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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข เปรียบเสมือน แผนที่เส้นทาง
ความอบอุ่น ความเข้มแข็ง ความสงบสุข ความพอเพียง จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
เขียนแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ “ครอบครัวอบอุ่นและมีสุขของ
คนท�ำงานในองค์กร” เนือ้ หาของคูม่ อื ฯ ประกอบด้วย ความส�ำคัญของการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
จากนัน้ เป็นค�ำอธิบายเกีย่ วกับองค์ประกอบของการจัดท�ำแผน และตัวอย่างของแผนปฏิบตั กิ าร
ที่เป็นผลงานขององค์กร
การจัดท�ำแผนฯ ต้องท�ำความเข้าใจองค์ประกอบของแผน ได้แก่ 1) เป้าประสงค์ของแผน
ซึง่ จะต้องระบุเป้าหมายสูงสุดของแผนทีอ่ ยากจะเห็น 2) วัตถุประสงค์ คือการก�ำหนดเป้าหมาย
ของ 4 องค์ประกอบดัชนีครอบครัวมีสุข ได้แก่ ความอบอุ่น ความสงบสุข ความเข้มแข็ง และ
ความพอเพียง 3) วัตถุประสงค์ย่อย เป็นการก�ำหนดเป้าหมายขององค์ประกอบย่อยใน 4 องค์
ประกอบดัชนีครอบครัวมีสุข 4) ชื่อแผนปฏิบัติการ ซึ่งควรตั้งชื่อให้มีความกระชับ น่าสนใจ
และเข้าใจได้ง่าย 5) เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ คือ การก�ำหนดว่าจะท�ำอะไรเมื่อไร เพื่อให้
สามารถวัดผลลัพธ์และผลส�ำเร็จได้ชดั เจน 6) กลุม่ เป้าหมาย ต้องระบุให้ชดั เจนว่าจะท�ำกิจกรรม
กับกลุ่มบุคลากรใด 7) ผู้รับผิดชอบ คือ บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งอาจจะ
ต้องระบุใส่ชื่อ ต�ำแหน่ง แผนก ฝ่ายให้ชัดเจน คู่มือฉบับนี้ ยังได้ยกตัวอย่างแผนปฏิบัติการ
สร้างเสริมครอบครัวมีสุขที่มีการจัดท�ำจริง ให้ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการเขียนที่มีแบบแผน
ชัดเจน สอดคล้อง เชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ขอขอบคุณ ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบคุณ ภาคีองค์กรครอบครัวมีสุข และ ขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้โครงการฯ บรรลุ
ผลส�ำเร็จด้วยดีเสมอมา
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คู ่ มื อ การเขี ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งเสริ ม ครอบครั ว มี สุ ข (Happy Family
Action Plan) จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยโครงการ การสร้ า งเสริ ม ครอบครั ว อบอุ ่ น และมี สุ ข
เพื่อคนท�ำงานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ (สสส.) มี เ ป้ า หมายในการเผยแพร่ ทั ก ษะและเทคนิ ค การเขี ย นแผนปฏิ บั ติ ก าร
ให้ กั บ นั ก สร้ า งเสริ ม ครอบครั ว มี สุ ข และเพื่ อ ขยายผล ให้ ค นท� ำ งานองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว น
ทั่วประเทศ สามารถน�ำไปศึกษาแนวทางและวิธีปฏิบัติ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการสร้างเสริม
ครอบครัวมีสุขในองค์กรด้วยตนเอง
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ เป็นจุดเริ่มต้นในการวางกรอบ และก�ำหนดทิศทาง เมื่อ
สามารถก�ำหนดทิศทางได้ชัดเจน ก็จะสามารถลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายได้ง่ายกว่าการไม่มีแผน นอกจากนี้ การวางแผน ยังสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่
ไม่จ�ำเป็น ควบคุมวงเงินงบประมาณที่จะใช้จ่าย ควบคุมระยะเวลา ควบคุมการท�ำให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จด้วยการติดตามประเมินผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า การจัดท�ำแผน
ปฏิบัติเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชาญฉลาดอีกกระบวนการหนึ่ง
ดังนัน้ การท�ำกิจกรรมเพือ่ สร้างเสริมครอบครัวมีสขุ คนท�ำงานองค์กร โดยมีแผนปฏิบตั ิ
การเป็นตัวก�ำกับ ท�ำให้เกิดความรูแ้ ละทักษะ เกิดการเรียนรูต้ งั้ แต่พนื้ ฐานจนสามารถเขียนแผน
ได้จริง ท�ำให้สามารถขับเคลื่อนได้ตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคีที่น�ำไปใช้
โครงการฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ ฉบับนี้จะมีคุณค่าส�ำหรับผู้ที่สนใจน�ำไปศึกษาและ
ปรับใช้ต่อไป
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ค�ำนิยม

