บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3346 โทรสาร 0 2590 3347
ที่ สธ 0427/ว 185
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
ของกรมควบคุมโรค
เรียน ผู้อํานวยการหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมควบคุมโรค
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ. 0427/ว 172 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่องให้
หน่วยงานจัดทํา Template ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และได้กําหนดกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการ
ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด นั้น
ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กําหนดการจัดประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางการดําเนินงานการ
พัฒนาสมรรถนะองค์กรของกรมควบคุมโรค ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 1๖.๓0 น.
รายละเอี ย ดปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานการพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก ร วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเข้ า ระบบแบบสํารวจ
การพัฒนาองค์กรออนไลน์และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ และ ๓ และขอเชิญ
1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและผู้เกี่ยวข้องของสถาบันและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 – 12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม VDO Conference ของหน่วยงานท่าน
๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและผู้เกี่ยวข้องของกองบริหารและสํานักส่วนกลาง หน่วยงานละ
2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเมินจันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค และส่งแบบ
ตอบรับการประชุม ณ ห้องประชุมประเมินจันทรวิมล ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม 2556 ได้ที่ E–mail: ddcopdc@yahoo.com โทรสารหมายเลข ๐๒-๕๙๐๓๒๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข)
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะองค์กรของกรมควบคุมโรค
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.๐0 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1
..........................................................
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2556
เวลา 0๙.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 10.30 น.

เวลา 10.30 – 1๑.00 น.
เวลา 1๑.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนา
สมรรถนะองค์กรของกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2557
โดย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชี้แจง “ปฏิทินการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะองค์กร”
โดย นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ชี้แจง “การเข้าระบบการสํารวจพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์
ของกรมควบคุมโรค”
โดย นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
........................................................................

หมายเหตุ
เวลา 10.15 – 10.30 น. และ เวลา 14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑

ปฏิทินการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการแบบบูรณาการ
ของตัวชีว้ ัดระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด ประจําปี พ.ศ.2557
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. กพร. จัดส่งเอกสาร (ปฏิทนิ การดําเนินงานตามตัวชี้วดั PMQA และวิธปี ฏิบตั ิในการ
เข้าระบบออนไลน์) ให้ทกุ หน่วยงาน

ภายใน 6 ธ.ค.56

2. กพร. ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงาน เรื่อง “การเข้าระบบการสํารวจพัฒนาองค์กร
ผ่านระบบออนไลน์ของกรมควบคุมโรค” ผ่านระบบ VDO Conference

12 ธ.ค.56

3. ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากรตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization
Development Survey) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบสํารวจออนไลน์กรมควบคุมโรค

16 – 27 ธ.ค. 56
ตลอด 24 ชม.

4. กพร. แจ้งผลสํารวจการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 ผ่าน web page
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 8 มกราคม 2557 เพื่อให้ทกุ หน่วยงานจัดทําแผน
พัฒนาสมรรถนะองค์กร ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ 2 พร้อมเสนอผูบ้ ริหาร
และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 20 ม.ค. 57

ภายใน 20 ม.ค. 57

5. ทุกหน่วยงานดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ประจําปี พ.ศ. 2557
ทีท่ กุ หน่วยงานกําหนดตามแบบฟอร์ม 2

20 ม.ค. 57 –
31 พ.ค. 57

6. ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ผ่านระบบ
Estimate กรมควบคุมโรค

ตามทีก่ าํ หนด
ใน Template

7. ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากรตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization
Development Survey) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบสํารวจออนไลน์กรมควบคุมโรค

9 – 20 มิ.ย. 57
ตลอด 24 ชม.

8. ทุกหน่วยงานมอบหมายข้าราชการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบสํารวจออนไลน์
ของสํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ ทุกหน่วยงานตอบแบบสํารวจสํานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 – 16 ก.ย.56

