ชุดที่ 12
แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัตงิ านด้านสืบสวนและ
สอบสวนต่อการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบัญชี 2556
ค าชี้ แ จง โปรดเติ ม ข้ อ ควำมลงในช่ อ งว่ ำ ง หรื อ ท ำเครื่ อ งหมำย  ลงใน  ที่ ก ำหนดให้ แ ละ
ให้ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถือว่าเป็นความลับสูงสุดและจะไม่มีการ
เปิดเผยต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเด็ดขาด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
1. ปัจจุบันท่ำนปฏิบัติงำนที่สถำนีตำรวจ/กก. ...................................................................................
บก./ภ.จว........................................................................................................
2. ตำแหน่ง
1.ผู้บังคับหมู่
 3.สำรวัตร
 5.ผู้กำกับกำร
 7.ผบก.สส.ภ.

 2.รองสำรวัตร
 4.รองผู้กำกับกำร
 6.รอง ผบก.สส.ภ.
 8.อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................

3. สำยงำน
 1.สืบสวน
 3.ป้องกันปรำบปรำม
 5.อำนวยกำร

 2.สอบสวน
 4.จรำจร

4. ปัจจุบันท่ำนมีอำยุ.............................ปี
5. ระยะเวลำในกำรปฏิบัติรำชกำร.............................ปี
6. กำรศึกษำสูงสุด
 1.ต่ำกว่ำปริญญำตรี

 2.ปริญญำตรี

 3.สูงกว่ำปริญญำตรี

7. ท่ำนทรำบจำนวนเงินกองทุนฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหรือไม่
 1.ทรำบ
 2.ไม่ทรำบ
8. ท่ำนเข้ำใจวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนของกองทุนฯ หรือไม่
 1.เข้ำใจ
 2.ไม่เข้ำใจ
9. ท่ำนเคยเข้ำร่วมกำรอบรมเรื่องกองทุนฯ หรือไม่
 1.เคย
 2.ไม่เคย
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10. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่หำกสำมำรถใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ ในภำรกิจกำรสืบสวนก่อนเกิดเหตุได้
 1.เห็นด้วย
 2.ไม่เห็นด้วย
11. ท่ำนเคยอ่ำนคู่มือกำรปฏิบัติงำนเงินกองทุนฯ หรือไม่
 1.เคย
 2.ไม่เคย
12. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับกำรกำหนดเกณฑ์กำรจ่ำยเงินด้วยกำรใช้ประเภทของคดี
 1.เห็นด้วย
 2.ไม่เห็นด้วย
13. ท่ำนเห็นด้วยกับเกณฑ์กำรจัดสรรเงินกองทุนฯ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 รูปแบบสถำนี 40% ตำมจำนวนคดี 60%  รูปแบบสถำนี 50% ตำมจำนวนคดี 50%
 รูปแบบสถำนี 60% ตำมจำนวนคดี 40%  รูปแบบสถำนี 70% ตำมจำนวนคดี 30%
 รูปแบบสถำนี 30% ตำมจำนวนคดี 70%  รูปแบบสถำนี 100% จัดสรรจำกจำนวนคดี 100%
14. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ต่อเกณฑ์กำรจัดสรรเงินกองทุนฯซึ่งไม่จัดสรรให้ บก.และ ภ.จว. ใน บช.ต่ำงๆที่
เป็นหน่วยจัดสรร
 1.เห็นด้วย
 2.ไม่เห็นด้วย
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวนต่อการดาเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาประจาปีบัญชี 2556
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
น้อย
มาก
คาถาม
1 2 3 4 5
ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดสรรเงินของหน่วยงานของท่าน
1. องค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรจัดสรรเงินกองทุนฯมี
ควำมเหมำะสม
2. กำรอนุ มั ติ ใช้ จ่ ำ ยเงิ น กองทุ น ฯ ของคณะกรรมกำรฯ
เป็นไปตำมภำรกิจด้ำนกำรสืบสวนอย่ำงแท้จริง
3. กระบวนกำร ขั้นตอน กำรจ่ำยเงินมีควำมชัดเจนและมี
ช่องทำงที่เหมำะสม
4. กำรประชุ มชี้ แ จงหรื อติ ด ประกำศขั้ น ตอนกำรจัด สรร
เงินกองทุนฯ สถำนภำพของกองทุนฯ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ
เข้ำใจมีควำมชัดเจน และมีช่องทำงที่เหมำะสม
5. กำรด ำเนิ น งำนของกองทุ น ฯมี ห ลั ก ฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้
6.ระเบียบเงินกองทุนฯ มีควำมชัดเจน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่แน่ใจ/
ไม่มี
ประสบการณ์
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คาถาม

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
มาก
1 2 3 4 5

ไม่แน่ใจ/
ไม่มี
ประสบการณ์

ของหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวก
7. แบบฟอร์มในกำรเบิกจ่ำยเงินเข้ำใจง่ำย และมีควำม
ชัดเจน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
8. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเงินกองทุนฯ มีควำมชัดเจน เข้ำใจ
ง่ำย
9. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเงินกองทุนฯ มีกำรปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
10. มี เวปไซต์ ห รื อ ช่ อ งทำงในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรกั บ ฝ่ ำ ย
อำนวยกำรของกองทุ น ฯ รวมทั้งสำมำรถรับ ทรำบข้อมู ล
ข่ำวสำรหรือแนวปฏิบัติของกองทุนฯ ได้อย่ำงสะดวก
11. มีระบบฐำนข้อมูลที่แสดงให้เห็นยอดกำรจัดสรร หรือ
ยอดเงินคงเหลือที่สำมำรถตรวจสอบได้โดยสะดวก
ด้านการให้บริการ
12. เจ้ำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินกองทุน มีจำนวนเพียงพอและทำ
หน้ำที่เบิกจ่ำยด้วยควำมรวดเร็ว
13. เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจระเบียบเงินกองทุนฯ ซึ่งสำมำรถลด
ข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงิน
14. เจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ สำมำรถ
ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยได้อย่ำงชัดเจน
15. เจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ มีควำมเอำ
ใจใส่และกระตือรือร้นในกำรทำงำน
ด้านการจัดความเสี่ยง
16. เงินกองทุนที่ได้รับกำรจั ดสรรเพียงพอต่อปริมำณและ
ควำมต้องกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน
17. กำรก ำหนดจ ำนวนเงิ น ที่ ส ำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยในส่ ว น
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกค่ำข่ำวสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรมีควำมชัดเจน
18. เงิน กองทุ น ฯ ช่ ว ยสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนสื บ สวน
สอบสวนได้อย่ำงสะดวกและคล่องตัว
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ส่วนที่ 3 ประเด็นไม่พึงพอใจมากที่สุด ในกำรให้บริกำรของกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ในกำรให้บริกำรของกองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
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