
ส ำนัก/สปสช. เขต/Cluster ส ำนักบริกำรประชำชนและคุ้มครองสิทธิ
ผู้เล่ำเร่ือง นำยชลธิศ ชลำยน

วันท่ีเล่ำเร่ือง 21-Oct-62

ไม่มี

   การขยายผล ต่อยอดความสุข

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข
บุคลำกรได้รับกำรผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำและควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน

รวมถึงเพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในหน่วยงำน

กิจกรรมสร้างสุขท่ีวางแผน
โครงกำร ขยับกำย ผ่อนคลำยจิต พิชิตควำมเครียด

โดยกิจกรรมท่ี 2 ปรับสภาพแวดล้อมของโต๊ะท างานให้หมาะสม 
ส านักได้จัดหาเก้าอ้ีรองพักขาในการน่ังปฏิบัติงานให้บุคลากร เพ่ือลดอาการเม่ือยล้าจาการน่ังท างาน

บุคลำกร Back office บำงคนไม่ได้ร่วมกิจกรรม เน่ืองจำกติดภำรกิจด่วน

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และกำรด ำเนินชีวิตในประจ ำวัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลกำรประเมิน

> สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองได้ตำมใจชอบ โดยมีเค้ำโครงตำมท่ีก ำหนด (เร่ืองเล่ำควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ / ภำพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ำ)
หมายเหตุ 

บุคลำกรส ำนักบริกำรประชำชนและคุ้มครองสิทธิ ประสบปัญหำสภำวะทำงอำรมณ์จำกงำนท่ีรับผิดชอบ 
และกำรน่ังปฏิบัติงำนในท่ำเดิมเป็นเวลำนำนๆ ส่งผลให้เจ็บป่วยด้วยอำกำร Office Syndrome 

ควำมสุขของบุคลำกร ปี 2561 ด้วยเคร่ืองมือ Happinometer พบว่ำได้คะแนนในมิติผ่อนคลำยต่ ำสุด (44.00%)

> ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร จะรวบรวมเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เผยแพร่ผลงำนของพวกเรำทุกคนใน สปสช . ให้ทรำบโดยท่ัวกัน
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

1.จัดกิจกรรมให้บุคลำกรออกก ำลังกำย เต้นยืดเหยียด ในเวลำ 10.30 น. และ 14.30 น. ของทุกวัน

โดยใช้เวลำรอบละประมำณ 10 -15 นำที เพ่ือผ่อนคลำยควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน

หมำยเหตุ : พนักงำน Call Center เต้นเฉพำะรอบเวลำ 14.30 น.

2.ปรับสภำพแวดล้อมของโต๊ะท ำงำนให้เหมำะสม  เพ่ือลดอำกำรเม่ือยล้ำจำกกำรน่ังปฏิบัติงำน

ด าเนินการได้ตามแผนท้ัง 2 กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีด าเนินการได้ตามแผน

ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง และมุ่งเน้นให้บุคลำกรทุกคนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม

กิจกรรมท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน พร้อมสาเหตุ

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562



 ภาพกิจกรรมแห่งความสุข 



ผู้เล่าเร่ือง นางอุรุสรา รักพันวรัท 11/30/2562 สปสช. เขต 2 พิษณุโลก

     มีต้ังแต่การโยกย้ายสถานท่ีต้ัง สปสช.เขต 2 ท าให้มีภาระงานมาก  อะไรไม่จ าเป็นอย่างย่ิงยวดก็
เก็บไว้ท าวันหน้า  บางกิจกรรมท าได้ คร้ัง สองคร้ัง  เสียงตอบรับไม่ดี  ผู้บริหารไม่ชอบ ก็ต้องยุติไป  
งบประมาณท่ีจะมาสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขมีน้อย ใช้จ่ายให้ถูกระเบียบยาก ส าคัญท่ีสุดคือ
ความสุขของคนท างานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน  บางคนชอบเฮฮาปาร์ต้ี บางคนชอบอยู่กับครอบครัว
  บางคนชอบอยู่เงียบ ๆ คนเดียว ทุกคร้ังท่ีท ากิจกรรมสร้างสุข ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่า กิจกรรม
สร้างสุขน้ีจะท าให้ใครบางคนทุกข์มากข้ึนรึป่าว แต่บางคร้ังมันก็จ าเป็นนะคะ

     แรงจูงใจในการท างานสร้างสุข ก็คือ หน้าท่ีค่ะ คนเราได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้รับผิดชอบ ก็ควรต้อง
มีความพยายามท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด ใช่ม้ัยคะ แต่ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
น่ันมันคนละเร่ืองกันค่ะ ไม่ง้ันค่านิยมของ สปสช. เค้าจะแยก Accountability กับ Efficeincy & 
Excellent  ออกจากกันท าไม จริงม้ัยคะ ส าหรับฉันแล้ว การเขียนโครงการสร้างสุข ปี 2562 คือ หน้าท่ี
อย่างหน่ึงค่ะ  ประกอบกับ ส านัก HR ให้ท าโครงการสร้างสุขส่งไปภายในเวลาท่ีก าหนด ฉันก็ส่งโครงการ
ไปด้วยความงง งง ค่ะ เขียนโครงการไปซะมากมาย นึกว่าเค้าให้เงินเยอะ ท่ีไหนได้ เค้าให้แค่ 100 บาท
ต่อคน  รวมท้ังเขตได้เงินมาสามพันกว่าบาท โอ้ พระเจ้า มันช่างมากมายอะไรเช่นน้ัน จะใช้ยังงัยหมด
ละเน่ีย  (ประชดนะ)

