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แบบสอบถามชุ ดที่ 10
แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจทีป่ ฏิบัติงานด้ านสื บสวนและสอบสวนต่ อการดาเนินงาน
ของกองทุนเพือ่ การสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจาปี บัญชี 2558
คำชี้ แจง โปรดเติ มข้อควำมลงในช่ องว่ำง หรื อทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่ กำหนดให้และให้ตรงกับ
ควำมเป็ นจริ งของท่ ำนมำกที่ สุ ด ข้ อมู ล ทั้งหมดนี้จะถือ ว่ าเป็ นความลับ สู งสุ ด และจะไม่ มี ก ารเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเด็ดขาด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
1. ปั จจุบนั ท่ำนปฏิบตั ิงำนที่สถำนีตำรวจ/กก. ...................................................................................
บก./ภ.จว. ..........................................................................................................
2. ตำแหน่ง
 1) ผูบ้ งั คับหมู่

 2) รองสำรวัตร

 3) สำรวัตร

 4) รองผูก้ ำกับกำร

 5) ผูก้ ำกับกำร

 6) รองผูบ้ งั คับกำร

 7) ผูบ้ งั คับกำร

 8) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................

3. สำยงำน
 1) สื บสวน

 2) สอบสวน

 3) ป้ องกันปรำบปรำม

 4) จรำจร

 5) อำนวยกำร
4. ปั จจุบนั ท่ำนมีอำยุ...............ปี
5. ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิรำชกำร...............ปี
6. กำรศึกษำสู งสุ ด
 1) ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี

 2) ปริ ญญำตรี

7. ท่ำนทรำบจำนวนเงินกองทุนฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหรื อไม่
 1) ทรำบ

 2) ไม่ทรำบ

 3) สู งกว่ำปริ ญญำตรี
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8. ท่ำนเข้ำใจวัตถุประสงค์กำรดำเนิงำนของกองทุนฯ หรื อไม่
 1) เข้ำใจ

 2) ไม่เข้ำใจ

9. ท่ำนเคยเข้ำร่ วมกำรอบรมเรื่ องกองทุนฯ หรื อไม่
 1) เคย

 2) ไม่เคย

10. ท่ำนเห็นด้วยหรื อไม่หำกสำมำรถใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ ในภำรกิจกำรสื บสวนก่อนเกิดเหตุได้
 1) เห็นด้วย

 2) ไม่เห็นด้วย

11. ท่ำนเคยอ่ำนคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเงินกองทุนฯ หรื อไม่
 1) เคย

 2) ไม่เคย

12. ท่ำนเห็นด้วยหรื อไม่กบั กำรกำหนดเกณฑ์กำรจ่ำยเงินกองทุนฯ ด้วยกำรใช้ประเภทของคดี
 1) เห็นด้วย

 2) ไม่เห็นด้วย

13. ท่ำนเห็นด้วยกับเกณฑ์กำรจ่ำยเงินกองทุนฯ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 1) รู ปแบบสถำนี 40% + จำนวนคดี 60%

 2) รู ปแบบสถำนี 50% + จำนวนคดี 50%

 3) รู ปแบบสถำนี 60% + จำนวนคดี 40%

 4) รู ปแบบสถำนี 70% + จำนวนคดี 30%

 5) รู ปแบบสถำนี 30% + จำนวนคดี 70%

 6) จัดสรรจำกรู ปแบบสถำนี 100%

 7) จัดสรรจำกจำนวนคดี 100%
14. ท่ำนเห็นด้วยหรื อไม่ต่อเกณฑ์กำรจัดสรรเงินกองทุนฯ ซึ่งไม่ จัดสรรให้ บก. และ ภ.จว. ใน บช. ต่ำง ๆ ที่เป็ น
หน่วยจัดสรร
 1) เห็นด้วย

 2) ไม่เห็นด้วย

15. หน่วยงำนของท่ำนมีระบบเครื อข่ำยใด
 1) ระบบอินทรำเน็ต (POLIS)  2) ระบบอินเทอร์ เน็ต (WIFI, ADSL, 3G เป็ นต้น)
 3) ไม่มี
16. ท่ำนใช้งำนสิ่ งใดบ้ำงในระบบอินเทอร์ เน็ต (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 1) เว็บไซต์  2) ค้นหำข้อมูล (Search)  3) อีเมล์  4) แชท
 5) Social (Facebook, Twitter)
17. ท่ำนรู ้จกั เว็บไซต์กองทุนเพื่อกำรสื บสวนและสอบสวนคดีอำญำ(www.criminalfund.police.go.th)
หรื อไม่
 1) รู้จกั

