้ทั้งหมด (ต่อบุคคล) 
5. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเงินออมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด
6. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเงินออมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ของเงินต้น (ต่อบุคคล)

(5) (6) (7) (8)
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