
รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ขอกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ประจำปี 2563 (ตัวชี้วัดที่ 2.3) 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้เก็บรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี 2563 โดยใช้หลักการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก

ทฤษฎีของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 10 ใน

กรณีทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน จำนวน 466 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 83 ชุด จากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทั้งหมด 3 จังหวัด 

 โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 3 จังหวัด 

1. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

3. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

2. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัด 

ประเด็นหลัก/เนื้อหาในการสำรวจ ประกอบด้วย 10 ประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

1. รู้จัก “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” 

2. เป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

3. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

4. ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และมีขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนฯ ให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

5. เงินอุดหนุน เป็นเงินเพื่อช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจ 

6. เงินให้กู้ยืม เป็นเงินเพื่อช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

และสมาคม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR -3 

7. . เงินสนับสนุน เป็นเงินเพื่อการค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินฯ 

8. เงินทดรองจ่าย เป็นเงินค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 



9. เป็นกองทุนฯ ที่สามารถลงทุนหรือหาผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 

10. มีช่องทางการรับรู้บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการดำเนินงานของกองทุนฯ 

เกณฑ์การประเมิน แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ โดยประเมินแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลความพึงพอใจจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ  

ความพึงพอใจตามประเด็นหลักของการให้บริการและการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลแบบสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีเกี่ยว

กับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ทั้ง 10 ประเด็นสำคัญมีระดับการรับรู้มาก 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป 

- ต้องการให้มีช่องทางการรับรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

เพ่ิมมากข้ึน 

- ต้องการให้อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้เงินของกองทุนฯ 

 

 

 



 

 

ภาคผนวกแบบสำรวจ 

 

 

 



แบบสอบถามการรับรูข้องผู้มีส่วนได้สว่นเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปทีด่ินฯ 
ในโครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------------------------------------------------ 
คำชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูป
ที่ดินพัฒนาพื้นที่ ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด หรือเติมคำลง
ในช่องว่าง 
1. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด............................................................................................................................... 
      โทรศัพท์........................................................................... E-mail ......................................................................................... 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม   
     กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด                   คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน  
3. เพศ      ชาย    หญิง 
4. อายุ      20 - 30 ปี    31 - 40  ปี        41 - 50  ปี  51 – 60 ขึ้นไป 
 
คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านมากที่สุด โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ 5 = รับรู้มากที่สุด  ระดับที่ 4 = รับรู้มาก  ระดับที่ 3 = รับรู้ปานกลาง  ระดับที่ 2 = รับรู้น้อย   ระดับที่ 1 = รับรู้น้อยที่สุด 
 
ส่วนที่  2  การรับรู้บทบาทหน้าที่ ภารกิจ /การดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ ภารกิจ /การดำเนินงาน 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ระดับการรับรู ้
5 4 3 2 1 

1. รู้จัก “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”      

2. เป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินฯ      

3. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ      

4. ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และมีขั้นตอนการขอใชเ้งินกองทุนฯ ให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ      

5. เงินอุดหนุน เป็นเงินเพื่อช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ      

6. เงินให้กู้ยืม เป็นเงินเพื่อช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสมาคม โดย
กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR -3 

     

7. เงินสนับสนุน เป็นเงินเพื่อการค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูป
ที่ดินฯ 

     

8. เงินทดรองจ่าย เป็นเงินค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ      
9. เป็นกองทุนฯ ที่สามารถลงทุนหรือหาผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้      

10. มีช่องทางการรับรู้บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการดำเนินงานของกองทุนฯ      
ส่วนที่  3  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………............ 
 
 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

               สำนักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M

                               224 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทร. 0 2201 8060 

               โทรสาร 0 2201 8062 ทางอีเมล์ lrfund@outlook.com 