 2) ไม่รู้จกั
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17. ท่ำนเคยเข้ำไปใช้งำนสิ่ งใดในเว็บไซต์ www.criminalfund.police.go.th หรื อไม่
 1) ดูคู่มือประชำสัมพันธ์  2) ดำวน์โหลดเอกสำร,คู่มือ  3) เว็บบอร์ด
 4) ไม่เคยใช้งำน
ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจที่ปฏิ บตั ิงำนด้ำนสื บสวนและสอบสวนต่อกำรดำเนิ นงำนของ
กองทุนเพื่อกำรสื บสวนและสอบสวนคดีอำญำ ประจำปี บัญชี 2556
คำชี้แจง โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด

คำถำม

ด้ านกระบวนการขั้นตอนการจัดสรรเงินของหน่ วยงานท่าน
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ
มีควำมเหมำะสม
2. กำรอนุมตั ิใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมกำรฯ เป็ นไปตำม
ภำรกิจด้ำนกำรสื บสวนอย่ำงแท้จริ ง
3. กระบวนกำร ขั้นตอน กำรจ่ำยเงินมีควำมชัดเจนและมีช่องทำง
ที่เหมำะสม
4. กำรประชุมชี้แจงหรื อติดประกำศขั้นตอนกำรจัดสรร
เงินกองทุนฯ สถำนภำพกองทุนฯ ให้เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบตั ิเข้ำใจ
มีควำมชัดเจน และมีช่องทำงที่เหมำะสม
5. กำรดำเนินงำนของกองทุนฯ มีหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้
6. ระเบียบเงินกองทุนฯ มีควำมชัดเจน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้สะดวก
7. แบบฟอร์ มในกำรเบิกจ่ำยเงินเข้ำใจง่ำย และมีควำมชัดเจน
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
8. คู่มือปฏิบตั ิงำนเงินกองทุนฯ มีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย

ควร
ปรับปรุ ง
อย่ำงเร่ ง
ด่วน
1

ระดับควำมพึงพอใจ
ควร
ปำน
พึง
ปรับ กลำง พอใจ
ปรุ ง
2

3

4

พึง
พอใจ
มำก
5
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คำถำม

9. คู่มือปฏิบตั ิงำนเงินกองทุนฯ มีกำรปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั
อยูเ่ สมอ
10. มีเว็บไซต์หรื อช่องทำงในกำรติดต่อสื่ อสำรกับฝ่ ำยอำนวยกำร
ของกองทุนฯ รวมทั้งสำมำรถรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรหรื อ
แนวทำงปฏิบตั ิของกองทุนฯ ได้อย่ำงสะดวก
11. มีระบบฐำนข้อมูลที่แสดงให้เห็นยอดกำรจัดสรร หรื อ
ยอดเงินคงเหลือที่สำมำรถตรวจสอบได้โดยสะดวก
ด้ านการให้ บริการ
12. เจ้ำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ มีจำนวนเพียงพอและทำหน้ำที่
เบิกจ่ำยด้วยควำมรวดเร็ ว
13. เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจระเบียบเงินกองทุนฯ ซึ่งสำมำรถลดข้อผิดพลำด
ในกำรเบิกจ่ำยเงิน
14. เจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ สำมำรถชี้แจง
ระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยได้อย่ำงชัดเจน
15. เจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรื อร้นในกำรทำงำน
ด้ านการจัดการความเสี่ ยง
16. เงินกองทุนฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรเพียงพอต่อปริ มำณและ
ควำมต้องกำรใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
17. กำรกำหนดจำนวนเงินที่สำมำรถเบิกจ่ำยในส่ วนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่นอกเหนือจำกค่ำข่ำวสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
มีควำมชัดเจน
18. เงินกองทุนฯ ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนสื บสวนสอบสวน
ได้อย่ำงสะดวกและคล่องตัว

ควร
ปรับปรุ ง
อย่ำงเร่ ง
ด่วน
1

ระดับควำมพึงพอใจ
ควร
ปำน
พึง
ปรับ กลำง พอใจ
ปรุ ง
2

3

4

พึง
พอใจ
มำก
5

5

ส่ วนที่ 3 ประเด็นทีไ่ ม่ พงึ พอใจมากทีส่ ุ ด ในกำรให้บริ กำรของกองทุนสื บสวนและสอบสวนคดีอำญำ

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะในกำรให้บริ กำรของกองทุนสื บสวนและสอบสวนคดีอำญำ

ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะที่ท่ำนต้องกำรให้พฒั นำเว็บไซต์กองทุนwww.criminalfund.police.go.th