แผนปฏิบัติการเป็น “ต้นทาง” ของการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือช่วยก�ำหนดวิธีการ
ด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โครงการ การสร้างเสริมครอบครัว
อบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�ำงานองค์กร สนับสนุนโดย ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดฝึกอบรมระยะ
สั้น สนับสนุนให้คนท�ำงานในองค์กรภาคี เป็นนักสร้างเสริมครอบครัวมีสุขเพื่อจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการ “สร้างเสริมครอบครัวมีสุข” นักสร้างเสริมครอบครัวมีสุข น�ำความรู้ความเข้าใจที่
ได้จากการฝึกอบรมฯ มาร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อน�ำไปปรับใช้ต่อไป ประสบการณ์
การเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมความสุขนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับ
คนท�ำงานขององค์กรภาคีแล้ว ยังช่วยเสริมทักษะให้คนท�ำงานในองค์กรสามารถเขียนแผน
ปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด�ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรให้ได้สอดคล้องและบริหารจัดการ
ปัญหาได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
“คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข” ฉบับนี้ ได้น�ำเสนอทั้งแนวคิด
และหลักการของการจัดท�ำแผน ได้ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการเขียนแผนก่อนเริ่มท�ำกิจกรรม
และได้ให้ค�ำอธิบายองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการแต่ละองค์ประกอบไว้อย่างชัดเจนและ
กระชับ เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการที่ได้จากการจัดท�ำจริงไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้
ได้เรียนรู้อีกด้วย ที่ส�ำคัญคือเป็นคู่มือที่มีจ�ำนวนหน้าไม่มาก เพราะเน้นสาระและสิ่งที่ฝึกฝนได้
จริง ถือเป็นคู่มือที่เหมาะกับองค์กรภาคี ที่ต้องการวางแผนการสร้างเสริมครอบครัวมีสุขให้กับ
คนท�ำงานได้อย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และภาคีองค์กรครอบครัวมีสุข ที่ร่วมกัน
ท�ำให้แผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข สามารถขับเคลื่อนผลส�ำเร็จเกิดเป็น “องค์กร
ต้นแบบครอบครัวมีสขุ ” เพือ่ ขยายผลการสร้างเสริมครอบครัวมีสขุ คนท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อเนื่องต่อไป
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ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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แผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข
(Happy Family Action Plan)
ของ 25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำ�ปี 2563
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ผลลัพธ์ระยะสั้น
ผลลัพธ์ระยะยาว

32

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างครอบครัวมีสุข
ในองค์ประกอบหลักด้าน “ความสงบสุข”
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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

ความ
สำ�คัญ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร หรือ Action Plan
คือเครือ
่ งค้ำ�ประกันว่ามีการทำ�งานตาม
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร มีโอกาสบรรลุผลสำ�เร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก
่ ำ�หนด
ไว้ เพราะมีแผนการดำ�เนินงานรองรับ
ที่ชัดเจน ใช้สำ�หรับดำ�เนินงานช่วงสั้น
จบในตั ว เอง โดยมุ่ ง หวั ง ผลสำ�เร็ จ ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง แผนปฏิบัติการมีความ
สำ�คัญตรงทีเ่ ป็นเครือ
่ งมือในการแปลง
แผนปฏิบัติการ/โครงการ ไปสู่กิจกรรม
ย่อยในเชิงปฏิบต
ั ิ และช่วยในการควบคุม
การดำ�เนิ น งาน ช่ ว ยให้ ป ฏิ บัติง านได้
สะดวกมากยิง
่ ขึน
้ ลดภาระในการตัดสินใจ

11
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ว่าจะทำ�อะไรเมื่อไร ลดความเสี่ยงโดย
การควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ของแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
คู่ มื อ ก า ร เ ขี ย น แ ผ น ป ฏิ บั ติ
การนี้ เป็นเอกสารที่ทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเขี ย นแผนปฏิ บั ติ ก าร
สร้างเสริมครอบครัวมีสข
ุ ขององค์กร
โดยระบุ ขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดการ
เขี ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
จนสิ้ น สุ ด กระบวนการในการดำ�เนิ น
โครงการ/กิจกรรม เพือ
่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้าง/เขียนแผนปฏิบัติการให้
กั บ บุ ค ลากรในองค์ ก ร ดั ง นั้ น คู่ มื อ

