Questions & Answers
ประเด็ นคําถามและข ้อเสนอแนะจากการประชุมชีแจงเรือง
แนวทางการสํารวจการพัฒนาองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผ่านระบบวีดท
ี ศ
ั น์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย วันที 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น.

1. คําถาม

ในการกรอกข ้อมู ล ส่ว นบุค คล ควรให ้ผู ้ตอบแบบสํา รวจระบุ ห น่ ว ยงานทีสังกั ด ด ้วย เช่น
สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็ นต ้น เพือประโยชน์ในการวินจ
ิ ฉัยองค์การ
ทีละเอียดยิงขึน

คําตอบ
2. คําถาม

สํานักงาน ก.พ.ร. จะนํ าข ้อเสนอแนะไปพิจารณาเพือพัฒนาแบบสํารวจในปี ถัดไป

จัง หวัด สามารถดู ข อ้ คํ าถามในแบบสํา รวจเพือเตรีย มความพร อ้ มก่อ นการสํ ารวจจริงได ้
อย่างไร

คําตอบ

จัง หวัด สามารถศึก ษาวิธ ก
ี ารตอบแบบสํ า รวจรวมทังข ้อคํ าถามได ้จากเว็ บ ไซต์ สํา นั ก งาน
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th) เมนู เอกสารและสือ หัวข ้อเอกสารประกอบการประชุม
ผ่านระบบวีด ท
ิ ศ
ั น์ท างไกล เรือง แนวทางการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 วัน ที 10 กรกฎาคม 2557

3. คําถาม

ใครบ ้างทีสามารถเข ้าระบบตรวจสอบผลการสํารวจฯ ในฐานะ Admin ของจังหวัด หน่วยงาน
ย่อ ยสามารถเข ้าได ้หรือไม่

คําตอบ

แต่ล ะจัง หวัด จะได ้รับ Username และ Password 1 ชุด ซึงเป็ นอํ า นาจการตั ด สิน ใจของ
จั ง หวั ด ว่ า จะมอบหมายใครเป็ นผู ้เข า้ ตรวจสอบผลการสํ า รวจฯ ทั งนี ในระบบ Admin
ดัง กล่าวจะเป็ นการแสดงผลการสํารวจฯ ในภาพรวมของจังหวัดโดยไม่ได ้แยกรายหน่วยงาน
และจะไม่สามารถเห็นข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสํารวจได ้ เพือเป็ นการรักษาสิทธิสว่ น
บุค คลของผู ้ตอบแบบสํารวจดังกล่าว

4. คําถาม
คําตอบ

การดําเนินการสํารวจในครังนี จะนํ าผลการประเมิน ไปใช ้ในปี พ.ศ. 2558 ใช่หรือไม่
จัง หวัด จะต ้องนํ าผลการสํ ารวจฯ ไปใช ้ประกอบการวางแผนการดํ าเนินการของจัง หวัด ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

5. คําถาม

จัง หวัด ยั งคงต ้องดําเนิน การสํา รวจการพัฒนาองค์การ ครังที 2 ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2557 หรือไม่

คําตอบ

การสํารวจการพัฒนาองค์การ ครังที 2 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึงมีกํา หนดสํารวจ
ในระหว่า งวัน ที 1 – 15 กัน ยายน 2557 เป็ นการสํ ารวจเพือวัด ผลการดํ า เนิ น การพั ฒนา
องค์ก ารในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และนํ าผลการสํารวจฯ ไปใช ้คํ านวณคะแนนตัว ชีวั ด
ระดั บความสําเร็ จของการพัฒนาสมรรถนะองค์ก าร (ทุน มนุ ษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
องค์การ) ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ดัง นัน ทุกจั งหวัด จึงยังคงต ้องดําเนินการสํารวจ
ดัง กล่าว

6. คําถาม

สํา นั กงาน ก.พ.ร. จะมีห นั ง สือแจ ้งจั งหวั ด เกียวกับ การสํ ารวจครังนีอีกหรือไม่ และจะส่ ง
ภายในช่วงเวลาใด

คําตอบ

สํานักงาน ก.พ.ร. จะมีหนังสือ แจ ้งจังหวัดภายในวันที 18 กรกฎาคม 2557 ซึงจะแจ ้งจํานวน
กลุ่มตัวอย่างขันตําของแต่ละจังหวัดให ้ทราบด ้วย

7. คําถาม

สํานักงานจังหวัด ต ้องเป็ นผู ้นํ าผลการสํารวจฯ ไปวิเคราะห์และดําเนินการพัฒนาจังหวัด ใช่
หรือไม่

คําตอบ

ทีผ่า นมาแต่ ล ะจั ง หวั ด จะมี ก ารแต่ ง ตั งผู ้รั บ ผิด ชอบดํ า เนิน การโดยอาจเป็ นในรู ป แ บบ
คณะทํางานและกํ าหนดเจ ้าภาพหลั ก รับผิด ชอบตามความเหมาะสม ซึงอาจเป็ นไปได ้ทัง
กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุม
่ บริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานอืนๆ เช่น สํานัก งานสาธารณสุข
จัง หวัด เป็ นต ้น ดั งนั น ผู ้ทีจะต ้องนํ า ผลการสํารวจไปวิเคราะห์ จึง ขึนอยู่กับการมอบหมาย
ผู ้รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานในจัง หวัดควรมีสว่ นร่วมในการนํ า
ผลการสํารวจฯ ไปวางแผนการพัฒนาจังหวัดต่อ ไป
ช่อ งทางการติดต่อในการประสานงานและสอบถามข ้อมูลเพิมเติม
โทรศัพท์ : 02-3569999 ต่อ 8804, 8916 หรือ 02-3569947
อีเมล์ : pmqa@opdc.go.th
--------------------------17 กรกฎาคม 2557