แรงจูงใจ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

     กิจกรรมท่ียังท าไม่ส าเร็จ คณะท างานก็จะน ามาทบทวน หากพบว่ามีความส าคัญ จ าเป็นก็จะน ามาปัดฝุ่นด าเนินการต่อในปี 2563 กิจกรรมอะไรท่ีมีปัญหาอุปสรรคเยอะ แต่ยังมีประโยชน์ในภาพรวม  ก็
ยังคงท าต่อ แต่ปรับปรุงวิธีการให้ดีข้ึนต่อไป แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2563 ค่ะ

กิจกรรมท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน พร้อมสาเหตุ

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข
     ได้มีส่วนร่วมในการท าให้ใครบางคนมีสุขภาพดีข้ึนจากกิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพ ก้าวคนละก้าว 
ได้มีความพยายามสร้างความรัก ความผูกพันภายในองค์กร  ได้โอกาสในการท าบุญท าทาน สร้าง
บุญกุศล และฝึกการเสียสละ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาท่ีงบมีน้อย งบไม่พอ หรืองบมี แต่หาวิธีจ่ายท่ี
ถูกระเบียบไม่ได้  เป็นต้น

กิจกรรมสร้างสุขท่ีวางแผน

     สปสช.เขต 2 พิษณุโลกเขียนโครงการสร้างสุข ครบท้ัง 9 มิติ มีกิจกรรมรวมท้ังส้ิน 23 กิจกรรม 
ส าหรับกิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านัก HR คือ กิจกรรมในมิติท่ี 1 Happy Body  ช่ือ
กิจกรรม เดินเพ่ือสุขภาพก้าวคนละก้าว  ของบประมาณมาเป็นเงินรางวัลส าหรับผู้ชนะในการประกวดผู้
มีรูปร่างสมส่วน  ประเภทบุคคล ประเภททีม  และรางวัลส าหรับผู้มีพัฒนาการทางรูปร่างท่ีดี ค่ะ

กิจกรรมท่ีด าเนินการได้ตามแผน
     ได้แก่  กิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพก้าวคนละก้าว  และกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิต Office Syndrome กิจกรรม (OD)  กิจกรรมสังสรรค์วันข้ึนปีใหม่  กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน  
กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด  กิจกรรมเย่ียมให้ก าลังใจบุคลากรเจ็บป่วย กิจกรรมท าบุญส านักงานประจ าปี  กิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว  ในกิจกรรม OD ท่ีเชียงคาน  เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของส านักงาน  และให้น าบุตรหลานมาดูแลท่ีส านักงานในช่วงหยุดเรียนได้  ดูแลให้บุคลากรได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่ือมสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก จัดอบรม Inhouse Training  และ
ส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมอบรมในเร่ืองท่ี สปสช. จัด โดยสม่ าเสมอ  สนับสนุนให้บุคลากรท่ีสนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับการฉีดวัคซีน เหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีได้ท าค่ะ

     การจัดเมนูอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในการประชุม  จัดกิจกรรมบริหารร่างกาย  และเจริญสติก่อนประชุมส านักงาน  (กิจกรรมเหล่าน้ีท าได้เพียง 2 คร้ัง ก็ต้องยุติ เพราะบุคลากรยังไม่พร้อมท่ี
จะปรับเปล่ียน) จัดให้มีห้องส าหรับผ่อนคลายอิริยาบถ (สาเหตุ ก็มันไม่มีห้องอะค่ะ) กิจกรรมสัมมนา“งานได้ผล คนเป็นสุข  (ไม่ได้จัด เพราะ PM ไม่ว่าง) สนับสนุนการจัดการแยกขยะท่ีถูกต้อง  (จริง ๆ ก็
แยกอยู่บ้าง แต่น่าจะยังไม่พอค่ะ) จัดให้บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม IDP  และส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมอบรม Public Training ยังต่ ากว่าเป้า (สาเหตุเยอะนะ หน้ากระดาษไม่พอหรอก 
555) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเร่ือง  การวางแผนทางการเงิน (สาเหตุคือส่วนกลางไม่จัดอบรม) ให้มีกองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉินส าหรับบุคลากร  (สาเหตุคือ หาแหล่งทุนยาก ประกอบกับแหล่งทุนท่ีมีก็มีคน
คัดค้าน) สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  (ยังท าได้ไม่ครบ) (สาเหตุหลักคือ สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง ต้องส ารองจ่ายก่อน เค้าก็เลยอ้างว่าขอไปตรวจท่ีอ่ืน)

