
 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

๑.โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. หลักการและเหตุผล 

  สุขภาพดี หมายถึง การมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต มีสังคมที่ดีและจิตวิญญาณที่ดี ในปัจจุบันปัญหา
สุขภาพคนไทยที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย  มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  
การรับประทานอาหาร ไม่ถูกสัดส่วน และไม่ออกก าลังกาย  ปัจจัยเหล่านี้มักก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา          
เช่น ถุงลมโป่งพอง  อุบัติเหตุ  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งโรคเหล่านี้
สามารถลดและป้องกันการเกิดโรคได้  โดยการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  การออกก าลังกายจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย  ซึ่งนอกจากจะลดอัตราป่วยด้วยโรคต่าง ๆ แล้ว ยังท าให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ระบบการท างานของร่างกายเป็นปกติ จิตใจสดชื่นแจ่มใสไม่เครียดเป็นผลท าให้การท างานของ
ร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น    เป็นการเสริมสร้างทั้งบุคลิกภาพและภูมิต้านทานของร่างกาย  นอกจากนี้
การแข่งขันกีฬายังสร้างความสามัคคี 
  กีฬาเป็นกิจกรรมท าให้ร่างกายแข็งแรง  จิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  รู้แพ้ รู้ชนะ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ให้อภัยซึ่งกันและกันและก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวอย่างที่เรียกกันว่ามีน้ าใจนักกีฬา เพ่ือเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดีและเป็นกิจกรรมที่มีการท ากิจกรรมร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เพ่ือรองรับการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทุกคนต่างก็ตระหนักดีถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของกีฬาทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ กีฬามิได้จ ากัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือการออกก าลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่กีฬายังเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนามนุษย์ 
เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดีและป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ ได้ 
           จากความส าคัญดังกล่าว งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกจึงเล็งเห็นว่า จึงด าเนิน
โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
แข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พร้อมทั้งเชื่อมความ
สามัคคีในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ให้รู้จักมีน้ าใจ
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

๓. วัตถุประสงค ์

  ๑. เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
          ๒. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคลากรโรงพยาบาล 
          ๓. เพ่ือเป็นโอกาสในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬาและจัดหาเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อ
การประโยชน์ทั้งปริมาณอุปกรณ์กีฬาและชนิดกีฬา 

          ๔. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรโรงพยาบาลในการท ากิจกรรม 

๔. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก   
 

 

 

 



๕. งบประมาณด าเนินการ 

  งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลจิตเวชพิษโลก ปี ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการสร้างความสุขของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปีงบประมาณ 256๓ จ านวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จ านวน ๕๐ คน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าวิทยากรบรรยาย ๑,๘๐๐    
๒ ค่าอาหารกลางวัน ๗,๕๐๐    
๓ ค่าอาหารว่าง ๓,๕๐๐    
๔ ค่าวัสดุ ๑,๐๐๐    
๕ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ๑,๐๐๐    
๖ ค่าอุปกรณ์กีฬา ๒,๒๐๐ 

รวม ๑๗,๐๐๐ 
 

๖. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด / กจิกรรม 

   ๖.๑ การประเมินภาวะสุขภาพอนามัยตน  โรงพยาบาลประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรตามเกณฑ์ 
           ก าหนด โดยมีศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนองค์ความรู้และให้ค าแนะน า 
           ๖.๒  บรรยาย  
           เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานและการสร้างความสุขในการออกก าลังกาย 
           เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพดี   
  ๖.๓ การตรวจประเมินภาวะสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องและสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง 
           ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

๗. วิธีการประเมินผล 

๗.๑.บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและประชาชนที่สนใจ จ านวน ๕๐ คน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๗.๒.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ได้จากการออก ก าลัง
กายและเล่นกีฬาและสามารถสร้างความสามัคคี  ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคลากร
โรงพยาบาล 

๘. ผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

๘.๑.๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั งหมด ๕๐ คน  
๘.๒ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 ๘.๒.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากถงึมากที่สุด ร้อยละ ๙๐ 
       ๘.๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ได้จากการออก 
ก าลังกายและเล่นกีฬาและสามารถสร้างความสามัคคี  ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคลากร
โรงพยาบาล 

๙. ปัญหา/อุปสรรค 

 - ไม่มี 
 



๑๐. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 - ไม่มี 
 

ส่วนนี้ส าหรับผู้อ านวยการ 
ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

O ผ่าน O ไม่ผ่าน 
 กรณีไม่ผ่านการประเมิน  มีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 

 

 
       ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

(นายโกศล  วราอัศวปติ) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 วันที่       มกราคม  ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................. ............................................ 
ส่วนนี้ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 รับทราบผลการประเมิน 
 

                       ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายวุฒินันท์  สังจันทร์) 

            นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
  วันที่       มกราคม  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปกิจกรรมการด าเนินการประชุม 

 
  

      
 

     
 
                                                                  

     
 
       
 
 
 
 



 
 

รูปกิจกรรมการด าเนินการประชุม 
 

    
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ๐ ๕๕๐๐ ๙๕๐๔                             . 

ที ่ สธ ๐๘๔๐.๑/ วันที่       พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง  สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ได้อนุมัติประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร
สร้างสุข (Happy Organization) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ สธ ๐๘๔๐.๑๐/๒๒        
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น 
 งานอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ขอส่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓     
ดังเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
  (นายธนสาร  รักเรือง) 

   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารทั่วไป 

 
 
 

         ทราบ 
 

 
                           
                   (นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ) 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

                        ...................../....................../....................... 
    
 
 
 
 
 


