บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3346 โทรสาร 0 2590 3347
ที่ สธ 0427/ว 186
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
เรื่อง การเปิดระบบครั้งที่ 1 ให้บุคลากรเข้าตอบแบบสํารวจพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ของ
กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2556
เรียน ผู้อํานวยการหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมควบคุมโรค
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ด้านการพัฒนาองค์กร ของตัวชี้วัด
ที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด ได้กําหนดรูปแบบการประเมินในขั้นตอนที่ 2 โดยให้หน่วยงานมอบหมายบุคลากรตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของกรมควบคุมโรค นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีข้อมูลความคิดเห็นเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินผลและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอความ
ร่วมมือให้ท่านและบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา) ที่สังกัดกรมควบคุมโรคและปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด เป็นผู้ตอบแบบสํารวจพัฒนาองค์กรผ่านระบบ
ออนไลน์ของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ จะเปิดระบบครั้งที่ 1 ให้บุคลากรเข้าตอบแบบสํารวจพัฒนาองค์กรผ่านระบบ
ออนไลน์ของกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2556 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยเข้าสู่ระบบผ่าน
ทางแบนเนอร์ “แบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 (16 – 27 ธ.ค.56) GES Survey Online” ในหน้า
Web page ของกรมควบคุมโรค (http://www.ddc.moph.go.th) หรือ Web page ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(http://opdc.ddc.moph.go.th) ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าระบบแบบสํารวจพัฒนาองค์กรออนไลน์ที่แนบมา
พร้อมนี้ ทั้งนี้หน่วยงานสามารถเข้าดูผลการประเมินได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทาง Web page
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข)
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

วิธีปฏิบัติในการเข้าระบบแบบสํารวจพัฒนาองค์กรออนไลน์
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการแบบบูรณาการของตัวชีว้ ัด
ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด ประจําปี พ.ศ.2557
1. กลุ่มเป้าหมาย (ผูต้ อบแบบสํารวจ) คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจํา ที่สังกัดกรม
ควบคุมโรค โดยทุกหน่วยงานกําหนดผู้ตอบสํารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีข้อมูล
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
2. การเปิดระบบออนไลน์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดระบบให้ทุกหน่วยงานเข้าตอบ แบบสํารวจ
การพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ของกรมควบคุมโรค 2 ครั้ง
ได้แก่
 ครั้งที่ 1 ระหว่าง 16 – 27 ธันวาคม 2556 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 ครั้งที่ 2 ระหว่าง 9 – 20 มิถุนายน 2557 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
3. แบบสํารวจการพัฒนาองค์กรเป็นการวัดความรู้สึกของบุคลากรที่มตี ่อกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
ในการพัฒนาสมรรถนะองค์กรได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
และด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ
ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน (Scale)
เป็น ระดับ 1 – 10 (น้อยไปหามาก) กําหนดความหมายของการวัด “ความเห็น” และ “ความสําคัญ” ดังนี้
 ความเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรว่าประเด็นคําถามข้อนั้นๆ องค์กรมีผล
การดําเนินการอยู่ในระดับใด
 ความสําคัญ หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรว่าประเด็นคําถามข้อนั้นๆ มีความสําคัญ
ต่อองค์กรในระดับใด
4. การคิดคะแนนส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้
หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรในองค์กรมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์กรมุ่งเน้นมีความ
แตกต่างกันมาก
ดังนั้นหน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์กรโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข
หรือหากผู้ตอบแบบสํารวจแสดงความเห็นและความสําคัญที่ระดับเดียวกัน แสดงว่า ข้อคําถามนั้นๆ
ไม่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

หน้า 1

5. การเข้าระบบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กรออนไลน์ของกรมควบคุมโรค ดังนี้
5.1 ผู้ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) เข้าสู่ระบบผ่าน

ทางแบบเนอร์ “GES Survey Online ครั้งที่ 1 (16 – 27 ธ.ค. 2556)”
ในหน้า Web page ของกรมควบคุมโรค (http://www.ddc.moph.go.th)
หรือ Web page ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (http://opdc.ddc.moph.go.th)
5.2 แบบสํารวจการพัฒนาองค์กรออนไลน์ มีทั้งหมด 4 หน้า ดังนี้

ตัวอย่างหน้า 1

ตัวอย่างหน้า 2

ตัวอย่างหน้า 3

ตัวอย่างหน้า 4

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

หน้า 2

ผู้ตอบแบบสํารวจควรอ่านความสําคัญ คําอธิบาย และบันทึกข้อมูลพื้นฐานองค์กร เลือกตอบประเด็นคําถาม
ให้ครบ 30 คําถาม โดยในแต่ละประเด็นคําถามโปรดเลือกตอบทั้งระดับความเห็นของท่านและระดับความสําคัญ
ของประเด็นนั้นๆ ทั้งนี้การบันทึกชื่อและสกุลเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลของท่านเท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูล
จะไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุลผู้ตอบแบบสํารวจ ซึ่งหากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกข้อ จะไม่สามารถเปลี่ยนไปหน้า
ต่ อ ไปได้ ห รื อ หากกรอกข้ อ มู ล ไม่ ส มบู ร ณ์ จะมี ก ารแสดงกรอบสี ส้ ม และข้ อ ความแสดงเตื อ น
“จําเป็นต้องตอบข้อคําถามนี้” ในข้อคําถามนั้น ตามตัวอย่าง ดังนี้

6. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วน ยืนยันกดส่งข้อมูล หน้า web page จะแสดงข้อมูลดังนี้

ขอขอบคุณทุกท่าน
กพร.กรมควบคุมโรค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
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