   การขยายผล ต่อยอดความสุข

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562



 ภาพกจิกรรมแหง่ความสขุ 



ส ำนัก/สปสช. เขต/Cluster สปสช.เขต 12 สงขลำ
ผู้เล่ำเร่ือง ฐิติรัตน์ อ ำไพ

วันท่ีเล่ำเร่ือง 29-Nov-62

                                           2. ชมรมออกก ำลังกำย

ผู้น ำกระบวนกำร ยังไม่สำมำรถหำกิจกรรมท่ีเป็นควำมสนใจร่วมและจัดสรรเวลำของเจ้ำหน้ำท่ีได้

งำนเล้ียงอ ำลำผู้เกษียณ 2 ท่ำน คือ นำยเจ๊ะอับดุลล่ำห์ แดหวัน และ นำงฐำนทิพย์ อัลภำชน์

คือ “กำรหำยใจ” กำรฝึกลมหำยใจช้ำๆลึกๆ อย่ำงถูกวิธีจะท ำให้หัวใจเต้นช้ำลง กำรเผำผลำญอำหำรสมบูรณ์ข้ึน

อย่ำงไรก็ตำม แม้กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้จะไม่ได้เป็นไปตำมแผน แต่กำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนได้มี

> สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองได้ตำมใจชอบ โดยมีเค้ำโครงตำมท่ีก ำหนด (เร่ืองเล่ำควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ / ภำพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ำ)
หมำยเหตุ 

ผลกำรประเมินควำมสุขของเจ้ำหน้ำท่ี สปสข. เขต 12 สงขลำ  พบว่ำ มิติท่ีสุขน้อยท่ีสุด คือ มิติผ่อนคลำยดี จึงเลือก  

กิจกรรม "กำรฝึกหำยใจ ผ่อนคลำยควำมเครียด" เน่ืองจำก กำรผ่อนคลำยควำมเครียดท่ีง่ำยท่ีสุดและท ำได้ทุกเวลำ

 ควำมดันโลหิตลดลง สมองแจ่มใส ควำมเครียดลดลง และอำรมณ์ดีข้ึน จัดกิจกรรมร่วมกับ "ชมรมออกก ำลังกำย" 

> ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร จะรวบรวมเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เผยแพร่ผลงำนของพวกเรำทุกคนใน สปสช . ให้ทรำบโดยท่ัวกัน
 ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรม

กำรออกแบบเพ่ือสร้ำงควำมผ่อนคลำยให้กับเจ้ำหน้ำท่ีอยู่แล้ว เช่น กำรเล่นบัดด้ี ในงำน OD กำรย้ำยส ำนักงำนใหม่ 

กิจกรรมสร้ำงสุขท่ีวำงแผน
                                   1. กิจกรรม "กำรฝึกหำยใจ ผ่อนคลำยควำมเครียด" 

กำรประชุมนอกสถำนท่ีต่ำงๆ  เช่น OD, งำนปีใหม่ และน ำไปใช้กำรประชุมเครือข่ำยประชำชน

4. เปิดห้องในส ำนักงำนเพ่ือผ่อนคลำยควำมเครียด รวมท้ังเป็นห้องพยำบำล

มีสมำชิกหลักโพสต์รูปออกก ำลังกำยเพ่ือชักชวนและกระตุ้นเพ่ือนออกก ำลังกำย จ ำนวน 4 คน และชักชวนกันไปว่ิงในรำยกำรต่ำงๆ 

ถ่ำยภำพส ำนักงำนเก่ำท่ีประทับใจลงกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คส ำนักงำน รวมท้ังภำพถ่ำยกิจกรรมต่ำงๆของส ำนักงำน

                        ต้ังโปรแกรม alert ในโน๊ตบุค ให้ส่งเสียงเตือน เพ่ือให้นึกถึงกำรหำยใจและฝึกหำยใจ ควบคู่กับกำร
        สนับสนุนให้ เจ้ำหน้ำท่ีสปสช .น ำกิจกรรมกำรหำยใจไปใช้กับผู้เข้ำร่วมประชุม โดยเลือกช่วงเวลำกำรจัดกิจกรรมด้วยตนเอง 

ใช้ในกำรแข่งเดินนับก้ำว เพ่ือกำรส่ือสำรและเชิญชวนให้สมำชิกโฟสต์ภำพกำรออกก ำลังกำย 

                    1. กิจกรรม "กำรฝึกหำยใจ ผ่อนคลำยควำมเครียด" น ำไปใช้ในกำรประชุมส ำนักงำนและ

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ตำมแผน

2. อยู่ระหว่ำงกำรเร่ิมต้ังชมรมข้ึน 3 ชมรม ดังน้ี (1) รักษ์โลก จิตอำสำเพ่ือสำธำรณประโยชน์ (Green Club) 

(2) ชมรม Healthy Club  และ (3) ชมรม Happy Station (ชมรมปิด)     

3. รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันประจ ำเดือน

1. ด ำเนินกิจกรรม "กำรฝึกหำยใจ ผ่อนคลำยควำมเครียด" ให้เข้มข้นข้ึน

 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสุข
               1. กิจกรรม "กำรฝึกหำยใจ ผ่อนคลำยควำมคิดเครียด" ช่วยให้เจ้ำหน้ำท่ีผ่อนคลำยอำรมณ์ได้ 

