การประเมินสุขภาวะองค์กร
(Happy Public Organization Index : HPI)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
พฤศจิกายน 2561

ที่ปรึกษา
ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะผู้จัดทา
นางธิติภัทร คูหา
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นางสาวนริศรา เสนารินทร์
นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา
นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 02-5902459
โทรสาร: 02-5918628
E-mail: spd.policy@gmail.com
Facebook : HR4Health หรือ SPDMOPHThai

คานา
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข
ประกอบด้ว ย การส่ง เสริม สุข ภาพ ป้อ งกัน โรคและคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคเป็น เลิศ (PP&P Excellence)
การบริการเป็น เลิศ (Service Excellence) บุค ลากรเป็น เลิศ (People Excellence) และการบริหาร
เป็ น เลิ ศ ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Governance Excellence) โดยมี เ ป้ า หมายในการดาเนิ น งาน คื อ
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence) ได้มีก ารจัด ทา Roadmap แผนยุท ธศาสตร์กาลัง คนด้า นสุข ภาพ ระยะ 20 ปี
มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก
ในปี 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ และมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ในการขอใช้ ดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาวะองค์ ก ร
(Happy Public Organization Index : HPI) ซึ่งการประเมินครั้งแรกระหว่าง 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560
พบว่า คะแนนสุขภาวะองค์กรเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 56.7 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านความสาเร็จคิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศคิดเป็นร้อยละ 62.3 และ ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 48.9

ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดกรอบแนวทางการประเมิน ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้หน่วยงานสามารถนาข้อมูลดิบ
จากการทาแบบประเมิน มาวิเคราะห์ และนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างสุขในหน่วยงาน โดยในการประเมิน
ครั้งที่ 2 ได้มีการปรับแนวทางการประเมินด้วยการเพิ่มสัดส่วนของผู้ตอบแบบประเมินจากการพิจารณา
ของแต่ละหน่วยงานดาเนินการตอบแบบประเมินแค่ชุดเดียว เป็นการหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนการประเมินของ
แต่ละหน่วยงานจากการตอบแบบประเมินของบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อให้ผลการประเมิน
ที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2561

สารบัญ
เข้าทาแบบประเมิน HPI

1

คาแนะนาการทาแบบประเมิน

2

แบบประเมินสุขภาวะองค์กร

4

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)

5

เกณฑ์การประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน

6

สรุปผลสรุปการประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน ปี 2560 (แยกรายด้าน)
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กรอบระยะเวลาการดาเนินการประเมินสุขภาวะองค์กร
(Happy Public Organization Index : HPI)
กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI)
กระทรวงสาธารณสุข
(สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนาแบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ (Happy Public Organization Index : HPI)
เพื่อประเมินสุขภาวะองค์กรในกระทรวงสาธารณสุข และนาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการประเมิน
ความสุขบุคลากร (Happinometer) จัดทาเป็นแผนขับเคลื่อนความสุขหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายในการทาแบบประเมิน
ครั้งนี้ คือ ผู้บริหารของหน่วยงาน และบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป
ขอความกรุณา ให้ท่ านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดย
ข้อมูลและคาตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และผลการศึกษาจะรายงานออกมาเป็นคะแนนภาพรวม
รายหน่วยงานเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดใดต่อผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถนามาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้

แนวทางการประเมินสุขภาวะองค์กร
(Happy Public Organization Index : HPI)
กระทรวงสาธารณสุข
(ผู้ทาแบบประเมิน : ผู้บริหารของหน่วยงาน และระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
1. เข้าทาแบบประเมิน HPI ผ่าน 2 ช่องทาง
- เข้าเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน bps.moph.go.th
เมนู People Excellence

เมนูย่อย Happy MOPH

หัวข้อ แบบประเมินสุขภาวะองค์กร
(Happy Public Organization Index: HPI)

- QR code ตามภาพ
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2. คาแนะนาการทาแบบประเมิน
2.1 ขอให้ดาเนินการตอบแบบประเมินให้เสร็จในคราวเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูล
แล้วเข้ามาตอบใหม่ในภายหลังได้
2.2 รหัสหน่วยงาน 5 หลัก เป็นรหัสเดียวกับที่ท่านใช้ในการตอบแบบประเมิน
ความสุขบุคลากร (Happinometer)
2.3 สาหรับ รพ.สต. ใช้รหัสของตนเอง แต่จะประมวลผลเป็นภาพรวมของ สสอ.
กรณีไม่ทราบ สามารถค้นหาได้ตามภาพ

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน แล้วคลิก “ค้นหาข้อมูล”
จะปรากฏหน้าต่างข้อมูล ดังนี้
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2.3 เพื่อความสะดวกในการอ่านและตอบข้อคาถาม แบ่งแบบประเมินเป็น 7 sections
ประกอบด้วย