การเขียนแผนปฏิบัติการ จึงเปรียบ
เ ส มื อ น แ ผ น ที่ บ อ ก เ ส้ น ท า ง ก า ร
ดำ�เนิ น งานฯ ที่ มีจุดเริ่ มต้นและ
สิ้ น สุ ด กระบวนการ ระบุ ถึ ง ความ
สำ�คั ญ ของโครงการ ขั้ น ตอนและ
รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ
และวิธก
ี ารในการติดตามประเมินผล
/ควบคุมกระบวนการนั้น สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เมื่ อ พบปั ญ หา/อุ ป สรรคระหว่ า ง
ดำ�เนิ น โครงการและระบุ ผ ลสำ�เร็ จ
แผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ระดั บ ผลผลิ ต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ

12

คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

แผนปฏิบัติการ
สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข
HAPPY FAMILY
ACTION PLAN
(1)

ชื่อองค์กร

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมครอบครัวมีสุข)
วัตถุประสงค์
(องค์ประกอบ 1-4)

(2)

สถานการณ์ กระบวนการ/
ปัญหา
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ย่อย
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)

(3)
การติดตาม
แผนการ
ดำ�เนิน
กิจกรรม

สถานที่

(4)
งบ
ประมาณ
(บาท)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

(5)
ระยะ
เวลา

(6)
ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

(7)

(8)

ผลสำ�เร็จระดับ
ผลสำ�เร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์
ภาพรวมตอบ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)
(ผลลัพธ์ระยะยาว)

รูป 1 : แบบบันทึกแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข (Happy Family Action Plan)
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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

เป้าประสงค์

เป้ า ประสงค์ (Goals) คื อ การ
กำ � หนดเป้ า หมายสู ง สุ ด หรื อ จุ ด หมาย
ป ล า ย ท า ง ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ ที่
ต้ อ งการเพิ่ ม ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวมดั ช นี
ครอบครั ว มี สุ ข ระดั บ องค์ ก ร ซึ่ ง ต้ อ ง
สอดคล้ อ งไปกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)
องค์ ก ร หรื อ ทิ ศ ทางที่ อ งค์ ก รมุ่ ง ไปใน
อนาคต

วัตถุประสงค์
องค์ประกอบ

วัตถุประสงค์องค์ประกอบ คือ การกำ�หนดเป้าหมายของ
องค์ ป ระกอบดั ช นี ค รอบครั ว มี สุ ข 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความ
อบอุ่น ความเข้มแข็ง ความสงบสุข และความพอเพียง โดยสามารถ
มีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถ
วัดได้ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

วัตถุประสงค์
องค์ประกอบ
ย่อย
วัตถุประสงค์องค์ประกอบ
ย่อย คือ การกำ�หนดเป้าหมายที่
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยภายใน 4 ดั ช นี
ครอบครัวมีสุข เช่น องค์ประกอบ
ย่ อ ยของ “ความอบอุ่ น ” ได้ แ ก่
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว และ
บทบาทหน้ า ที่ องค์ ป ระกอบย่ อ ย
ของ “ความเข้ ม แข็ ง ” ได้ แ ก่ การ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว และ
ความเข้ ม แข็ ง ทางสั ง คม องค์
ประกอบย่อยของ “ความพอเพียง”
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ้ ม กั น เงื่ อ นไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม โดย
สามารถมีวต
ั ถุประสงค์ได้มากกว่า
1 ข้ อ ต้ อ งชั ด เจน ไม่ ค ลุ ม เครื อ
สามารถวัดได้ และสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ อ งค์ ป ระกอบและ
เป้าประสงค์
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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

การเขียน
วัตถุประสงค์ที่ดี

(SMART)
5 ประการ คือ

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

S = Sensible
(เป็นไปได้)

หมายถึง วัตถุประสงค์จะต้องมีความเป็นไปได้
ในการดำ�เนินกิจกรรม

M = Measurable
(วัดได้)

หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดี
จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

A = Attainable
(ระบุสิ่งที่ต้องการ)

หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องระบุสิ่งที่ต้องการ
จากกิจกรรม อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