           และถูกน ำไปพูดถึง เม่ือคนใดคนหน่ึงรู้สึกเครียด เช่น ให้ไปหำยใจเข้ำออกลึกๆ วันน้ีหำยใจหรือยัง

2. กิจกรรมสร้ำงสุขส่งผลให้เจ้ำหน้ำท่ีสปสช.เขต 12 สงขลำ มีประเด็นสนทนำ เย้ำหยอกกัน  เช่น กำรว่ิง กำรกิน 

รวมท้ัง กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรเล่น buddy budder ในกิจกรรมปีใหม่ ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีและผู้บริหำรรู้สึกสนุกสนำน 

                 เม่ือมีเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรน ำไปทดลองท ำก็กลับมำบอกว่ำท ำให้สงบใจข้ึนได้

                          2. ชมรมออกก ำลังกำย  ใช้กลุ่มไลน์ "NHSOD 12 Go Toward ซ่ึงเป็นกลุ่มไลน์ท่ีเคย

3. กำรถ่ำยภำพส ำนักงำน สปสช.เขต 12 สงขลำ 

ออกก ำลังกำยร่วมกัน เช่น กำรว่ิงยำมเย็น โดยกิจกรรมท่ีเป็นควำมสนใจเฉพำะบุคคล และต้องใช้ช่วงเวลำร่วมกัน

      ด ำเนินกำรได้ตำมแผนไม่ครบถ้วน เช่น ต้ังโปรแกรม alert ในโน๊ตบุค ให้ส่งเสียงเตือน เพ่ือให้นึกถึงกำรหำยใจและฝึกหำยใจ

   กำรขยำยผล ต่อยอดควำมสุข

3. กำรถ่ำยภำพ สนง. (แห่งเก่ำ) รวมท้ังกำรเก็บของก่อนย้ำยไปสู่ท่ีใหม่เป็นกำรแชร์ควำมรู้สึกผูกพันร่วมกัน

ระลึกถึงช่วงเวลำดีๆท่ีผ่ำนมำ และได้จัดแสดงภำพถ่ำยเก่ำๆ ท่ีค้นพบท ำให้ทุกคนย้ิมให้กับวัยและร่ำงกำยท่ีเปล่ียนแปลง

                                  3. กำรถ่ำยภำพส ำนักงำน สปสช.เขต 12 สงขลำ ถ่ำยภำพมุมโปรด / มุมประทับใจ
ในพ้ืนท่ีส ำนักงำน สปสช.เขต 12 สงขลำ ก่อนกำรย้ำยส ำนักงำนใหม่ 

เน่ืองจำกเป็นปัญหำทำงเทคนิค และกิจกรรมท่ีชมรมกีฬำจะท ำร่วมกัน เน่ืองจำกผู้เข้ำร่วมส่วนใหญ่ ไม่สำมำรถจัดสรรเวลำมำ

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่ได้ตำมแผน พร้อมสำเหตุ

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562



 ภาพกิจกรรมแห่งความสุข 
ชาว สปสช.เขต 12 สงขลา 

ท าบุญส านักงานอกีคร ัง้ในเดอืนเมษายนส านักงานใหม่ เสือ้ฟอรม์ใหม่

การฝึกหายใจ ผ่อนคลายความเครยีด ควบคูไ่ปดว้ย

ภาพแห่งความหลงั ส านักงานเกา่ ขอบคุณพีเ่จะ๊และพีท่พิยท์ีร่ว่มทางกนัมา เชญิชวนและสรา้งแรงบนัดาลใจผ่านกลุม่ไลน์



ส ำนัก/สปสช. เขต/Cluster ส ำนักประชำสัมพันธ์และส่ือสำรสังคม
ผู้เล่ำเร่ือง นำยอำณัติ จ่ำงอ่อน

วันท่ีเล่ำเร่ือง 22/11/62

ไม่มี

โดยสรุปค่า BMI ของคนในส านักส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่มีค่า BMI อ้วนระดับ 2 
เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันจึงต้องมีการด าเนินการต่อเน่ืองในปีต่อไป

2. วัดค่าดัชนีมวลกายของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารสังคม ตลอดระยะเวลา 8 เดือน

3. สรุปผลการวัดค่าดัชนีมวลกายของทุกคน

กิจกรรมท่ีด าเนินการได้ตามแผน

ในการเร่ิมต้นคร้ังน้ียังคงวัดผลได้ในระดับหน่ึง แต่ยังคงต้องมีการด าเนินกิจกรรม
ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือสร้างความตระหนัก และให้ได้ผลค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

กิจกรรมท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน พร้อมสาเหตุ

ไม่พบ ทุกคนในส านักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

> สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองได้ตำมใจชอบ โดยมีเค้ำโครงตำมท่ีก ำหนด (เร่ืองเล่ำควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ / ภำพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ำ)
หมายเหตุ 

เพ่ือให้ทุกคนในส านักฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง

> ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร จะรวบรวมเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เผยแพร่ผลงำนของพวกเรำทุกคนใน สปสช . ให้ทรำบโดยท่ัวกัน
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