1 – 15 ก.ย. 57
ตลอด 24 ชม.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

หน้า 1

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

หน้า 3

- ๑รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มิตทิ ี่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร
1. ตัวชี้วดั ที่ 7 : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ทกี่ รมควบคุมโรคกําหนด
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : ร้อยละ 4
4. คําอธิบายตัวชี้วดั :
4.1 หน่วยงาน หมายถึง ทุกหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 37 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศ
สํานักจัดการความรู้ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบ
อาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม สํ า นั ก โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป สํ า นั ก โรคติ ด ต่ อ นํ า โดยแมลง สํ า นั ก โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่
สํานักโรคไม่ติดต่อ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํ านั กควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบํ าราศนราดู ร สถาบั นราชประชาสมาสัย สํานั กงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12
4.2 เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(พ.ศ.๒๕๕๐) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนํามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กรกําหนดการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ประจําปี ๒๕๕๗ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
2) หน่วยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่
1 (16 – 27 ธ.ค. 56) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร
๓) การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําปี 2557 หน่วยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธ์โดดเด่น
ย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.255๔ – พ.ศ.2556) ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพ
(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัลอื่นๆ หากมีการ
กําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่มเติม) และจัดทํารายงานผลงานคุณภาพ 1 ผลงาน
๔) หน่วยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ครั้งที่ 2 (9 – 20 มิ.ย. 57) และเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
องค์กร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) และครั้งที่ 2 (X2) ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
๕) หน่ วยงานประเมิ นผลภาคราชการแบบบู รณาการ GES ด้ านการพัฒนาองค์ กรของกรมควบคุ มโรค
ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 57) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges/) ของสํานักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานรอบ 12 เดือน

- ๒4.3 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ประกอบด้วย
4.3.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ทุนมนุษย์) เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้อง
กํ า หนดในการวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งชั ด เจน เช่ น หั ว ข้ อ การพั ฒ นา วิ ธี ก ารในการพั ฒ นาบุ ค ลากรแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับทรัพยากรและความ
จําเป็นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนด
นโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ทั้ ง นี้ ส่ ว นราชการควรให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรซึ่ ง ถื อ เป็ น ทุ น ขององค์ ก ร
(Human Capital) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ พั ฒ นาศั ก ยภาพ และการสร้ า งมู ล ค่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อ
องค์การ อันนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ สร้างความ
ได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์กร
4.3.2 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (ทุนสารสนเทศ) เป็นการวางแผนให้สารสนเทศทันสมัย
มี ค วามต่ อ เนื่ อ งทั น เหตุ ก ารณ์ และสามารถใช้ ส ารสนเทศให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการนํ า ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบการ
ประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์กรสามารถ
นําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และ
เครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
ประเมินผลของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) มุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบ
เครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน
4.3.3 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร (ทุนองค์กร) เป็นการวางแผน การค้นหาสาเหตุ และ
วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ กําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กรสูง คํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม มีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลา
หรือไม่ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ การทําแผนที่ดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญ คือการสื่อสารภายใน
องค์กรให้รู้ว่าหน่วยงานมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ภายในองค์การ ซึ่งการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา (Leadership)
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)
2. ความสํ าเร็ จขององค์ กร ได้ แก่ ความรั บผิ ดชอบในหน้ าที่ (Accountability) การจู งใจ (Motivation)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and Control) และการทํางาน
เป็นทีม (Teamwork)
3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) และการ
สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)

- ๓4.4 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์กร
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ของกรมควบคุมโรค กําหนดการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์กรครั้งที่
1 และครั้งที่ 2
หมายเหตุ: แบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) รายละเอียดตามเอกสาร
ภาคผนวก
เงื่อนไขตัวชี้วัด 7 :
X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร ครั้งที่ 1 (16 – 27 ธ.ค. 56)
X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร ครั้งที่ 2 (9 – 20 มิ.ย. 57)
Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) X1 ของทุกหน่วยงาน
ค่าเฉลี่ยกลาง คือ ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) X1 ของทุกหน่วยงาน
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) มีค่าสูงสุด
เท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรในองค์กรมี
ความเห็นกับความสําคัญที่องค์กรมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์กรโดยการ
หาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข
5. สูตรการคํานวณ คิดคะแนนแยกในแต่ละระดับคะแนนและคํานวณผลรวมของคะแนนในแต่ละระดับ
6. เป้าหมายความสําเร็จ : ขั้นตอนที่ 5
7. เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่
กรมควบคุมโรคกําหนด
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ Hybrid ประกอบด้วยตัวชี้วัด Milestones + Pass/fail แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนมี
คะแนนขั้นตอนละ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1*

เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4


1


2


3


4


5
*หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 1 เป็นพื้นฐานที่ต้องดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 5
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รายละเอียดการดําเนินงาน
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน
และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของหน่ ว ยงาน ตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาองค์ ก รของ
หน่ ว ยงานประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 255๗ โดยกํ า หนด
ให้การแต่งตั้ง ดังนี้
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2.จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 1 โดยกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ พร้อมเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงาน ดังนี้
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หน่ ว ยงานตอบแบบสํ า รวจการพั ฒ นาองค์ ก ร ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ ข องกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ครั้ ง ที่ 1 (X1)
(16 – 27 ธั น วาคม 56) และจัดทํา แผนพัฒ นาสมรรถนะ
องค์กรตามเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มที่ 2
เกณฑ์การให้คะแนน
2.1 ดําเนินการสํารวจการพั ฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ
ออนไลน์ของกพร.กรมควบคุมโรค ตามแบบประเมินการ
พัฒนาองค์กร ครอบคลุมบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของบุคลากรทั้งหมด (ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา) ภายในระยะเวลาที่กําหนด (16 – 27 ธันวาคม
2556) ได้ 0.๕ คะแนน
2.2 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และด้าน
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ตามแบบฟอร์มหมายเลข
2 พร้อ มเสนอผู้บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและส่ ง ให้ก ลุ่ มพั ฒ นาระบบ
บ ริ ห า ร ภ า ย ใ น วั น ที่ 2 0 ม ก ร า ค ม 2 5 5 7
ได้ 0.๕ คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐของหน่วยงาน (PMQA)
2. แผนปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 1 พร้อมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน

เอกสารการตอบแบบสํ ารวจการพั ฒนาองค์ กร และ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ครั้งที่ 1 พร้อมเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงาน และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2557 ดังนี้
 รายงานการประชุมจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์กร
(การพั ฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร)
 หน่วยงานรวบรวมสถิติการเข้าระบบออนไลน์
และวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์กร (Gap) ครั้งที่1 (X1)
ครบถ้วนในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และด้านการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์กร โดยคัดเลือกคะแนน GAP ในแต่ละด้าน
มาทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร อย่างละ 1 ข้อ (ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 2)

- ๕ขั้นตอนที่
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รายละเอียดการดําเนินงาน
การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําปี 2557 โดย
หน่วยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธ์โดดเด่นย้อนหลัง ๓ ปี
(พ.ศ.255๔ – พ.ศ.2556) ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใน
การขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัล
อื่นๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่ มเติม) และจัดทํา
รายงานผลงานคุณภาพ 1 ผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
3.1 ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการฯ คัดเลือกผลงานที่มี
ผลลัพธ์โดดเด่นย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.255๔ – พ.ศ.2556) ตาม
เกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพ
ประจําปี 2557 (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัล
อื่ น ๆ หากมี ก ารกํ า หนดจากสํ า นั ก งาน ก.พ.ร เพิ่ ม เติ ม )
1 ผลงานได้ 0.5 คะแนน
3.2 จัดทํารายงานผลงานคุณภาพตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพประจําปี 2557 และส่งมายัง
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กรมควบคุ ม โรค ตามระยะเวลาที่
กําหนด ได้ 0.5 คะแนน
หน่ ว ยงานตอบแบบสํ า รวจการพั ฒ นาองค์ ก ร ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ ข องกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ครั้ ง ที่ 2 (9 – 20
มิถุนายน 2557) และเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์กร (Gap)
ครั้งที่ 1 (X1) และครั้งที่ 2 (X2) ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และด้านการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์ของกพร.กรมควบคุมโรค ตามแบบประเมินการพัฒนา
องค์กร ครอบคลุมบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมด (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา) ภายใน
เวลาที่กําหนด (9 – 20 มิ.ย. 57) ได้ 0.๕ คะแนน
4.2 เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์กร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) และครั้ง
2 (X2) ในแต่ละด้าน ได้แก่ (ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สารสนเทศ และด้ า นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
วัฒนธรรมองค์กร) โดยกําหนดค่าคะแนน ดังนี้
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เอกสารประกอบการประเมิน
1. รายงานการประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ ใน
การคัดเลือกผลงานคุณ ภาพที่ มีผลลัพธ์โดดเด่น ของ
หน่วยงาน
2. รายงานผลงานคุณภาพ (รางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัลอื่นๆ หากมีการกําหนดจาก
สํา นั ก งาน ก.พ.ร เพิ่ม เติ ม) ที่ ครบถ้ วน ตามเกณฑ์ ที่
สํานักงาน ก.พ.ร กําหนด
3. หนังสือนํา ส่ง รายงานผลงานคุณ ภาพ มายังกลุ่ม
พั ฒ นาระบบบริ ห าร กรมควบคุ ม โรค ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (กพร. กรมควบคุมโรคจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง)

เอกสารการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ครั้งที่
2 พร้อมเสนอผู้บริ หารหน่วยงาน และเปรียบเทียบ
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจในการพัฒนาองค์กร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) และ
ครั้งที่ 2 (X2) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ดังนี้
 รวบรวมสถิติการเข้าระบบออนไลน์ของแต่
ละหน่ ว ยงาน และวิ เ คราะห์ ผ ลสํ า รวจการพั ฒ นา
องค์ ก ร (การพั ฒ นาบุ ค ลากร การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร)
ครั้งที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์กร
(Gap) ครั้งที่ 1 (X1) และ ครั้ง 2 (X2) ในแต่ละด้าน
เพื่ อจั ดทํ ารายงานสรุ ป ผลการประเมิ น การพั ฒ นา
องค์กร ครั้งที่ 2

- ๖ขั้นตอนที่
5

รายละเอียดการดําเนินงาน
หน่วยงานประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ด้านการ
พัฒนาองค์กรของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2 (1 – 15 กันยายน
2557) ผ่ า นระบบออนไลน์ ( http://www.opdc.go.th/ges/)
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ
ภาครัฐของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
5 . 1 ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จ ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ค รั้ ง ที่ 2
(1 – 15 กันยายน 2557) ผ่านระบบออนไลน์ ของ สํานักงาน
ก . พ . ร . ค ร อ บ ค ลุ ม จํ า น ว น ข้ า ร า ช ก า ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 70 ของจํานวนข้าราชการทั้งหมดภายในระยะเวลาที่
กําหนด (1 – 15 กันยายน 2557) พร้อมเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานและกําหนดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
คะแนน
ภายใน
เวลา

0.1
15
ต.ค.
57

0.2
10
ต.ค.
57

0.3
5
ต.ค.
57

0.4
30
ก.ย.
57

เอกสารประกอบการประเมิน
1. หน่วยงานรวบรวมสถิติการเข้าระบบออนไลน์ ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และจัดทํารายงานสรุปสถิติการสํารวจ
การพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 (1 – 15 กันยายน 2557)
ผ่านระบบออนไลน์ ของ สํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมเสนอ
ผู้ บริ หารหน่ วยงานและส่ งให้ กลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ได้ครบถ้วน
(ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3)
หมายเหตุ :
ทุกหน่วยงานได้ดําเนินการประเมินผลภาคราชการ
แบบบูรณาการ GES ด้านการพัฒนาองค์กรของ
กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 (16 – 30 ก.ย. 56)
ผ่านระบบออนไลน์ของสํานักงาน ก.พ.ร.

0.5
25
ก.ย.
57

5.2 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
รอบ ๑๒ เดือนได้ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3)
*การรายงานผลใน 6 เดือนแรก อย่างน้อยอยู่ในขั้นตอนที่ 3

8. รายละเอียดข้อมูลพืน้ ฐาน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการ
ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ขั้นตอน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
เริ่มใช้ตัวชี้วัดนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

9. แหล่งข้อมูล : กลุ่ม /กอง /ศูนย์ /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12
10. วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ :
10.1. จากแบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimate
10.2. ผู้กํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงานตามตัวชี้วัดนี้ของหน่วยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate
 ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557
 ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557
 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557

- ๗11. ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
12. ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

หมายเลขโทรศัพท์ :

: 1.
2.
3.

หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :

13. หน่วยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผูป้ ระสานงาน
1. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
2. นางนวพรรณ สันตยากร
3. นางสาวเกศรา โชคนําชัยสิริ

หมายเลขโทรศัพท์
02 – 590 - 3348
02 – 590 - 3349
02 – 590 - 3346

-8-

แบบฟอร์มหมายเลข 1 ตัวชีว้ ัดที่ 7

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 7 : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- 9-

แบบฟอร์มหมายเลข 2 หน้า 1 ตัวชีว้ ัดที่ 7

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร
ชื่อหน่วยงาน _____________________________________ ชื่อผู้รบั ผิดชอบหลัก/หน่วยงาน
ด้าน
คัดเลือกด้านละ 1 ข้อ

คําถามการสํารวจ
ออนไลน์

ด้านการพัฒนาบุคลากร
(ทุนมนุษย์)

ข้อ...

ด้านการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ
(ทุนสารสนเทศ)

ข้อ...

ด้านการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
(ทุนองค์กร)

ข้อ...

Gap
(X1)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการจัดทําแผน ได้แก่ ผลการสํารวจที่มี Gap สูง
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความท้าทายองค์การ ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรมในการ ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
พัฒนา
จัดทําแผนพัฒนาฯ*

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ความเห็นเพิ่มเติมของผูบ้ ริหาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงนาม ....................................................... ผู้บริหาร
(

)

วันที่อนุมัติ .........................................

