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กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน 

1.1 การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
เป็นการส ารวจการรับรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ 

มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
1.2 การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

เป็นการส ารวจการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3 การตรวจระดับแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)  
เป็นการส ารวจสถานการณ์เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีคณะที่ปรึกษา

ท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีการเปิดเผยครบถ้วนและตรงตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

2. คณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ประกอบด้วย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 
- โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

3. การมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA 
มีจ านวนผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA จ านวนทั้งส้ิน 1,331,588 คน แบ่งออกเป็น หน่วยงานที่เข้าร่วม 

จ านวน 8,300 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 471,794 คน และผู้รับบริการภาครัฐ จ านวน 859,794 คน 

4. หน่วยงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประกอบด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอ านวยการกลาง  

ในการประเมินและเป็นศูนย์กลางในการให้ค าปรกึษา การควบคุมคุณภาพทางวิชาการทั้งในแง่การประเมินผล
และในแง่การให้ค าปรึกษาของกลไกที่เก่ียวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยก ากับ/ให้ค าปรึกษา
และจัดอบรมให้แก่หน่วยงานระดับกรมและจังหวัด และได้จัดพิมพ์คู่มือส่งเสริมธรรมาภิบาล/ITA 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานก ากับ/ให้
ค าปรึกษาและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

 
 



 

5. สรุปผลการประเมินภาพรวมระดบัประเทศ 
- ค่าเฉล่ียระดับประเทศ เท่ากับ 81.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิประเด็นการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

จ านวน 4,146 หน่วยงาน คิดเป็น 49.95% 

 

6. ผลการประเมินในแตล่ะประเภทของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเภท 
หน่วยงาน 

ท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 
คะแนนท่ีได้ 

คะแนนเฉล่ีย 
รายประเภท 

(เต็ม 100 คะแนน) 

ประเภทท่ี 1  
หน่วยธุรการขององค์การศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัด
รัฐสภา 

 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
97.46 

 
92.44 

ประเภทท่ี 2 
ส่วนราชการระดับกรม  

 
กรมการปกครอง 

 
99.12 

 
92.07 

ประเภทท่ี 3 
รัฐวิสาหกิจ  

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
99.81 

 
93.31 

ประเภทท่ี 4 
องค์การมหาชน  

 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

 
98.91 93.26 

ประเภทท่ี 5 
กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ   

 
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
98.52 

 
93.22 

ประเภทท่ี 6 
สถาบันอุดมศึกษา  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
99.29 

 
89.87 

ประเภทท่ี 7 
จังหวัด (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด)  

 
จังหวัดบึงกาฬ 

 
99.60 

 
92.43 

ประเภทท่ี 8 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

อบต. เหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
 

99.85 80.63 



 

7. ผลการประเมินหน่วยงานประเภทกองทนุ 
การประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกองทุน มีกองทุนเข้าร่วมการประเมิน จ านวนทั้งส้ิน 7 กองทุน 

ประกอบด้วย 
1) กองทุนการออมแห่งชาติ   สังกัด กระทรวงการคลัง 
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  สังกัด กระทรวงการคลัง 
3) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  สังกัด กระทรวงการคลัง 
4) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สังกัด กระทรวงมหาดไทย 
6) กองทุนยุติธรรม    สังกัด กระทรวงยุติธรรม 
7) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไม่สังกัดส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 
โดยมีผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด

แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือกองทุน 
ผลการประเมิน 

ITA 2563 
(คะแนนเฉลี่ย 83.42 คะแนน ) 

ผลการประเมิน 
ITA 2564 

(คะแนนเฉลี่ย 94.12 คะแนน ) 

1 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 803.7 98.52 
2 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 93.70 97.44 

3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 90.18 94.30 
4 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 75.78 93.84 

5 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  84.67 93.56 
6 กองทุนการออมแห่งชาติ 88.31 91.09 
7 กองทุนยุติธรรม 70.90 90.12 

คะแนนสูงสุด 93.70 98.52 
คะแนนต่ าสุด 70.90 90.12 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์  
การประเมิน ITA โดยมีข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 43 หัวข้อ ส่งผลให้กองทุนจดัรปูที่ดนิฯ มีผลคะแนนการประเมิน
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 93.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินระดับ A  
อยู่ล าดับที่ 4 จากทั้งหมด 7 กองทุน อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลของตัวช้ีวัด
ตามข้อค าถามทั้งหมด หากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คาดหมายได้ว่ากองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
จะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงข้ึนในปีต่อ ๆ ไป  

 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จากรายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ภาคผนวก) พบว่า กองทุนสามารถด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การประเมนิ ITA ได้เป็นอย่างดี ท าใหไ้ดค้ะแนน 93.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยมีผลการประเมินระดับ A อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่เป็นข้อพกพร่องที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนในบางตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดย่อย แนวทางการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
O8 Q&A เน่ืองจากกองทุนไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการพัฒนาเว็บไซต์ จึงไม่สามารถแก้ไขได ้
แนวทาง :  
- กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ที่อยู่ภายใต้กรมฯ ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานดังกล่าวได้ ซ่ึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ใหม่
ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 

- กองทุน จะด าเนินการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อปฏิบัติงานด้านสารสนเทศต่าง ๆ ของกองทุน ภายใน
ปีงบประมาณ 2566 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

O17 E-Service เน่ืองจากกองทุนไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการพัฒนาเว็บไซต์ จึงไม่สามารถแก้ไขได ้
แนวทาง :  
- กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ที่อยู่ภายใต้กรมฯ ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานดังกล่าวได้ ซ่ึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ใหม่
ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 

- กองทุน จะด าเนินการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อปฏิบัติงานด้านสารสนเทศต่าง ๆ ของกองทุน ภายใน
ปีงบประมาณ 2566 

- กองทุน ได้ด าเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุน เพื่อใช้ในการรายงานและ
ติดตามความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
จัดรูปที่ดินที่ได้รบการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน  
โดยไม่ต้องเดินทางมาย่ืนเอกสารที่ส านักงาน ซ่ึงจะสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 

O27 หลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กองทุนได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แต่ยังขาดด้านการพัฒนาบุคลากร 
แนวทาง : 
กองทุนได้ด าเนินการตามแนวทางของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุน โดยได้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
สัมมนา การเป็นจิตอาสาต่าง ๆ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามแผนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนด 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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