สามารถวัดค่าดัชนีมวลกายของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารสังคม 
ตลอดระยะเวลา 8 เดือนและได้ผลสรุปการวัค่าดัชนีมวลกายของทุกคนในส านักฯ ท่ีใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนดให้ได้.... สู้สู้ 

   การขยายผล ต่อยอดความสุข

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข
1. รู้จักค่าดัชนมีมวลกายว่ามีความส าคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
2. ทุกคนในส านักฯ ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง

3. สร้างความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมสร้างสุขท่ีวางแผน
1. วัดค่าดัชนีมวลกายของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารสังคม เร่ิมโครงการ

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562



การสรปุผลของกจิกรรมครัง้นี ้ท าใหเ้ห็นผลทีอ่อกมาน่าพอใจในระดับหนึง่ เพราะท าใหท้กุคนสนใจและใสใ่จในการดแูลสขุภาพของตนเอง โดยเห็นไดจ้าก

น ้าหนักและคา่ BMI ทีล่ดลงของหลาย ๆ คน ทัง้นี ้ ก็เป็นความทา้ทายสว่นตัวของแตล่ะคนวา่ควรจะท าอยา่งไรใหต้นเองมสีขุภาพทีด่ ี

และมคีา่ BMI ทีอ่ยูใ่นระดับมาตรฐาน ในอนาคตขา้งหนา้

 ภาพกิจกรรมแห่งความสุข 

ผลการด าเนนิกจิกรรม โครงการ “BMI Challenge”



เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย) 

แรงจูงใจที่ทำกิจกรรม สืบเนื่องจากกิจกรรมสร้างสุข Happy Workplace เป็นจุดเน้นของ สปสช.ที่สำนัก HR เป็น

เจ้าภาพ และถ่ายทอดลงสู่สำนักต่างๆ ซึ่งสำนักกฎหมายรับลูกโดยการเลือกเป็นตัวชี้วัดของสำนักกฎหมาย ๑ ใน ๕ 

ตัวชี้วัด และประกอบกับผลประเมินความสุขของบุคคลากรสำนักกฎหมาย พบค่าเฉลี่ยความสุข ภาพรวม = ๕๗.๘ 

(HAPPY) และค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติเรียงลำดับจากมิติที่สุขน้อยสุด  ซึ่งตัวที่สำนักกฎหมายมีผลการสำรวจระดับ

ความสุขของบุคคลากรออกมาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ได้แก่ (Happy Relax : ผ่อนคลายดี)   (Happy Money : สุขภาพเงินดี) 

สำนักกฎหมายจึงไดแ้ต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุขระดับสำนักโดยเอาตัวแทนแต่ละกลุ่มงานมาร่วมด้วยช่วยกันคิดหาวิธีที่

จะทำให้ระดับความสุขของบุคคลากรของสำนักกฎหมาย มีระดับความสุขเพิ่มมากขึ้น อยากให้ทุกคนมีความสุข โดย

ยึดหลัก “คนสำราญงานสำเร็จ” ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อจุดเน้นของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น  และเพื่อเป้าหมาย 

“คนสำราญงานสำเร็จ” สำนักกฎหมายจึงเกิดกิจกรรมสร้างสุขภายในสำนัก  “LAW Happy Workplace” ขึ้น และ

เมื่อได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วเราก็พบกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม คือ เรื่องความร่วมมือในการร่วม

กิจกรรม ซึ่งบุคคลากรส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีเพียงบุคคลากรส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซ่ึง

สำนักกฎหมายวางแผนที่จะดำเนินการกิจกรรมสร้างสุขที่วางแผน ไว้คือ Happy Relax : ผ่อนคลายดี โดยมี

กิจกรรมได้แก่ ๑.การออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ที ่บริเวณโถง ชั ้น ๒ สปสช.  โดยมีระยะเวลาในการ

ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๒ ๒.รับประทานอาหารร่วมกันสัปดาห์ละ ๑ วัน เดือนละ ๑ ครั้ง  

โดยทุกคนมีส่วนรวมในการนำอาหารมารับประทานร่วมกันโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

กันยายน ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่บุคลากรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือมากที่สุด ๓.กีฬาสามัคคี สกม. โดยการเดิน

เก็บก้าว ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น ๒ ทีม (ทีมสีฟ้ากับทีมสีชมพู) เริ่มโครงการโดยมีการชั่งน้ำหนัก วัดรอบพุง ก่อนเริ่ม

กิจกรรม โดยทุกคนตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักเท่าไหร พร้อมทั้งเก็บสถิติจำนวนก้าวหรือกิจกรรมการออกกำลังกาย

รูปแบบอื่นๆ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๒  ส่วนHappy Money : 

สุขภาพเงินดี กิจกรรมที่จะดำเนินการคือ - ออมสร้างสุข สนุก และรวยด้วย กติกาคือเรามาร่วมกันตั้งเป้าหมายที่จะ

ออม หรือสิ่งของที่เราอยากได้ และเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วเราก็จะมาตั้งกติกาว่าจะเก็บออมลักษณะไหนเพื่อให้

เป้าหมายทีเ่ราตั้งไว้เป็นจริง และหากเป้าหมายของเราเป็นของที่เราอยากได้โดยการเก็บเงินและนำเงินที่เราเก็บไปซื้อ

