
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้
ค านิยาม หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับท่ีมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based 
หน่วยงานนัน้มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1  ช้ีแจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุข     
              ของคนท างานไปใช้ 
ระดับท่ี 2  มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับท่ี 4  มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรง
ประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based  

2.รายงานของหน่วยบริการ 
แหล่งข้อมูล Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (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 
มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ต้ังแต่ระดับท่ี 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ต้ังแต่ระดับท่ี 4 ข้ึนไป 

ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ต้ังแต่ระดับท่ี 5 ข้ึนไป 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   หน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อย
ละ 70 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   หน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้
ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   หน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อย
ละร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจ 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

- ร้อยละ - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นายสรรเสริญ นามพรหม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901410 โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454 



    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวจีรพร  ทองหอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908 
       081-4594871 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : jeerap_15@hotmail.com 
2. นางสาวสุดใจ  จันทร์เล่ือน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นางธิติภัทร คูหา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     พิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : spd.policy@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นางสาวจีรพร  ทองหอม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908, 
       081-4594871 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : jeerap_15@hotmail.com 
2. นางสาวสุดใจ  จันทร์เล่ือน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. นางธิติภัทร คูหา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     พิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346 
   โทรสาร : 02-5901384  E-mail : spd.policy@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


