รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
๑. แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำน ก.พ.ร. ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิช อบ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน จำนวน 15,678,100 บำท (สิ บห้ ำล้ ำน
หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) โดยดำเนินกำรใน 2 โครงกำร ได้แก่
๑.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
งบประมาณ : 5,806,900 บำท
โครงกำรนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ เข้ ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อควำมโปร่งใสและกำรให้บริก ำร
ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล
2) เพื่อยกระดับควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
3) เพื่อเสริมสร้ำงให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีจิตสำนึกสำธำรณะ มีพฤติกรรมไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ผลการดาเนินงาน :
๑) การสร้ า งการรั บรู้ เข้า ใจเกี่ยวกับ การพัฒนาประสิทธิ ภ าพการบริ การประชาชนเพื่อความ
โปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีของภำครัฐ โดยสร้ำงกำรรับรู้
เข้ำใจถึงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล และหลัก กำรของพระรำชบัญญัติกำร
อำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 พร้อมนำเสนอกรณีต้นแบบที่ได้มี
กำรปรับปรุงงำนบริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้ำงจิตสำธำรณะ และแรงจูงใจให้ทุกภำคส่วนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยวิธีกำรสื่อสำรเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนสื่อ
ช่องทำงต่ำง ๆ จำนวน ๔ ช่องทำง ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และวิทยุ ดังนี้
โทรทัศน์ เผยแพร่ในรำยกำรคัดข่ำวเด่น ช่อง NBT ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่
1) กำรพัฒนำงำนบริกำรภำครัฐ เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มกรำคม ๒๕62
2) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยมหกรรม
งำนบริกำรภำครัฐ เผยแพร่วันที่ 10, 17, 24 กุมภำพันธ์ ๒๕62
◼

-23) กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ เผยแพร่
วันที่ 3 มีนำคม ๒๕62
4) กิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน เผยแพร่วันที่ 10 มีนำคม ๒๕62
หนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็น ได้แก่
1) ศูนย์บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เผยแพร่วันที่ 10, 17 มกรำคม ๒๕62
2) กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ลดภำระประชำชนและประเมินควำมพึงพอใจ
เผยแพร่ วันที่ 19 มกรำคม ๒๕62
3) ห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ เพื่อบริกำรสำธำรณะ เผยแพร่วันที่ 19 มกรำคม ๒๕62
4) AI กับกำรพัฒนำระบบรำชกำร เผยแพร่วันที่ 24-26 มกรำคม ๒๕62
5) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยมหกรรม
งำนบริกำรภำครัฐ เผยแพร่วันที่ 22 26 27 28 กุมภำพันธ์ ๒๕62 และ 28 กุมภำพันธ์– 2 มีนำคม ๒๕62
6) กำรประกำศเกียรติคุณให้หน่วยงำนที่มีกำรพัฒนำกำรบริกำรที่โดดเด่น เผยแพร่วันที่ 2, 4
มีนำคม ๒๕62
7) กำรพัฒนำกำรบริกำรเพื่อยกอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ เผยแพร่วันที่ 4, 5
มีนำคม ๒๕62
8) กิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน เผยแพร่วันที่ 7, 9, 10-13,
14-16 มีนำคม ๒๕62
9) กำรตรวจติดตำมกำรดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวก เผยแพร่วันที่ 14
มีนำคม ๒๕62 และ 28 ก.พ. – 2 มีนำคม ๒๕62
10) กำรประชุมยกระดับ กำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐในอำเซียน เพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิ บำล
เผยแพร่วันที่ 15 มีนำคม ๒๕62
◼