R = Reasonable
(เป็นเหตุเป็นผล)

หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดี
ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการทำ�

T = Time
(เวลา)

หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดี
จะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการทำ�

17
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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

ชื่อแผนปฏิบัติการ/
กิจกรรม
ชื่ อ แผนปฏิ บั ติ ก าร/
กิ จ กรรม ควรจะตั้ ง ชื่ อ แผน
ปฏิบัติการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน
กระชับ เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ
ที่สำ�คัญควรจะสื่อถึงกิจกรรม
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
เพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจ
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
ของแผน
ปฏิบัติการ/
กิจกรรม
เป้ า หมายของแผนปฏิ บั ติ
การ/กิจกรรม คือ การกำ�หนดชัดเจน
ว่า จะทำ�อะไร เมื่อไร สำ�หรับวัดความ
สำ�เร็จของกิจกรรม

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรตามคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มี
ค่าคะแนนน่าเป็นห่วงในบางเรื่อง ซึ่งจำ�เป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือ
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการสำ�รวจด้วย “แบบสอบถามครอบครัวมีสุข”
และข้อเท็จจริง สามารถค้นหาว่าใคร/บุคลากรกลุ่มไหน ครอบครัวมีสุข
มาก-น้อยเรื่องอะไร เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดกิจกรรมที่เหมาะสม
กลุม
่ เป้าหมาย ต้องมีค�ำ นิยามหรือความหมายทีช
่ ด
ั เจน วัดผลได้

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ คือ
บุ ค ลากรที่ ทำ � แผนปฏิ บั ติ
การฯ โครงการ/กิจกรรม
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดำ � เนิ น
การ โดยกำ � หนดชั ด เจน
ว่าเป็นใคร ตำ�แหน่งใด ข้อ
ควรระวังคือ การกำ�หนด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ชื่ อ ส่ ว น
ง า น / แ ผ น ก / ฝ่ า ย เ ช่ น
ฝ่ า ย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ฝ่ า ยพั ฒ นาองค์ ก ร ฝ่ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ต้ น
ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้
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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

(1)

สถานการณ์ปัญหา
สถานการณ์ปัญหา คือ สถานการณ์ที่
เป็นส่วนส�ำคัญที่แสดงถึงปัญหาความจ�ำเป็น
หรือความต้องการที่ต้องมีการจัดท�ำโครงการ/
กิจกรรมขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากร โดยการวิเคราะห์จากข้อ
เท็จจริงและข้อมูลการส�ำรวจฯ ด้วยเหตุและผล
เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการปัญหา การเขียน
จึงจ�ำเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือ
ความต้องการพร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำ
โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้อาจ
ต้องเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ที่จะไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรในอนาคต
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(2)

กระบวนการ/กิจกรรม
กระบวนการ/กิจกรรม คือ
วิ ธีก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ ก� ำ หนด
ขึ้ น เป็ น ขั้ น ตอนตามล� ำ ดั บ ก่ อ น
หลัง ด้วยการน�ำวัตถุประสงค์มา
แจกแจงเป็ น กิ จ กรรมย่ อ ยหลาย
กิ จ กรรม โดยแต่ ล ะกิ จ กรรมจะ
แสดงให้เห็นขั้นตอนอย่างชัดเจน
ตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบกระบวนการว่ า
มี กิ จ กรรมใดที่ จ ะต้ อ งท� ำ เพื่ อ ให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ไหน อาจ
เลือกกิจกรรมที่มีอยู่แล้วหรือท�ำอยู่
ประจ�ำในองค์กร ซึ่งมีงบประมาณ
อยูแ่ ล้ว ด้วยการน�ำมาพิจารณาดูวา่
มีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถตอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แล้ ว แยกออกเป็ น
เรื่อง ๆ ได้แก่ ความอบอุ่น ความ
สงบสุข ความเข้มแข็ง และความ
พอเพียง ด�ำเนินการต่อได้โดยไม่
จ�ำเป็นต้องเสนอของบประมาณใหม่