ของ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการในช่วง เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๒ ผลลัพธ์ที่ออกมาคือทุกคนสามารถทำ

ตามเป้าหมายที่ตนเองวางไว้และเมื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสุขไปแล้วเราพบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนิน

กิจกรรมสร้างสุข คือเป็นการสร้างความสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นทีม มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

ทำให้บรรยากาศในที่ทำงาน Happy มากขึ้น สร้างนิสัยให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และหันมา

ออกกำลังกาย รวมไปถึงสร้างนิสัยให้เป็นคนรู้จักออมรู้จักวางแผนการใช้จ่าย  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการ

ดำเนินการกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ที่สำนักกฎหมายวางไว้คือการรับประทานอาหารร่วมกัน และ

กิจกรรมออมสร้างสุขสนุกและรวยด้วย ซึ่งสำนักกฎหมายคิดว่าเราจะดำเนินการขยายผล ต่อยอดความสุข เพื่อให้

ความสุขของบุคคลากรคงอยู่และเพิ่มความสุขให้กับบุคคลากรของสำนักกฎหมายต่อคือกิจกรรมการรับประทาน



อาหารร่วมกัน และกิจกรรมออมสร้าสุข สนุกและรวยด้วย นอกจากกิจกรรมที่เราจะดำเนินการต่อแล้วเรายังมา

ทบทวนรวมกันอีกว่ากิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนคือ

กิจกรรมอะไรและมีสาเหตุมาจากอะไร เราพบว่ากิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วไม่ได้ผลตามที่คาดไว้คือ กิจกรรมกีฬา

สามัคคี สกม. เนื่องจากเมื่อสรุปผลจากการออกกำลังกาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วพบบุคคลากรส่วนใหญ่มีน้ำหนัก

เพ่ิมมากข้ึน  อันเนื่องมาจากการไม่มีวินัยและขาดความต่อเนื่อง 

........................................................... 

                    



กิจกรรมสร้างสุข “ส านักกฎหมาย”

1

รับประทานอาหารร่วมกัน



ส ำนัก/สปสช. เขต/Cluster ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ผู้เล่ำเร่ือง ชนิสรำ  ภวภูตำนนท์ฯ

วันท่ีเล่ำเร่ือง 18-Oct-62

1  แข่งเดินนับก้าว

ไม่มี

   การขยายผล ต่อยอดความสุข

ไปร่วมว่ิงตำมงำนต่ำงๆท่ีจัดกันเองเป็นระยะๆ   และบำงคนมีวินัยเดินว่ิงอย่ำงต่อเน่ืองท้ังปี  
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีต่อสุขภำพ และต่อมควำมสุข  นอกน้ันยังมีกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มเพ่ือนว่ิง

กิจกรรมท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน พร้อมสาเหตุ

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข
ร่ำงกำยแข็งแรงข้ึนเน่ืองจำกเดินเกิน ๑๐๐๐๐ ก้ำว โดยเฉล่ียในแต่ละวัน
น้ ำหนักตัวลดลง
ได้มีกิจกรรมกลุ่มท ำร่วมกัน

ปิดโครงกำรด้วยกำรมอบรำงวัลและรับประทำนอำหำรร่วมกัน

กิจกรรมสร้างสุขท่ีวางแผน
ในกำรเลือกท ำกิจกรรมแต่ละอย่ำงจะมีกำรปรึกษำหำรือ เพ่ือก ำหนดถึงกิจกรรมท่ีชอบเพ่ือท ำร่วมกัน
จำกกำรประชุมหำรือ ส ำนักมีมติเห็นชอบกำรจัดกิจกรรมแข่งเดินนับก้ำว  มีกำรแบ่งทีมโดยกำรจับสลำก 
แบ่งรำงวัลส ำหรับทีม และ ผอ.ให้รำงวัลเพ่ิม ส ำหรับผู้ชนะท่ีมีผลกำรเดินมำกสุดในส ำนัก
นักสร้ำงสุขเป็น admit ของกลุ่มไลน์เฉพำะกิจ ท ำหน้ำท่ีบันทึก และรำยงำนผลกำรเดินในแต่ละวัน 

และนักสร้ำงสุขได้ไปขอรำงวัลจำกหน่วยอ่ืนท่ีพอจะสนับสนุนได้เพ่ือเป้นก ำลังใจและสีสรรให้กับทุกคนในส ำนัก

กิจกรรมท่ีด าเนินการได้ตามแผน
เน่ืองจำกโครงกำรแข่งเดินจบไปแล้วเม่ือต้นปี  ท ำให้ระหว่ำงปี เจ้ำหน้ำท่ี สลข.บำงคนได้ร่วมกลุ่มกัน

กำรขำดควำมอดทนท่ีต้องออกก ำลังกำยอย่ำงต่อเน่ือง เป็นระยะเวลำ ๓ เดือน 
กำรขำดควำมร่วมมือในกำรแข่งขันของคนในกลุ่ม เช่น บำงคนเดินเยอะ เดินน้อย บำงคนไม่เดิน 

เพ่ือกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยท่ีแข็งแรง ไร้โรค NCD

> สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองได้ตำมใจชอบ โดยมีเค้ำโครงตำมท่ีก ำหนด (เร่ืองเล่ำควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ / ภำพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ำ)
หมายเหตุ 

จำกนโยบำยกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของนำยกรัฐมนตรี  และของ สปสช. 
เพ่ือเป็นภำพลักษณท่ีดีของทำงด้ำนสุขภำพในองค์กรสุขภำพแห่งชำติ

> ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร จะรวบรวมเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เผยแพร่ผลงำนของพวกเรำทุกคนใน สปสช . ให้ทรำบโดยท่ัวกัน
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562



 ภาพกิจกรรมแห่งความสุข 



ส ำนัก/สปสช. เขต/Cluster สปสช.เขต7ขอนแก่น
ผู้เล่ำเร่ือง นำงสำวศรัญญำ  ทิพย์รัตนมงคล

วันท่ีเล่ำเร่ือง 11/21/2562

เวลำท่ีทุกคนมีไม่ตรงกันเน่ืองจำกหลำยท่ำยก็มีภำรกิจออกนอกพ้ืนท่ี

ค่อยข้ำงเป็นไปด้วยควำมยำกนิดหน่อย
และมีกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมส้มพันธ์ท่ียืนยำวตลอดไป ค่อยข้ำงมีเวลำน้อย ท ำให้กำรจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีสมำชิกจะครบทุกท่ำน

> สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองได้ตำมใจชอบ โดยมีเค้ำโครงตำมท่ีก ำหนด (เร่ืองเล่ำควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ / ภำพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ำ)
หมายเหตุ 

เพ่ือให้สมำชิกทุกท่ำน สปสช.เขต7ขอนแก่น ได้มีกิจกรรมผ่อนคลำยร่วมกัน

> ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร จะรวบรวมเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เผยแพร่ผลงำนของพวกเรำทุกคนใน สปสช . ให้ทรำบโดยท่ัวกัน
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

กิจกรรมสร้างสุขท่ีวางแผน

ท ำบุญร่วมกันในวันส ำคัญต่ำงๆตำมประเพณีไทย
                  ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันพูดคุยแลกเปล่ียนในเร่ืองท่ีผ่อนคลำยร่วมกัน

                                               ทุกวันพระจะมีเสียงตำมสำย  "พลังบุญ  พลังธรรม"
                                      หำกิจกรรมกำรสร้ำงรำยได้ส ำหรับคนท ำงำนกิจกรรมสร้ำงรำยได้

       กิจกรรมยืดเหยียด และ ออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพแข็งแรงไร้โรคภัย
                  ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันพูดคุยแลกเปล่ียนในเร่ืองท่ีผ่อนคลำยร่วมกัน

ท ำบุญร่วมกันในวันส ำคัญต่ำงๆตำมประเพณีไทย
กิจกรรมสร้ำงรำยได้

กิจกรรมท่ีด าเนินการได้ตามแผน

                           ได้พูดคุยกันมำกข้ึน

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข

                   ท ำให้สมำชิกมีช่วงเวลำท่ีผ่อนคลำยได้มีโอกำสร่วมกิจกรรมร่วมกันมำกข้ึน

          มีโอกำสได้ร่วมสร้ำงบุญ ท ำบุญ มำกข้ึน ท ำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลำย

                                   สปสช .เขต 7 ขอนแก่นได้ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้

       กิจกรรมยืดเหยียด และ ออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพแข็งแรงไร้โรคภัย

   การขยายผล ต่อยอดความสุข

จัดกิจกรรมสนับสนุนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงต่อเน่ือง
มีกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันเพ่ือเปิดโอกำสกำรพูดคุยเข้ำใจกันมำกข้ึน

                                 แบบท่ีไม่กระทบต่อเวลำของงำนประจ ำ
กิจกรรมท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน พร้อมสาเหตุ

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562



กจิกรรมตามประเพณีไทย "สงกรานต ์62      กจิกรรมการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพแข็งแรง 62

กจิกรรมท าบญุบรจิาคสิง่ของน ้าทว่ม  62 ออกก าลังกายกอ่นเริม่การประชมุ

 ภาพกิจกรรมแห่งความสุข 



กจิกรรมปลกูผักบุง้ "ทานเองปลอดภัย หรอืท าขายเพิม่รายไดเ้สรมิ"

ท าบญุรว่มกัน



ส ำนัก/สปสช. เขต/Cluster ส ำนักกำรเงินและบัญชีกองทุน Cluster 2
ผู้เล่ำเร่ือง คณะท ำงำนสร้ำงสุข สบก.

