หมวด
แผนที่
โครงการ
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยาม

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
31. โครงการบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ
ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
1. ตำแหน่งที่สูงขึ้น หมายถึง ตำแหน่งข้าราชการที่ทำหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย
ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร ดังนี้
1) รองผู้อำนวยการ
2) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์
3) หัวหน้าพยาบาล
4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5) สาธารณสุขอำเภอ
6) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
7) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
2. ตำแหน่งว่าง หมายถึง ตำแหน่งว่างตามข้อ 1 จากการเกษียณอายุราชการในป
งบประมาณถัดไป โดยไมรวมตำแหนงวางระหวางป เชน เสียชีวิต ลาออก และตำ
แหนงวางจากสาเหตุการโอนไปสวนราชการอื่น ฯลฯ
3. บุคลากรที่มีความพรอม หมายถึง บุคลากรประเภทขาราชการที่มีคุณสมบัติ และ/
หรือมีความพรอมเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น
4. .สมรรถนะตามตำแหนงที่สูงขึ้น หมายถึง สมรรถนะทางการบริหารที่ ก.พ. กำหนด
ดังนี้
1) สภาวะผูนำ (Leadership)
2) วิสัยทัศน (Visioning)
3) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
4) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
5) การควบคุมตนเอง (Self-Control)
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
5. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางที่ดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางหรือหลักสูตรที่สอดคลองกับสมรรถนะทางการบริหารที่
ก.พ. กำหนด เชน
1) การอบรม/สัมมนา โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล
2) การจัดสงบุคลากร ไปอบรม/สัมมนา/ศึกษาตอ กับหนวยงานภายนอก
3) การฝกอบรมโดยผานระบบ E-learning ฯลฯ เปนตน
6. บุคลากรที่ผานการพัฒนา หมายถึง บุคลากรที่ผานการพัฒนา ตามหลักเกณฑที่
หลักสูตรไดกำหนด เชน การฝก/อบรมครบตามหลักสูตร การสอบผานเกณฑ การได
รับใบประกาศนียบัตร ฯลฯ เปนตน

7. จำนวนของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนา หมายถึง จำนวนบุคลากรสองเทาของ
ตำแหนงวางตามขอ 2
8. รอยละของบุคลากรที่มีความพรอมรองรับการเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นไดรับการ
พัฒนา หมายถึง จำนวนบุคลากรที่ผานการพัฒนาเพื่อรองรับการเขาสูตำแหนงที่
สูงขึ้น เทียบกับจำนวนของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนา
เกณฑเปาหมาย :
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
ไมนอยกวารอยละ ไมนอยกวารอยละ ไมนอยกวารอยละ ไมนอยกวารอยละ ไมนอยกวารอยละ
80
85
90
95
100
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
- มีการวิเคราะหตำแหนง
วางตามตำแหนงที่สูงขึ้น
- มีการคำนวณจำนวน
บุคลากรที่ตองไดรับการ
พัฒนา

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรองรับการเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความตอเนื่องทางการบริหารและมีการสืบทอดตำแหนงอยาง เปนระบบ
1. บุคลากรที่มีคุณสมบัติ/ความพรอมเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น
2. กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)
2. เอกสารแผนการพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงที่สูงขึ้น
1. ระบบ HROPS
2. กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเวนหนวยงานในกำกับ)
A = จำนวนบุคลากรที่ผานการพัฒนาเพื่อรองรับการเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ณ วันที่
รายงานผล
B = จำนวนของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนา ณ วันที่รายงานผล
(A/B) x 100
ทุกไตรมาส
รอบ 6 เดือน
- มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 9 เดือน
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 12 เดือน
บุคลากรผานการพัฒนา
เพื่อรองรับการเขาสู
ตำแหนงสูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 80

ป 2566:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

- มีการวิเคราะหตำแหนง - มีการจัดทำแผนพัฒนา
วางตามตำแหนงที่สูงขึ้น บุคลากรรองรับการเขาสู
- มีการคำนวณจำนวน
ตำแหนงที่สูงขึ้น

รอบ 9 เดือน
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 12 เดือน
บุคลากรผานการพัฒนา
เพื่อรองรับการเขาสู
ตำแหนงสูงขึ้น

บุคลากรที่ตองไดรับการ
พัฒนา

- พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

ไมนอยกวารอยละ 85

ป 2567:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

- มีการวิเคราะหตำแหนง
วางตามตำแหนงที่สูงขึ้น
- มีการคำนวณจำนวน
บุคลากรที่ตองไดรับการ
พัฒนา

- มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 9 เดือน
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 12 เดือน
บุคลากรผานการพัฒนา
เพื่อรองรับการเขาสู
ตำแหนงสูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 90

ป 2568:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

- มีการวิเคราะหตำแหนง
วางตามตำแหนงที่สูงขึ้น
- มีการคำนวณจำนวน
บุคลากรที่ตองไดรับการ
พัฒนา

- มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 9 เดือน
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