ในแผนปฏิบตั คิ วรจะก�ำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการหลักๆ ไว้ให้
ชัดเจน โดยเริ่มจากกระบวนการ
แรกจนถึ ง กระบวนการสุ ด ท้ า ย
ก่อน เช่น ขั้นตอนแรกจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ ขั้นตอนที่สองประชุม
เชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนที่สามเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ฯลฯ เมื่ อ ได้ ขั้ น
ตอนหรื อ กระบวนการหลั ก แล้ ว
ให้ ก� ำ หนดกิ จ กรรมย่ อ ย ๆ ของ
แต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการฝึก
อบรม จะมีกิจกรรมย่อยเป็นการ
ก� ำ หนดหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม การ
ติ ด ต่ อ วิ ท ยากร ประชาสั ม พั น ธ์
ก� ำ หนดการฝึ ก อบรมด้ ว ยวิ ธีก าร
ต่าง ๆ อาทิ การติดประกาศ การ
ใช้อีเมล เสียงตามสาย เป็นต้น
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(2A)

การติดตามประเมิน
การติดตามประเมิน คือ ติดตาม ควบคุม ก�ำกับ
และประเมิ น ผล ในทุ ก กระบวนการของกิ จ กรรม เพื่ อ
ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ ง ต้ อ งระบุ วิ ธีก ารที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม และประเมิ น ผล
ให้ชัดเจน เช่น ประเมินก่อนด�ำเนินการ ขณะด�ำเนินการ
หรือหลังด�ำเนินการ อาจระบุเป็นระยะเวลา เช่น ประเมิน
ทุก 3 เดือน เป็นต้น
แผนปฏิ บั ติ ก ารส� ำ รอง เป็ น แผนที่ เ กิ ด จากการน� ำ
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บจากการติดตามประเมินมาวิเคราะห์เพือ่
หาทางแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ หรือป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น หากพบปัญหาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เนือ่ งจากแต่ละคนสะดวกไม่ตรงกัน อาจจะ
ต้องแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ หรือก�ำหนดเวลา
การฝึกอบรมหรือท�ำกิจกรรมเป็นช่วง ๆ หรือเร็วขึ้น หรือ
ทยอยฝึกอบรม เป็นต้น

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

(3)

สถานที่
สถานที่ คื อ การ
ก� ำ หนดว่ า กิ จ กรรมแต่ ล ะ
ขั้ น ตอนจะท� ำ ที่ ไ หนบ้ า ง
ทั้งนี้เพื่อจะสามารถดูภาพ
รวมของแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ได้ ว ่ า มี กิ จ กรรมไหนบ้ า ง
ที่ ส ามารถท� ำ ไปพร้ อ ม
กั น ได้ ใ นสถานที่ เ ดี ย วกั น
กิจกรรมไหนบ้างที่ต้องรอ
ให้กิจกรรมอื่นเสร็จก่อนจึง
จะด�ำเนินการได้
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(4)

งบประมาณ
งบประมาณ คือ เงิน
และทรั พ ยากรที่ ต ้ อ งใช้
ได้ แ ก่ จ� ำ นวนเงิ น จ� ำ นวน
บุคคล จ�ำนวนวัสดุอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำกิจกรรม
การเขี ย นเพื่ อ เสนอของบ
ประมาณควรค�ำนึงถึงความ
ประหยัด ความคุ้มค่า และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรม
โดยอาจระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ เช่น งบพัฒนา
บุ ค ลากร งบสั น ทนาการ
เป็นต้น

25

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

(5)

ระยะเวลา
ระยะเวลา คือ การก�ำหนดวันเวลาของ
กิ จ กรรม ให้ ร ะบุ ชั ด เจนว่ า แต่ ล ะกิ จ กรรมนั้ น
จะจัดเมื่อไร เช่น ก�ำหนดจัดอบรมวันที่ 19-20
กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ควรเขียนว่า ก�ำหนดการจัด
อบรมสัปดาห์แรกของเดือน

(6)

ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)
ผลผลิต (output) คือ ผลที่
เกิ ด ขึ้ น ทั น ที เป็ น ผลโดยตรงจาก
การด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น
เช่น จ�ำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึก
อบรม ความรู้ ที่ได้รับ จากการฝึก
อบรม เป็นต้น ผลผลิต (output) ต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
การ/กิจกรรม จึงจะบรรลุเป้าหมาย
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(7)

ผลสำ�เร็จระดับองค์ประกอบ
ตอบวัตถุประสงค์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)

ผลลัพธ์ระยะสั้น (outcome) คือ ผลที่เกิดขึ้นตามมาจาก
ผลผลิต เป็นผลส�ำเร็จระดับองค์ประกอบ ซึ่งผลจากการด�ำเนิน
กิจกรรมสามารถตอบวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบได้

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

(8)

ผลสำ�เร็จระดับภาพรวม
ตอบวัตถุประสงค์
(ผลลัพธ์ระยะยาว)

