แนวทางการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
ประจาปีบัญชี 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2564 จานวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการเงิน จานวน
2 ตัวชี้วัด ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 2 ตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติการ จานวน 3 ตัวชี้วัด
ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จานวน 3 ตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 2 ตัวชี้วัด และด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง จานวน
2 ตัวชี้วัด ตามบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กระทรวงมหาดไทย
ประจาปีบัญชี 2564 ซึ่งการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดย กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนได้จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ประจาปีบัญชี 2564
ให้ กรมบั ญชีกลางและบริ ษัทที่ป รึ กษา (ทริ ส คอร์ปอเรชั่น จากัด) พิจารณาก่อนดาเนินการจัดเก็บ ซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดย สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอส่งแนวทาง
การจัดเก็บแบบสอบถามดังกล่าว มาเพื่อให้จังหวัดได้ศึกษาและดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
รายละเอียดแบบสอบถาม
1. ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ แบบสอบถามความพึ ง พอใจของสมาชิ กกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต่ อ
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2. กลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บ
1) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ที่ขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในปีบัญชี 2564
2) สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ป ระเภทองค์ ก รสตรี ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล และที่ ไ ม่ เ ป็ น
นิติบุคคล ที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน ในปีบัญชี 2564
3. การจัดสรรจานวนแบบสอบถาม
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่จั ดเก็บ แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564 ตามการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขั้นตอนการดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
1.1 จังหวัดดาเนินการผลิตแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามจานวน
กลุ่มเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
1.2 จังหวัดมอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิ ดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จัดทาทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงิน ทุน หมุน เวียน และสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี
ประเภทเงินอุดหนุน ประจาปีบัญชี 2564
1.3 จั ง หวั ดจั ดประชุม นั ก วิช าการพั ฒ นาชุ มชนจั งหวัด และอ าเภอ เพื่ อชี้ แจงรายละเอี ย ด
แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม
2.1 จังหวัดดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการด าเนิ น งานกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี ประเภทเงิน ทุนหมุน เวีย นและประเภทเงินอุ ดหนุ น ให้ อาเภอ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.2.อาเภอดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ตามตัวชี้วัดที่ 2.2
ความพึงพอใจของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564 โดยดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถามฯ กับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวีย น และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ขอรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุน จานวน 1 โครงการ/แบบสอบถาม 1 ชุด (โดยเป็นแบบสอบถามที่มีผู้ตอบแบบสอบถามฯ
อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมากและมากที่ สุ ด จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า เป้ า หมายที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนด )
และตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้จัง หวัด
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2.3 จั ง หวั ด ด าเนิ น การรวบรวมแบบสอบถามฯ จากอ าเภอ.เพื่ อ ตรวจสอบรายละเอี ย ด
ความครบถ้ ว นของแบบสอบถามฯ ประเภทเงิ นทุ น หมุ นเวี ยน และประเภทเงิ นอุ ดหนุ น ตามตัว ชี้ วัด ที่ 2.2
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564 ตามจานวนเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
และจัดส่งให้สานักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
โดยจัดส่งสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคาร B.ทิศใต้ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ขั้นตอนที่ 3 การประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผล
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงิน
ทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุนทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อประมวลผลข้อมูลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งดาเนินการดังนี้

/ 1. ตรวจสอบ...

1. ตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนของข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564
2.ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ตามตัวชี้วัดที่ 2.2
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564
3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี ต่อการดาเนิน งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงิ นอุดหนุน
ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ประจาปีบัญชี 2564 โดยจาแนกประเด็นความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน
4. สรุ ป ผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ต่อการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ตามตัวชี้วัดที่ 2.2
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564 พร้อมจัดทารายงานสรุปเป็นรูปเล่ม
5. รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี
ต่อการดาเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน .ตามตัว ชี้วัด
ที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี 2564 ให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท
ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