รอบ 12 เดือน
บุคลากรผานการพัฒนา
เพื่อรองรับการเขาสู
ตำแหนงสูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 95

ป 2569:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

- มีการวิเคราะหตำแหนง
วางตามตำแหนงที่สูงขึ้น
- มีการคำนวณจำนวน
บุคลากรที่ตองไดรับการ
พัฒนา

- มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

วิธีการประเมินผล

รอบ 9 เดือน
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ

- วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลในระบบ HROPS
- วิเคราะหขอมูลจากแบบรายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 12 เดือน
บุคลากรผานการพัฒนา
เพื่อรองรับการเขาสู
ตำแหนงสูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 100

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

Baseline data
รอยละของ
บุคลากรที่มี
ความพรอม
รองรับการเขา
สูตำแหนงเปา
หมายที่
กำหนด

หน่วย ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ
n/a
n/a4
46.43

ผูประสานงานตัวชี้วัด

นางสาวศลิลภรณ์ มาตะภาพ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นางสมหมาย ล้อศิริรัตน์

.

หมวด
แผนที่
โครงการ
ชื่อตัวชี้วัด

คำนิยาม

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
31. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข
องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
1) รอยละของบุคลากรในหนวยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงาน
(Happinometer)
2) รอยละองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ ระดับจังหวัด
องคกรแหงความสุข หมายถึง องคกรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปา
หมายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร เพื่อใหองค

กรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง นำพาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน โดยมี
องคประกอบไดแก คนทำงานที่มีความสุข ที่ทำงานนาอยู และชุมชนสมานฉันท
องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ (หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รวม รพ.
สต.)) มีการจัดทำผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานองคกรแหงความสุข โดยใชเกณฑ
องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพเปนแนวทางในดำเนินงาน สูองคกรแหงความสุขอยาง
ยั่งยืน
เกณฑเปาหมาย :
ปีงบประมาณ 2565
1. รอยละ 70 ของบุคลากรใน
หนวยงานมีการประเมิน
ความสุขบุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข (Happinometer)
2. มีองคกรแหงความสุขที่มี
คุณภาพ รอยละ 20
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

ปีงบประมาณ 2566
มีองคกรแหงความสุข
ที่มีคุณภาพ รอยละ 25

ปีงบประมาณ 2567
1. รอยละ 70 ของบุคลากร
ในหนวยงานมีการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนทำงาน
(Happinometer)
2. มีองคกรแหงความสุขที่มี
คุณภาพ รอยละ 30

เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค)
สามารถนำผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) มาใชใน
การพัฒนาองคกรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองคกรแหงความสุข สูองคกรแหงค
วามสุขอยางยั่งยืน
1. การทำแบบประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) :
บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ขาราชการ
2) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3) พนักงานราชการ
4) ลูกจางประจำ
5) ลูกจางชั่วคราว
2. หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด ไดแก สสจ. รพศ. รพท. รพช.
และสสอ. (รวม รพ.สต.)
1. หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขาทำแบบประเมินความสุขบุคลากร
(Happinometer) ผานทางเว็บไซต Happy MOPH
2. หนวยงานจัดสงผลการดำเนินงานองคกรแหงความสุข (ที่ผานการคัดเลือกองคกร
แหงความสุขที่มีคุณภาพ จากคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับหนวยงาน) มายังกอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส spd.happymoph@gmail.com
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A1 = จำนวนบุคลากรในหนวยงานที่ทำการประเมินความสุขครบถวน
B1 = จำนวนบุคลากรทั้งหมดในหนวยงาน

สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
รายการข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2565:
รอบ 3 เดือน

(A1/B1) x 100
ไตรมาส 2
A2 = จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินงานตามเกณฑองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
B2 = จำนวนหน่วยงานทั้งหมด (25 หน่วยงาน)
(A2/B2) x 100
ไตรมาส 4
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

-

รอยละ 70 ของบุคลากร
ในหนวยงานมีการ
ประเมินความสุขบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข
(Happinometer)

-

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

-

-

-

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

-

รอยละ 70 ของบุคลากร
ในหนวยงานมีการ
ประเมินความสุขบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข
(Happinometer)

-

รอบ 12 เดือน
มีองคกรแหงความสุข
ที่มีคุณภาพ รอยละ 20

ป 2566:
รอบ 12 เดือน
มีองคกรแหงความสุข
ที่มีคุณภาพ รอยละ 25

ป 2567:

วิธีการประเมินผล

รอบ 12 เดือน
มีองคกรแหงความสุข
ที่มีคุณภาพ รอยละ 30

1. การประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)
2. คณะกรรมการ/คณะทำงาน ในระดับกรมและระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกองค
กรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน Baseline data
หน่วย ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ
68.0
ผูประสานงานตัวชี้วัด

นางศลิลภรณ์ มาตะภาพ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นางสมหมาย ล้อศิริรัตน์

