
 DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 

P-02483L (12/2020) 
 

ບັດຄະແນນ Fiscal Employer Agent (FEA) 

ຄໍ າຖາມທີ່ ຖາມເລື ້ ອຍໆ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງບັດຄະແນນນີ ້ ແມ່ນຫຍັງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບັດຄະແນນແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານເລື ອກ IRIS fiscal employer agent (FEA) 

ອີ ງຕາມປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດຕ່ໍທ່ານ. ບັດຄະແນນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ 

ສະມາຊິ ກປັດຈຸບັນມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກກ່ຽວກັບ FEA ຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ. 

ນອກນ້ັນບັດຄະແນນຍັງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ ແລະ ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງອື່ ນໆກ່ຽວກັບ FEAs ທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານເລື ອກໄດ້. 

 

ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນບັດຄະແນນມາຈາກໃສ? 

ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນພາກການສໍ າຫຼວດຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຈາກການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມປີ  2019 

ຂອງລັດ. ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງຂອງອົງການຈັດຕ້ັງຢູ່ໃນພາກຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມມາຈາກ FEA ໂດຍກົງ. 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແມ່ນຫຍັງ? 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແມ່ນການເກັບກໍາຄໍ າຖາມປະຈໍ າປີ ທີ່ ໄດ້ສ່ົງໄປໃຫ້ສະມາຊິ
ກຂອງແຕ່ລະ FEA ໃນປັດຈຸບັນເພ່ືອເກັບກໍາຄໍ າຕິຊົມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກເຂົ າກັບ FEA 

ຂອງພວກເຂົ າ. ລັດເກັບເອົ າ ແລະ ວິ ເຄາະຄໍ າຕອບການສໍ າຫຼວດເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມມີ ຄວາມພໍໃຈກັບ FEA ຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ ແລະ FEA 

ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົ າບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ. 

 

ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຫວັງຜົນກໍາໄລໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ປະເພດຂອງພາກໜ່ວຍງານຢູ່ໃນບັດຄະແນນອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະ MCO 

ແມ່ນອົງການປະເພດໃດ. 

ອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນກຸ່ມທີ່ ຈັດຕ້ັງຂຶ ້ ນມາເພ່ືອຈຸດປະສົງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການສ້າງຜົນກໍາໄລ 

ແລະ ບໍ່ ມີ ລາຍຮັບຂອງອົງການສ່ວນໃດຖື ກນໍ າໄປແບ່ງປັນໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າ ຫຼື  

ພະນັກງານອົງການ. 

ສໍ າລັບອົງການຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນທຸລະກິດທີ່ ດໍ າເນີ ນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຜົນກໍາໄລ. 

 

ບັດຄະແນນ Fiscal Employer Agent (FEA) 

ຄູ່ມື ແນະນໍ າລະບົບວັດແທກ 

ການສໍ າຫຼວດຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

ລະບົບວັດແທ
ກ 

ຄວາມພໍໃຈໂດຍລວມ 
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ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານໄດ້ບໍ  

ເມື່ ອທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຕິດຕ່ໍ? 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈາກຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້າ
ນການເງິ ນຂອງທ່ານເລື ້ ອຍປານໃດ? 

3. ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານອະທິ ບາຍສິ່ ງຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານ
ໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃດ? 

4. ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານຕ້ັງໃຈຮັບຟັງທ່ານດີ ປານໃ
ດ? 

5. ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍຄວາ
ມເຄົ າລົບປານໃດ? 

6. ໂດຍລວມແລ້ວ, 

ທ່ານມັກຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້
ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທັງໝົດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  

“ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

ລະບົບວັດແທກ ການຕອບຮັບ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານໄດ້
ບໍ  ເມື່ ອທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຕິດຕ່ໍ? 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈາກຕົວແທນນາຍຈ້າງທ
າງດ້ານການເງິ ນເລື ້ ອຍປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແ
ນນ 
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ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  

“ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

ລະບົບວັດແທກ ຄຸນນະພາບຂອງການສື່ ສານ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານອະທິ ບາຍສິ່ ງຕ່າງໆໃຫ້
ທ່ານໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃດ? 

2. ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານຕ້ັງໃຈຮັບຟັງທ່ານດີ ປ
ານໃດ? 

3. ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍ
ຄວາມເຄົ າລົບປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແ
ນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  

“ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

 