วิทยุ เผยแพร่ทำงคลื่น FM. 89.5 MHz. และคลื่น FM.97.0 MHz ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่
1) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยมหกรรม
งำนบริกำรภำครัฐ เผยแพร่วันที่ 14, 15, 25 กุมภำพันธ์ ๒๕62
2) กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ เผยแพร่
วันที่ 7, 8 มีนำคม ๒๕62
3) กำรประชุมยกระดับ กำรบริห ำรจั ด กำรภำครัฐ ในอำเซีย น เพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิ บ ำล
เผยแพร่วันที่ 13 มีนำคม ๒๕62
◼ สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
1) Infographic ผลงำนต้นแบบกำรพัฒนำงำนบริกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล เผยแพร่วันที่ 2, 3,
17 และ 29 มกรำคม ๒๕62
◼

-32) Infographic และ e-book ต้นแบบหน่ว ยงำนรำชกำร 4.0 เผยแพร่วันที่ 10, 21, 22
มกรำคม ๒๕62 ที่เว็บไซต์สำนักงำน ก.พ.ร. และ OPDC Facebook Fanpage
3) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยมหกรรม
งำนบริกำรภำครัฐ เผยแพร่วันที่ 18 และ 24 กุมภำพันธ์ ๒๕62 ที่ OPDC Facebook Fanpage
4) กำรดำเนินกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรประกอบธุ รกิจ อำนวยควำมสะดวกในกำร
ประกอบธุรกิจ เผยแพร่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ ๒๕62 และวันที่ 12 – 16, ๒๐ - 21 มีนำคม ๒๕62 ที่เว็บไซต์
สำนักงำน ก.พ.ร., OPDC Facebook Fanpage และ Application G-News
5) ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่วันที่ 27
มีนำคม ๒๕62 ที่ Line@GoodGov4u
๒) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึง
ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรกิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
ระหว่ำงวัน ที่ 6 – 9 มีน ำคม 2562 ณ กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดนครนำยก โดยมีข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี้
◼ วั น ที่ 6 มี น ำคม 2562 นำยปกรณ์ นิ ล ประพั น ธ์ เลขำธิ ก ำร ก.พ.ร. กล่ ำ วเปิ ด กิ จ กรรม
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล “ค่ำยรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”ณ ห้องประชุม 501-502 สำนักงำน ก.พ.ร. กรุงเทพฯ
โดยในวันแรกเป็น กิจกรรมอบรมสัมมนา ในรูปแบบกำรบรรยำยเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมละอำย
ต่อกำรทุจริต โดยสอดแทรกเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในกำรดำเนินชีวิต รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ย วกับ หลั กธรรมำภิ บ ำลในกำรดำเนินงำน และกำรกระตุ้นให้ เกิดกำรพัฒ นำกำรให้ บริกำร
ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตำมพระรำชบัญญัติ กำรอำนวยควำมสะดวกฯ โดยควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรอบรมสัมมนำนี้ สำมำรถขยำยผลองค์ควำมรู้ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ เพื่อมุ่งสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
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วันที่ ๗ มีนำคม 2562 กิจกรรม “รวมพลังความคิด พิชิตงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
เป็นรูปแบบกิจกรรม Walk Rally จำนวน 4 สถำนี เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมสำมัคคี ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และมีควำมสอดคล้องกับแนวคิดหลักธรรมำภิบำลในกำรทำงำนของข้ำรำชกำร กำรมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิผลในกำรทำงำน
◼ วันที่ ๘ มีนำคม 2562 กิจกรรม Workshop หัวข้อ “รวมพลังความคิด ต้า นทุจริ ตด้วยจิต
พอเพียง” เป็นรูปแบบกำรบรรยำยประกอบกับกำรทำกิจกรรม Workshop โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มแล้ว
วิเครำะห์ข้อมูล เนื้อหำ และเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน และหลักกำรดำเนินชีวิตแบบ
พอเพียง แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่คิดและวิเครำะห์ออกมำ
กิจกรรมศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง “การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” เป็นรูปแบบกิจกรรมที่จะนำผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ไปศึกษำดูงำน
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้ำนทุ่งกระโปรง ต.ป่ำขะ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก โดยมีกำรรับฟังกำรบรรยำย และกำรทำ
กิจกรรมเข้ำฐำนเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้หลักควำมพอเพียงใน
กำรดำเนินชีวิต โดยศูนย์เรียนรู้บ้ำนทุ่งกระโปรงถือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องของสวนเกษตร
อินทรีย์ผสมผสำน รวมไปถึงวิถีชีวิต ของคนในชุมชมที่ยึดหลั กควำมพอเพียงตำมรอยพระบำทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
◼ วันที่ ๙ มีนำคม 2562 กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านที่ ศู น ย์ ภูมิ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ “การสานต่ อ แนวคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง” เป็นรูปแบบกิจ กรรมที่จะนำผู้เข้ำกิจกรรม ไปศึกษำดูงำน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชำติ
ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนำยก ซึ่งเป็น ศูนย์นิทรรศกำรที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็น โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช อำทิ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนปศุ
สัตว์ ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนพลังงำนที่ทรงมุ่งกำรพัฒนำด้วยกำรแก้ไขปรับปรุงคุณภำพของคน ดิน น้ำ ป่ำ
อย่ำงเป็นระบบ
◼

๑.๒ โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส
งบประมาณ : 9,871,200 บำท
โครงกำรนี้ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

-5วัตถุประสงค์โครงการ
๑) เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมคู่มือสำหรับประชำชนของหน่วยงำนของรัฐ เพื่อนำไปปรับปรุง
กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้ดุลยพินิจ และสร้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒) เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและภำคเอกชนต่อกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนของรัฐ
๓) เพื่อส่ งเสริ มให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐ อ ำนวยควำมสะดวกให้ กับ ประชำชนได้ต ำมเจตนำรมณ์ ข อง
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงาน :
1) การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการประชุมติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (กำรไม่เรียกสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้
จำกประชำชน) จำนวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 21 มกรำคม ๒๕62
ผู้เข้ำร่วมคือ หน่วยงำนระดับกรม จำนวน 155 หน่วยงำน 299 คน และเมื่อวันที่ 22 มกรำคม ๒๕62
ผู้เข้ำร่วมคือ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และองค์กรอิสระ จำนวน 219 หน่วยงำน 143 คน
โดยสำมำรถสรุปผลกำรประชุมได้ ดังนี้
1.๑) การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
จำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำมมำตรกำรระยะสั้ นผ่ ำนระบบรำยงำนออนไลน์
ทำงเว็บไซต์สำนักงำน ก.พ.ร. และกำรจัดประชุมติดตำมกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรอำนวยควำมสะดวก
และลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ จำกประชำชน) เมื่อวันที่ 21 - 22
มกรำคม 2562 พบว่ำ หน่วยงำนที่เชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้ว จำนวน 20 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 6.71
หน่วยงำนที่เชื่อมโยงแล้วบำงรำยกำร จำนวน 39 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 13.09 หน่วยงำนอยู่ระหว่ำง
ประสำนกำรดำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 120 หน่วยงำน คิดเป็น ร้อยละ 40. 87 ยังไม่ดำเนินกำรเชื่อมโยง
ข้อมูล จำนวน 89 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 29.87 และไม่ระบุสถำนะกำรดำเนินกำร จำนวน 30 หน่วยงำน
คิดเป็นร้อยละ 10.07 โดยพบปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้
➢ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล กลางและฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน มี ห น่ ว ยงำน
ที่พบปัญหำนี้ จำนวน 93 หน่วยงำน ทั้งนี้ เรียงลำดับปัญหำย่อยตำมควำมถี่ของหน่วยงำนที่พบปัญหำ ดังนี้
(1) ควำมล่ ำช้ำในกำรขอเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนเจ้ ำของข้อมูล (พบปัญหำ จำนวน
62 หน่ วยงำน คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.63 ของปั ญหำที่ พบ) เนื่ องจำกขำดแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรที่ ชั ด เจน
หน่ ว ยงำนไม่ ท รำบว่ ำ จะต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำ งไร และติ ด ต่ อ กั บ ใคร นอกจำกนี้ ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น กำร
มีหลำยขั้นตอน และใช้เวลำในกำรดำเนินกำรนำน เช่น กำรเชื่อมโยง Linkage Center ของกรมกำรปกครอง
ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบข้อมูลก่อน เป็นต้น
(2) ระบบไม่เสถียร (พบปัญหำจำนวน 14 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของปัญหำ
ที่พบ) เช่น ระบบล่ม ไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง Smart card reader ไม่สำมำรถอ่ำนบัตรได้
เป็นบำงครั้ง เป็นต้น

-6(3) ไม่มีข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน (พบปัญหำ จำนวน 14 หน่วยงำน คิดเป็น
ร้อยละ 14.14 ของปัญหำที่พบ) เช่น ไม่มีข้อมูลรำยชื่อผู้อยู่อำศัยในเลขที่ประจำบ้ำน หรือข้อมูลสถำนะของ
บุ ค คล (โสด สมรส หย่ ำ ร้ ำ ง) เป็ น ต้ น กำรเชื่ อ มโยงกั บ ฐำนข้ อ มู ล บั ต รประชำชน หำกเป็ น หน่ ว ยงำน
ที่จัดทำ MOU กับกรมกำรปกครองมำนำนแล้วจะไม่เห็นภำพใบหน้ำของเจ้ำของบัตร เป็นต้น
(4) ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน (พบปัญหำ จำนวน 9 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 62.63
ของปัญหำที่พบ) เช่น ไม่มีข้อมูลกำรศึกษำของผู้สำเร็จกำรศึกษำก่อนปี 2556 ไม่มีกำรปรับปรุงข้อมูล กำร
เปลี่ยนชื่อ – สกุล
➢ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ห น่ ว ยงำนของรั ฐ จ ำนวน
94 หน่วยงำน ได้แจ้งประเด็นปัญหำที่ยั งไม่ส ำมำรถดำเนินกำร เรียกสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้
จำกประชำชน เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงระบบได้ครบถ้วน และกำรจัดทำสำเนำให้กับประชำชน
โดยเจ้ำหน้ำที่ลงนำมเอง ยังมีข้อกังวลในเรื่องกฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่
(1) เป็นหลักฐำนสำคัญที่จำเป็นต้องแสดงในกำรถูกตรวจสอบจำก ผู้ตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำรเป็นคดีควำมที่ต้องนำแสดงต่อศำล หรือกำรขอข้อมูลต่อจำกหน่วยงำน
ที่เกี่ย วข้อง เช่น กำรตรวจสอบประวัติ อ ำชญำกรรมจำกส ำนัก งำนตำรวจแห่ งชำติ กำรเปิด บัญชีธ นำคำร
และกำรอนุมัติสินเชื่อของธนำคำร เป็นต้น (พบปัญหำ จำนวน 38 หน่วยงำน)
(2) ยังต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (พบปัญหำ จำนวน 35 หน่วยงำน)
(3) กำรรับสมัครบุคลำกร จำเป็นต้องใช้เอกสำรหลักฐำน ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นสมัคร กำรเก็บเป็นหลักฐำนในกำรรับบุคลำกรเข้ำทำงำน และกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม
รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรดำเนินกำรเรื่องนี้ (พบปัญหำ จำนวน 16 หน่วยงำน)
(4) กำรมอบอำนำจ ยังไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจน เกี่ยวกับกำรยืนยันตัวตนของผู้มอบอำนำจ