ผลลั พ ธ์ ร ะยะยาว (outcome) คือ ผลที่เกิดขึ้นตามมา
จากผลผลิ ต ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
และส่งผลต่อจุดหมายปลายทาง
ท�ำให้เพิ่มค่าเฉลี่ยรวมครอบครัว
มีสุขระดับองค์กร เป็นผลส�ำเร็จ
ระดับภาพรวมที่ตอบเป้าประสงค์
ขององค์กร
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การอบรม
การจัดการเงิน
ผลผลิต

1. จำ�นวนบุคลากรเข้ารับการอบรม
2. จำ�นวนบุคลากรที่มีความรู้เรื่อง
การจัดการเงิน

ผลลัพธ์
ระยะสั้น

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

ผลลัพธ์
ระยะยาว

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ครอบครัวมีสุข
เพิ่มขึ้นจาก…
ในปี…เป็น…ในปี…

HAPPY FAMILY ACTION PLAN

รู ป 2 ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม ผลผลิ ต
ผลลัพธ์ระยะสั้น ผลลัพธ์ระยะยาว
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ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการ
สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข
ในองค์ประกอบหลัก
ด้าน “ความอบอุ่น”
(1)

ชื่อองค์กร บริษัท มานะยานยนต์ จำ�กัด

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยครอบครัวมีสุขภาพรวม จาก 67.0
ในปี 2562 เป็น 70.0 ในปี 2563

วัตถุประสงค์
(องค์ประกอบ 1-4)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบความอบอุ่น
จากเดิม 65.6 ในปี 2562
เป็น 70.0 ในปี 2563

(2)

วัตถุประสงค์ย่อย
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)
เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
จากเดิม 57.8 ในปี 2562 เป็น
62.0 ในปี 2563

(3)

(4)

สถานการณ์ กระบวนการ/
ปัญหา
กิจกรรม

การติดตาม
แผนการ
ดำ�เนิน
กิจกรรม

สถานที่

งบ
ประมาณ
(บาท)

พนักงาน
บริษัท มานะ
ยานยนต์ จ�ำกัด
มีค่าคะแนน
เฉลีย่ ความอบอุน่
ร้อยละ 65.6
โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก
พนักงาน
แต่ละคน
ใช้เวลาท�ำงาน
อยู่ที่ท�ำงานมาก
เช่น เข้ากะ
ท�ำโอที จึงท�ำ
ให้เกิดการ
พูดคุยกันภายใน
ครอบครัว
น้อยลง
สมาชิกภายใน
ครอบครัว
ไม่เข้าใจกัน

ท�ำแบบประเมิน
กิจกรรม ก่อน หลังการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อ
ให้ทราบถึงผล
ความส�ำเร็จใน
กิจกรรม

ณ ห้องประชุม
บริษัท มานะ
ยานยนต์
จ�ำกัด

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

1. สำ�รวจปัญหา
ที่เกิดขึ้นที่
เกีย่ วกับประเด็น
การพูดคุยภายใน
ครอบครัวของ
พนักงาน
2. ประชุมและ
ระดมสมอง
แบ่งเป็นประเภท
ของปัญหา
3. ติดต่อและเชิญ
วิทยากรที่เกี่ยว
กับประเด็น
ปัญหานั้น ๆ
มาให้ความรู้
และแนวทาง
การแก้ไข
4. มีการประเมิน
และติดตาม
พนักงาน
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ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
Happy Family Talk

เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
2. พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในประเด็น
การแก้ไขปัญหาการสื่อสาร ร้อยละ 80
3. ครอบครัวมีการสื่อสารพูดคุยและเข้าใจกัน
มากกว่าเดิม ร้อยละ 70

(5)

(6)

ระยะ
เวลา

ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

มกราคม
- เมษายน
2563
(4 เดือน)

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

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน จำ�นวน 30 คน

ผู้รับผิดชอบ

นายมานะ เอี่ยมดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท มานะยานยนต์ จำ�กัด เป็นคณะทำ�งาน

(7)

(8)

ผลสำ�เร็จระดับ
ผลสำ�เร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์
ภาพรวมตอบ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)
(ผลลัพธ์ระยะยาว)

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
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ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการ
สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข
ในองค์ประกอบหลัก
ด้าน “ความสงบสุข”
(1)