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

แบบประเมินสุขภาวะองค์กรด้านความสาเร็จ
(Success) จานวน 2 ข้อ

แบบประเมินสุขภาวะองค์กรด้านการบริหาร
(Administration) จานวน 5 ข้อ
แบบประเมินสุขภาวะองค์กรด้านสุขภาพกาย - ใจ
(Body & Mind) จานวน 9 ข้อ
แบบประเมินสุขภาวะองค์กรด้านบรรยากาศ
(Atmosphere) จานวน 5 ข้อ

แบบประเมินสุขภาวะองค์กรด้านการลงทุน
(Investment) จานวน 6 ข้อ
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3.แบบประเมินสุขภาวะองค์กร ทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ ประกอบด้วย

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

E-mail

จังหวัดของ
สานักงาน
ที่ปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ

ตาแหน่ง
ทางการบริหาร

รหัส 5 หลัก
หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ประกอบด้วย
- จานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน สามารถระบุเป็นจานวน
ประมาณการได้

- กิจกรรมสร้างสุขทีห่ น่วยงานดาเนินการแล้ว สามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ

- บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขใดบ้าง สามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินสุขภาวะองค์กร

ด้านความสาเร็จ
(Success)
จานวน 2 ข้อ

ด้านสุขภาพกาย - ใจ
(Body & Mind)
จานวน 9 ข้อ
ด้านการบริหาร
(Administration)
จานวน 5 ข้อ

ด้านการลงทุน
(Investment)
จานวน 6 ข้อ

ด้านบรรยากาศ
(Atmosphere)
จานวน 5 ข้อ

4. ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)
ความคืบหน้าการตอบแบบประเมินของแต่ละหน่วยงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะดาเนินการสรุปความคืบหน้าการตอบแบบประเมินของแต่ละ
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน bps.moph.go.th เมนู people
excellence เมนูย่อ ย Happy MOPH หัว ข้อ ความคืบ หน้า การตอบแบบประเมิน HPI
และเผยแพร่ความคืบหน้าทุกวันศุกร์ทาง Facebook : HR4Health

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กรของแต่ละหน่วยงาน
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะเผยแพร่ผลการประเมินสุขภาวะองค์กรของแต่ละ
หน่ ว ยงาน ภายใน 2 เดื อ น หลั ง จากปิ ด ระบบการประเมิ น โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ ผ่านทางเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน bps.moph.go.th
เมนู people excellence เมนูย่อย Happy MOPH หัวข้อ ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร
(HPI) ของแต่ละหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะส่งคืนข้อมูลดิบของแต่ละหน่วยงาน ผ่านทาง admin
ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Happinometer
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5. เกณฑ์การประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน

คะแนน
0 – 48
49 – 56
57 – 73
74 - 100

สะท้อนให้เห็นว่า
สะท้อนให้เห็นว่า
สะท้อนให้เห็นว่า
สะท้อนให้เห็นว่า

สุขภาวะของคนในองค์กรนี้
ต้องรีบปรับปรุง
ต้องเพิ่มความใส่ใจ
กาลังพัฒนา
น่าปลื้มที่สุด

6. สรุปผลการประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน
(แยกรายด้าน)

QR Code HPI Report
ตัวอย่างสรุปผลการประเมินฯ ปี 2560
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กรอบระยะเวลาการดาเนินการประเมินสุขภาวะองค์กร
(Happy Public Organization Index : HPI)
กระทรวงสาธารณสุข
(สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
หนังสือชี้แจงแนวทางการประเมินสุขภาวะองค์กร

(Happy Public Organization Index : HPI)
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 2561

หน่ ว ยงานรายงานจ านวน
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เป็นฐานในการคานวณอัตรา
การตอบแบบประเมิน
ภายใน 31 ต.ค. 61

ลงทะเบียน Admin
ของหน่วยงาน
หน่วยงานละ 1 ราย
ภายใน 31 ต.ค. 61

บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป
ของทุกหน่วยงานทาแบบ
ประเมินสุขภาวะองค์กร
(1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62)

Admin หน่วยงาน
ประกอบด้วย
สานัก/กอง/สสจ./
รพศ./รพท./รพช./สสอ.
(นับรวม รพ.สต.)

คืนข้อมูลพร้อมผล
การประเมินสุขภาวะองค์กร
(HPI)
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62

คืนข้อมูลผ่าน E-mail Admin
ที่ลงทะเบียนภายหลังปิดระบบ

หนังสือแจ้งคืนข้อมูล
ผ่าน ผตร./อธิบดี/เลขาธิการ
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