จึงจำเป็นต้องขอสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ (พบปัญหำ จำนวน 15 หน่วยงำน)
➢ ปัญหาเกี่ยวกับความไม่พร้อมของบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน่วยงำนของรัฐ จำนวน 55 หน่วย แจ้งปัญหำเกี่ยวกับควำมไม่พร้อมของบุคลำกร งบประมำณ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้
(1) พบปัญหำ 2 เรื่อง ได้แก่ ปัญหำด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ และ Smart card
reader ไม่สำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกลำง หรือฐำนข้อมูลของหน่วยงำนได้ เนื่องจำกเป็นคนละ platform
ต้ อ งออกแบบโปรแกรมใหม่ Smart card reader ไม่ ส ำมำรถอ่ ำ นบั ต รประชำชนในบำงรุ่ น ได้ เช่ น บั ต ร
ประชำชนถำวรของผู้สูงอำยุ บัตรรุ่นเก่ำ หรือบัตรที่ chip มีปัญหำ เป็นต้น และปัญหำกำรขำดงบประมำณ
สนับสนุน ในกำรเชื่อมโยงระบบ และกำรจัดซื้อ Smart card reader (พบปัญหำจำนวน 24 หน่วยงำน)
(2) เนื่ อ งจำกผู้ รั บ บริ ก ำรมี จ ำนวนน้ อ ย (พบปั ญ หำ จ ำนวน 8 หน่ ว ยงำน)
จึงไม่คุ้มค่ำกับกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูล

-7(3) ขำดผู้ เ ชี่ ย วชำญที่ มี ค วำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (พบปั ญ หำ จ ำนวน
7 หน่วยงำน) ที่จะมำรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรดูแลระบบเชื่อมโยงข้อมูล
➢ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
(๑) กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนกลำง และหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
จำเป็นต้องดำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้โดยไม่เรียกสำเนำเอกสำรที่รำชกำรออกให้ แต่โดยที่
หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลมีหลำยหน่วยงำน อีกทั้ง กำรเชื่อมโยงข้อมูลมีหลำยขั้นตอน ทำให้ต้ องศึกษำ
กำรดำเนิน กำรเชื่อ มโยงข้อ มูล เป็น รำยหน่ว ยงำน ดัง นั้น เพื่อ ควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรดำเนินกำร
ควรจัด ท ำคู ่ม ือ /แนวทำงกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนิ น กำร
งบประมำณในกำรดำเนินกำร ระบบเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ และรำยชื่อผู้ประสำนงำนของแต่ละหน่วยงำน
ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนภำครัฐทรำบ
(๒) ระบบ Linkage Center ควรมีข้อมูลครอบคลุมควำมต้องกำรของหน่วยงำนมำกขึ้น
โดยอำจทำกำรสำรวจข้อมูลที่หน่วยงำนจำเป็นต้องใช้ เพื่อนำมำพัฒนำระบบ Linkage Center ต่อไป
(๓) กรมกำรปกครองควรอนุญำตให้หน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำถึงข้อมูลได้ตำมที่แจ้งควำมประสงค์
กับกรมกำรปกครองแทนกำรใช้ดุลยพินิจของกรมกำรปกครอง
(๔) จัดทำแนวทำงกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐกำรรับสมัคร
บุคลำกร กำรมอบอำนำจ ให้มีควำมชัดเจน รวมทั้ง หำรือกับสำนักงำนศำลยุติธรรม สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรไม่เรีย กรับสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออก
ให้ จำกประชำชน เป็นแนวทำงเดียวกัน
(๕) จัดสรรงบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูล และกำรจัดซื้อ
Smart Card Reader ให้กับหน่วยงำน
(๖) ข้อกังวลเกี่ยวกับกำรลงนำมรับรองแทนในเอกสำรสำคัญของประชำชน โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง กรณี ที่ ใ ช้ เ ป็ น หลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ กำรเปิ ด บั ญ ชี ธ นำคำร หรื อ กำรให้ สิ น เชื่ อ ของธนำคำร
จะขอยกเว้นให้ประชำชนเป็นผู้ลงนำมในสำเนำเอกสำรด้วยตนเอง เนื่องจำกเป็นกรณีที่พบปัญหำบ่อย และ
หำกผิดพลำดจะเกิดควำมเสียหำยมำก
1.๒) การดาเนินการ รับ – จ่าย เงินภาครัฐ ผ่านระบบ National e-Payment
➢ สถานะการดาเนินการ ผ่านระบบ National e-Payment
หน่ วยงำนภำครั ฐได้ ด ำเนิ นกำร รั บ – จ่ ำย เงิ นภำครั ฐ ผ่ ำนระบบ National e-Payment