ชื่อองค์กร บริษัท ไทยจีจี จำ�กัด

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยครอบครัวมีสุขภาพรวม จากเดิม 55.0
ในปี 2562 เป็น 60.0 ในปี 2563

วัตถุประสงค์
(องค์ประกอบ 1-4)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบความสงบสุข
จากเดิม 52.4 ในปี 2562
เป็น 60.0 ในปี 2563

(2)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการ
ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
จากเดิม 60.2 ในปี 2562
เป็น 65.0 ในปี 2563

(3)

สถานการณ์ กระบวนการ/
ปัญหา
กิจกรรม

การติดตาม
แผนการ
ดำ�เนิน
กิจกรรม

จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า พนักงาน
บริษัท ไทยจีจี
จ�ำกัด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวมีสุข
ภาพรวม
ร้อยละ 55.0
โดยมีข้อค�ำถาม
ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุดคือ
“พฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์”
จึงท�ำให้
ไม่เกิดความ
สงบสุขภายใน
ครอบครัว

ท�ำแบบประเมิน
กิจกรรม ก่อน หลังการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อ
ให้ทราบถึงผล
ความส�ำเร็จใน
กิจกรรม

1. นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์
และอบรมฯ
เสนอผูบ้ ริหาร
2. จัดตัง้ คณะทำ�งาน
ดำ�เนินกิจกรรม
3. ติดต่อและเชิญ
วิทยากรทีเ่ กีย่ ว
กับการลด ละ เลิก
พฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
มาให้ความรู้
จำ�นวน 1 ครั้ง
4. มีการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
5. ตัง้ รางวัลจูงใจ
สำ�หรับผู้ที่มี
พฤติกรรมการ
ลด ละ เลิก จาก
การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์ย่อย
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)

สถานที่

(4)
งบ
ประมาณ
(บาท)

ณ ห้องประชุม 1. ค่าตอบแทน
ชัน้ 2 บริษทั
วิทยากร		
ไทยจีจี จ�ำกัด
จำ�นวน
4,000 บาท
2. ค่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีใ่ ช้
ในการผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ์
ในการรณรงค์
พฤติกรรม ลด
ละ เลิก การ
ดืม่ แอลกอฮอล์
จำ�นวน
2,000 บาท
3. ค่าเงินรางวัล
จูงใจสำ�หรับ
พนักงาน
ที่ประสบ
ความสำ�เร็จ
ในการร่วม
กิจกรรม		
จำ�นวน
20,000 บาท
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HAPPY FAMILY ACTION PLAN

ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

เลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวคนไทยจีจี

เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
2. พนักงานมีความรูแ้ ละความเข้าใจในประเด็นการลด ละ เลิก จาก
การดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 100 ของผูท
้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม
3. พนักงานที่มีพฤติกรรมการลด ละ เลิก จากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มี ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

(5)
ระยะ
เวลา

(6)
ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

แบ่งการจัด 1. มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม ร้อยละ 90
เป็น 2
2. พนักงานมีความรูแ้ ละ
ระยะ ได้แก่ ความเข้าใจในประเด็น
ระยะที่ 1
การลด ละ เลิก
มกราคมจากการดื่มเครือ่ งดื่ม
มิถุนายน
แอลกอฮอล์ ร้อยละ
2563
100 ของผู้ที่เข้าร่วม
(6 เดือน)
กิจกรรม
ระยะที่ 2 3. พนักงานมีพฤติกรรม
กรกฎาคม
การลด ละ เลิก
- ธันวาคม
จากการดื่มเครื่องดื่ม
2563
แอลกอฮอล์ ร้อยละ
(6 เดือน)
80 ของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

พนักงานทีม
่ พ
ี ฤติกรรมดืม
่ แอลกอฮอล์
เป็นประจำ� จำ�นวน 100 คน

ผู้รับผิดชอบ

นายศุภโชค จีรนันท์ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

(7)

(8)

ผลสำ�เร็จระดับ
ผลสำ�เร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์
ภาพรวมตอบ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)
(ผลลัพธ์ระยะยาว)

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

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวมีสุข
ภาพรวม จากเดิม
55.0 ในปี 2562 เป็น
60.0 ในปี 2563
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คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการ
สร้างเสริม
ครอบครัวมีสุข
ในองค์ประกอบหลัก
ด้าน “เข้มแข็ง”
(1)

ชื่อองค์กร บริษัท ทวีสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

เป้าประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม)

เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยครอบครัวมีสุขภาพรวม จากเดิม 68.8
ในปี 2562 เป็น 75.0 ในปี 2563

