หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ประเทศ
56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไป
ใช้
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based
หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น
5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนีความสุข
ของคนทางานไปใช้
ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลต่อผู้บริหาร
ระดับที่ 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อนาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การบริหารงาน การดาเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรง
ประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1.สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
รายการข้อมูล 2
B = จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มีการ ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ 60 ของ
นาดัชนีความสุขของคนทางาน
หน่วยงาน มีการนาดัชนี หน่วยงาน มีการนาดัชนี

(Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่
ระดับที่ 3 ขึ้นไป

ความสุขของคนทางาน ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้ (Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อย
ละ 70

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
ร้อยละ 80

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อย
ละร้อยละ 90

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

สารวจ
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901410 โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sansernx@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908
081-4594871
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : jeerap_15@hotmail.com
2. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : spd.policy@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,
081-4594871
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : jeerap_15@hotmail.com
2. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : spd.policy@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