วันท่ีเล่ำเร่ือง 23-Nov-62

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่ได้ตำมแผน พร้อมสำเหตุ

-

5. สบก. ได้มีกำรท ำบุญส ำนักร่วมกับ สจช.เพ่ือให้เกิดควำมสุขทำงใจ และเป็นศิริมงคลกับตนเอง

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ตำมแผน    กำรขยำยผล ต่อยอดควำมสุข
1. จัดกิจกรรมเล้ียงปีใหม่ของส ำนัก

5.ท ำบุญส ำนักร่วมกับ สจช. เพ่ือควำมสำมัคคีอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

     จะมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุขในส ำนักอย่ำงต่อเน่ืองต่อไปเร่ือยๆ ไม่ว่ำกิจกรรมเล็กหรือใหญ่ โดยเน้นควำม
ผ่อนคลำย และ ควำมสุขของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นหลัก เพรำะงำนจะออกมำดีได้ก็ต้องอำศัยท้ังแรงกำยและแรงใจใน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี สบก.ทุกๆ คน  รวมถึงจะมีกำรจัดกิจกรรมเก่ียวกับกำรปรับเปล่ียนวิธีคิดของ
เจ้ำหน้ำท่ี เพ่ือให้ทุกๆ คนในส ำนักท ำงำนร่วมกันอย่ำงรำบร่ืน ได้ผลงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย และผู้ปฏิบัติงำนมี
ควำมสุข ตลอดจนให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักมีสุขภำพแข็งแรง ลดกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนสุขกำย สุขใจ รวมถึง
ขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนท่ีจะได้รับ

2. เข้ำร่วมกิจกรรม Happy Body กับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
3. กิจกรรมขยับกำย สบำยชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภำพ สัปดำห์ละ 1 คร้ัง
4. สร้ำงสุขแบ่งปันรอยย้ิมโดยแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำงควำมสัมพันภำยนอกส ำนัก  

3. กิจกรรมขยับกำย สบำยชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภำพ สัปดำห์ละ 1 คร้ัง 3. เจ้ำหน้ำท่ี สบก. มีควำมสุขข้ึน ได้ออกก ำลังกำย ได้ขยับกำย สบำยชีวี ดูสมวัย ได้หัวเรำะ ได้ท ำกิจกรรมเป็น
ทีมร่วมกับเพ่ือนร่วมงำน

4. สร้ำงสุขแบ่งปันรอยย้ิมโดยแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยนอกส ำนัก  

4. เจ้ำหน้ำท่ี สบก. มีควำมผ่อนคลำย และมีกิจกรรมท่ีต้องท ำพร้อมกันเป็นทีม เช่น มีกำรแข่งกีฬำแชร์บอล 
และยังท ำให้รู้สึกจิตใจร่มเย็นและสงบมำกข้ึน

 ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรม

      ส ำนักกำรเงินและบัญชีกองทุน เป็นส ำนักท่ีท ำงำนเก่ียวกับเร่ืองกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับหน่วยบริกำร 
งำนค่อนข้ำงมีควำมเครียดและควำมกดดันท่ีเกิดจำกผลของกำรปฏิบัติงำนค่อนข้ำงสูง คณะท ำงำนสร้ำง
สุข จึงมีควำมคิดท่ีอยำกจะจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนัก รู้สึกมีควำมสุขมำกข้ึน มีควำมผ่อน
คลำยกันมำกข้ึน

     ส ำนักกำรเงินและบัญชีกองทุนมีเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 28 คน ซ่ึงค่อนข้ำงยำกในกำรท่ีจะหำวันเวลำท่ีจะจัด
กิจกรรมสร้ำงสุขโดยพร้อมเพรียงกันได้ จึงมีกำรใช้วิธี จัดกิจกรรมในวันท่ีเจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักส่วนใหญ่สะดวก ท ำ
ให้มีเจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักบำงคนท่ีไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสุขท่ีจัดข้ึน

กิจกรรมสร้ำงสุขท่ีวำงแผน  ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสุข
1. จัดกิจกรรมเล้ียงปีใหม่ของส ำนัก 1. เจ้ำหน้ำท่ี สบก. มีควำมผ่อนคลำยข้ึน ได้มีกำรสังสรรค์ ร้องเพลง กิน จับฉลำกของขวัญลุ้นรำงวัลใหญ่ๆๆ

2. เข้ำร่วมกิจกรรม Happy Body กับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
2. สบก. ได้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นผู้น ำในกำรออกก ำลังกำยในกิจกรรม Happy Body เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีได้มีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง ปรำศจำกกำรเจ็บป่วย

หมำยเหตุ 
> สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองได้ตำมใจชอบ โดยมีเค้ำโครงตำมท่ีก ำหนด (เร่ืองเล่ำควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ / ภำพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ำ)
> ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร จะรวบรวมเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เผยแพร่ผลงำนของพวกเรำทุกคนใน สปสช. ให้ทรำบโดยท่ัวกัน

เรื่องเล่าจากกิจกรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2562

การพักผ่อนหย่อนใจ เคร่ืองจักรต้องมีเวลาหยุดพัก ต้องมีการดูแล
ซ่อมบ ารุง เพื่อไม่ให้สึกหรอ หรือเส่ือมสภาพเร็วเกินไป คนเราก็
เช่นกัน หลังจากท างานหนักในแต่ละวันแล้ว ควรให้โอกาสตัวเอง

ได้พักผ่อนหย่อนใจบ้าง ชีวิตจะได้ไม่เครียดจนเกินไป



 ภาพกิจกรรมแห่งความสุข โดยสร้างชีวิตให้มีความสุขด้วยตัวเราเอง