วัตถุประสงค์
(องค์ประกอบ 1-4)
เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในองค์
ประกอบความเข้มแข็ง
จากเดิม 69.0 ในปี 2562
เป็น 75.0 ในปี 2563

วัตถุประสงค์ย่อย
(องค์ประกอบย่อยของ 1-4)
เพิ่มค่าคะแนนเฉลี่ยในด้าน
การพึ่งพาตนเอง
จากเดิม 62.5 ในปี 2562
เป็น 70.0 ในปี 2563

(2)

(3)

สถานการณ์
ปัญหา

กระบวนการ/
กิจกรรม

จากการส�ำรวจ
ครอบครัวมีสขุ
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

1. จัดตัง้ คณะทำ�งานดำ�เนิน
กิจกรรม โดยมีกำ�หนดการ
ประชุมทุกวันศุกร์ในสัปดาห์
ที่ 2 ของเดือน
2. จัดประชุมชีแ้ จงให้กบั
บุคลากรทุกคนทราบ และ
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยแจ้งข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
การอบรม R2HF และ		
แนวทางในการเข้าร่วม		
กิจกรรม
2.1 จัดประชุมออนไลน์ สำ�หรับ
ผูจ้ ดั การสาขาเพือ่ ชีแ้ จง
รายละเอียดกิจกรรม และ
เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งนัด
ทุกสาขามารวมกัน
2.2 จัดประชุมย่อยในแต่ละ
สาขา เพือ่ ทำ�ความเข้าใจ
กับบุคลากร
3. สร้างกลุม่ ไลน์เฉพาะเพือ่
ตอบคำ�ถามและแก้ไขปัญหา
ให้บคุ ลากรทุกคนทราบ
โดยทัว่ กัน

(4)

การ
สถานที่
งบ
ติดตาม
ประมาณ
แผนการ
(บาท)
ดำ�เนิน
กิจกรรม

ท�ำแบบ
ประเมิน
กิจกรรม
ก่อน-หลัง
การเข้าร่วม
กิจกรรม
เพื่อให้
ทราบถึงผล
ความส�ำเร็จ
ในกิจกรรม

1. ประชุม
ออนไลน์
2. ห้อง
ประชุม
ของบริษทั
ในแต่ละ
สาขา

ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ
ทีใ่ ช้ใน
การผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ์
จำ�นวน
2,500 บาท
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ชื่อแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

Happy Money: เปลี่ยนหนี้เป็นเงินออม

บุคลากรจำ�นวน
1,500 คน
จากทุกสาขา

เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

(6)
ผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ
(ผลผลิต)

มกราคม 1. มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
- ธันวาคม
2563 (ระยะ 2. บุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมมีความรูแ้ ละ
เวลา 1 ปี)
ความเข้าใจในแผนการ
ลดหนี้ และเพิม่ เงินออม
ของตนเอง ร้อยละ 80
3. บุคลากรทีเ่ ข้าร่วม		
กิจกรรมสามารถ ลด/
ปลดหนี้ ได้รอ้ ยละ 70
ของบุคลากรทัง้ หมด
4. บุคลากรทีเ่ ข้าร่วม		
กิจกรรมสามารถ ลด/
ปลดหนี้ ได้รอ้ ยละ 15
ของหนีท้ ง้ั หมด (ต่อบุคคล)
5. บุคลากรทีเ่ ข้าร่วม		
กิจกรรมมีเงินออมเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทัง้ หมด
6. บุคลากรทีเ่ ข้าร่วม		
กิจกรรมมีเงินออมเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 15 ของเงินต้น
(ต่อบุคคล)

(7)

1. นางสาวบุษบา สุขสบาย

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ

2. นางชมดาว ศิริเลิศ

หัวหน้าฝ่ายการธุรการ ที่ปรึกษาการเงิน

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2. บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจในแผนการลดหนี้ และเพิม
่ เงินออมของตนเอง 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)

ผู้รับผิดชอบ

3. นายปริญ สวัสดิภักดิ์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการ

4. นายมนูญ แก้วตา

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการ

5. นางกชมณ รักดี

ฝ่ายนโยบายและแผน เลขานุการ

(8)

ผลสำ�เร็จระดับ
ผลสำ�เร็จระดับ
มิติตอบวัตถุประสงค์
ภาพรวมตอบ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์ระยะสั้น)
(ผลลัพธ์ระยะยาว)

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