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- 10-

แบบฟอร์มหมายเลข 2 หน้า 2 ตัวชี้วัดที่ 7

ตัวอย่างแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ประจําปี พ.ศ. 255๗
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองค์กร ด้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลผลิต

ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ

- 11-

แบบฟอร์มหมายเลข 3 ตัวชีว้ ัดที่ 7

ตัวอย่างแบบฟอร์ม สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน
หน่วยงาน ..............................................................................
๑. ผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
1.1 โครงการ /กิจกรรม………………………………………………………………………………………………………
1.๒ ผลการดําเนินงาน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
1.3. ปัญหาในการดําเนินงาน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
1.๔ การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดําเนินการ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
1.๕ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
1. การดําเนินการโดยหน่วยงาน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอต่อผูบ้ ริหาร
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
1.๖ ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
แบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey)
แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ เป็นการวัดความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะ
องค์กร ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน
คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน (Scale) เป็นระดับ 1 – 10 (น้อยไปหามาก)
- ความสําคัญ หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรว่าประเด็นคําถามข้อนั้นๆ มีความสําคัญต่อองค์กรในระดับใด
- ความเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรว่าประเด็นคําถามข้อนั้นๆ องค์กรมีผลการดําเนินการอยู่ในระดับใด
ปัจจัยการสํารวจ
คําถาม
ระดับความเห็น
ระดับความสําคัญ
1
น้อย

HRM

HRD

Human Capital Survey
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและเป้าหมายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบ
2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
ความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากรของหน่วยงานของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ความรู้ ความสามารถ และผลงาน
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของ
ตนเอง
5. หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการโอน/ลาออกมี
แนวโน้มลดลง
6. ผู้บังคับบัญชา /หัวหน้างาน ของท่านมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ท่านปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอน
งาน (Coaching)
7. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของท่านมีความ
สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของท่าน
8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ท่านได้รับช่วยให้ท่านมีความ
ชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ภารกิจของหน่วยงานท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10
มาก

1
น้อย

10
มาก

- 13ปัจจัยการสํารวจ

คําถาม

ระดับความเห็น
1
น้อย

Information Capital Survey
System
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานของท่านมี
ความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
12. หน่วยงานของท่านสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส)
Database
13. ข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานของท่านได้ถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่าน
14. ฐานข้อมูลของหน่วยงานของท่านสามารถใช้งานได้
อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว
15. ฐานข้อมูลของหน่วยงานของท่านสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices)
Network
16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของหน่วยงานของ
ท่านช่วยอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของท่าน
Organization Climate Survey
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ Alignment
17. ท่านเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ทิศทางของ
องค์การ
Direction
ผู้นํา
18. ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของท่านสามารถบริหารจัดการ
Leadership
หน่วยงานของท่านให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์
19. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อ
การพัฒนาองค์กร (หน่วยงานของท่าน) ให้ดีขึ้น
วัฒนธรรม และ 20. สภาพแวดล้อมการทํางาน ในปัจจุบันทําให้ท่านทํางาน
บรรยากาศในการ อย่างมีความสุข
ทํางาน
21. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
Culture &
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
Climate
22. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ
ความสําเร็จขององค์กร Execution
ความรับผิดชอบ 23. ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
ในหน้าที่
Accountability

10
มาก

ระดับความสําคัญ
1
น้อย

10
มาก

- 14ปัจจัยการสํารวจ

คําถาม

ระดับความเห็น
1
น้อย

การจูงใจ
24. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชย
Motivation
บุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
25. ท่านสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า
ความสัมพันธ์
งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การ
ระหว่าง
ทํางานประสบความสําเร็จ
ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน และ
การกํากับติดตาม
Coordination 26. หัวหน้างานของท่านมักจะติดตามความคืบหน้าของงาน
& Control
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
การทํางานเป็น
27. หน่วยงานของท่านส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อให้
ทีม Team
เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มีคุณภาพดี
Renewal การสร้างสิ่งใหม่
การปรับตัวให้ทัน 28. หน่วยงานของท่านสามารถปรับตัวได้ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุ
กับสถานการณ์
ภารกิจ
ภายนอก
External
Orientation
29. ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความท้าทาย และช่วยให้
การสร้าง
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆ และมี
นวัตกรรม และ
ประสบการณ์มากขึ้น
การเรียนรู้
Innovation &
30. หน่วยงานของท่านมีการนําการเรียนรู้จากบุคลากร
Learning
ภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

10
มาก

ระดับความสําคัญ
1
น้อย

10
มาก

