
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
คณะที่ 3: กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้ 

1. สถำนกำรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี โดยได้ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็น
เลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายให้ก าลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มี
คุณค่า และมีความผาสุก  

ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดท าแบบประเมินการวัดความสุข
ด้วยตนเอง (Happinometer) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาที่ส่งกระทบต่อความสุขบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขได้รับการดูแล เอาใจใส่ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสุขบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒561 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดท าแบบประเมินการ
วัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ทั้งบุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นการด าเนินการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2560 ที่ได้เปิดระบบเพ่ือตอบแบบประเมินความสุขของคนท างาน (Happinoimeter) 
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30   มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 298,793 คน คิดอัตรา
การตอบแบบประเมินเป็นร้อยละ 78.84 โดยมีหน่วยงานที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรของหน่วยงานนั้น ร้อยละ 87.10 โดย 

ไตรมาสที่ 1-2 ก าหนดเป้าหมายร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป  

ไตรมาสที่ 3 ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป  

และในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไป
ใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป   

โดยได้ก าหนดนิยามการท างาน Happinometer เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างาน

ไปใช้ 
ระดับท่ี 2 มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับท่ี 4 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561 พบว่า ภาพรวมทุกหน่วยงานมีการน า

ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ถึงร้อยละ 71.9 โดยเขตสุขภาพที่
ด าเนินการครบทุกหน่วยงาน (100%) ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 6, 9 และ 10 ในขณะที่เขตสุขภาพที่ยังด าเนินการ
ไมถ่ึงร้อยละ 60 ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 12  
  



2. ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
 2.1 การต่อยอดผลการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมจากผลการประเมินความสุขที่พบว่า มิติด้านการเงินต่ า
ที่สุด โดยมีการผลักดันนโยบาย Happy Money เพ่ือเพ่ิมความสุขด้านการเงิน เช่น Happy Home, Happy 
Money Clinic, Happy Communication, Happy Redeeming และ Happy Car Insurance 
 2.2 มีเครือข่ายนักสร้างสุข นักบริหารความสุข และนักจัดการความรู้สู่ความสุขคนท างาน ทั่วประเทศ 
(เอกสารดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เมนู People Excellence เมนูย่อย Happy 
MOPH) 
 2.3 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการก าลังคนและองค์กรสร้างสุข (Bright spot) โดยการคัดเลือก
หน่วยงานที่มีความโดดเด่นจากเขตสุขภาพ/กรม หน่วยงานละ 1 แห่ง (เอกสารดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เมนู People Excellence เมนูย่อย Bright spot) 
3. ปัญหำ/อุปสรรค  
 3.1 ระบบ SMS ไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน เนื่องจากหน่วยงานระดับ สสอ.ไม่สามารถใช้ระบบ
รายงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับผิดชอบในการปรับระบบแล้ว 

3.2 การสื่อสารเรื่องการก ากับ ติดตาม ประเมินผลยังมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และล่าช้า 
ซึ่งได้มีการชี้แจงแนวทางการก ากับ ติดตามและการรายงานผลผ่าน google drive โดยจัดท าเป็นหนังสือชี้แจง
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และสรุปผลการกรอกข้อมูลให้ผู้นิเทศช่วยก ากับติดตาม  
 3.3 ระบบ Happinometer ยังไม่ตอบสนองความต้องการใช้ของผู้ใช้ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับ
ระบบ และมีแผนในการประเมินความสุขรอบที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

3.4 ผู้รับผิดชอบงาน HR ยังขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผน ซึ่งได้มีการจัด
อบรมนักจัดการความรู้สู่ความสุขคนท างาน จ านวน 4 รุ่น (473 คน) และนักสร้างสุข (CEEO) จ านวน 7 รุ่น 
(684 คน) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์และจัดท าแผนสร้างสุของค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำระบบตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งในระดับกรม/ส านัก/เขตสุขภาพ/จังหวัด/หน่วยปฏิบัติ  รวมทั้ง

ชี้แจงแนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดปี 2562 โดยเน้นการประเมินเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น (อยู่

ระหว่างการพิจารณาปรับตัวชี้วัด) และก าหนดให้การจัดท าแผนสร้างสุของค์กร เป็นหนึ่งในแผนหลักใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

27 สิงหาคม 2561 
 