ครบถ้วนทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ กำรรับเงินจำกประชำชน กำรจ่ำยเงินให้กับประชำชน และกำรจ่ำยเงินให้กับบุคลำกร
ภำครั ฐ จ ำนวน 75 หน่ วยงำน ด ำเนิ นกำรได้ จ ำนวน 2 รู ปแบบ จ ำนวน 50 หน่ วยงำน ด ำเนิ นกำรได้เพียง
1 รูปแบบ จำนวน 40 หน่วยงำน และยังไม่ได้ดำเนินกำร หรือไม่รำยงำนผล จำนวน 133 หน่วยงำน
ทั้ ง นี้ จำกกำรวิ เ ครำะห์ โ ดยจ ำแนกตำมรู ป แบบกำรให้ บ ริ ก ำรผ่ ำ นระบบ National
e-Payment 3 รูปแบบข้ำงต้น พบว่ำ กำรให้บริกำรจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร
และคณะท ำงำนของรั ฐ ด ำเนิ น กำรได้ สู ง สุ ด เป็ น ล ำดั บ ที่ 1 จ ำนวน 145 หน่ ว ยงำน ล ำดั บ ที่ 2 ได้ แ ก่
กำรให้บริกำรจ่ำยเงินให้กับประชำชน และลำดับสุดท้ำยได้แก่ กำรให้บริกำรรับเงินจำกประชำชน
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จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนภำครัฐ ในการดาเนินการ รับ – จ่ายเงินภาครัฐ
ผ่านระบบ National e-Payment พบว่ำมีปัญหำ สำคัญ 4 กลุ่ม เรียงลำดับตำมสถิติของปัญหำที่พบ ดังนี้
(1) ปัญ หาเกี่ยวกับ ระบบ e-Payment พบปัญ หำสำคัญ ได้แ ก่ 1) ไม่ได้รับกำร
แจ้งเตือนจำกธนำคำร และกำรโอนเงินไม่ได้แจ้งว่ำโอนเงินจำกหน่วยงำนใด เรื่องอะไร 2) หน่วยงำนของรัฐที่
ไม่ใช่ส่วนรำชกำร จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมให้กับธนำคำร ซึ่งต้องจัดเก็บจำกผู้รับบริกำร หรือ คณะกรรมกำรที่
รับเงิน และ 3) กำรจ่ำยเงินล่ำช้ำ เนื่องจำกระยะเวลำในกำรโอนเงินประมำณ 1 สัปดำห์
(2) ปัญหาข้อจากัด การรับ – จ่ายเงิน ของภาครัฐ พบประเด็นปัญหำสำคัญ ได้แก่
1) ประชำชนหรือผู้รับบริกำรบำงกลุ่มไม่สะดวกในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร เนื่องจำกเป็นกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร เกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่ำงไกล ชำวเขำ จึงไม่มีบัญชีธนำคำร ประกอบกับจำนวนเงินที่จ่ำย
ให้กับ ประชำชนมีจ ำนวนน้อ ย เช่น ค่ำ เบี้ย ประชุม จำนวน 100 - 200 บำท เป็นกำรเพิ่มขั้นตอนให้ กับ
ประชำชน ที่จะต้องไปเบิกถอนกับธนำคำร เป็นต้น และ 2) คณะกรรมกำรบำงคนไม่ประสงค์รับเงินผ่ำนระบบ
e-Payment
(3) ปั ญ หาด้ า นขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ 1) ไม่ มี เ ครื่ อ งรั บ ช ำระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) 2) กำรมอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมประชุมมีกำรเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง และ 3) กำรตรวจสอบสิทธิ์ เช่น กำรเบิกค่ำรักษำพยำยบำล เป็นต้น ต้องนำเอกสำรหลักฐำนมำแสดง
จึงจะรับเงินได้
(4) ปัญหากฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) กฎ ระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงำนระบุวิธีกำรชำระเงินไว้ และ 2) กำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ e-Payment ไม่รวมถึงเงินนอก
งบประมำณ
➢ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
- ควรมีกำรหำรือกับธนำคำรเพื่อขอยกเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมเพื่อเป็นกำรสนับสนุน
กำรดำเนินกำร รับ – จ่ำย เงินภำครัฐ ผ่ำนระบบ e-Payment ของหน่วยงำนภำครัฐในภำพรวม
- ระยะเวลำ และขั้นตอนกำรรับเงินเพิ่มขึ้น กล่ำวคือ เดิมจะได้รับเงินสดในทันทีแต่กำร
จ่ำยเงินผ่ำนระบบ e-Payment ของธนำคำร จะต้องใช้เวลำอย่ำงน้อยประมำณ 5 – 7 วัน จึงจะได้รับเงินเข้ำบัญชี
ดังนั้น ควรพัฒนำระบบให้สำมำรถโอนเงินให้เร็วยิ่งขึ้น
- ประชำชนบำงกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล เป็นต้น
ไม่มีบัญชีธนำคำร และไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร ประกอบกับจำนวนเงิน
ที่จ่ำยให้เป็นจำนวนน้อย เช่น 100 – 200 บำท เป็นต้น ดังนั้น ในกำรจ่ำยเงินให้กับประชำชนควรมีกำร
กำหนดจำนวนเงินที่มีควำมเหมำะสมในกำรจ่ำยผ่ำนระบบ e-Payment
- กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมบำงรำยกำร มีอัตรำกำรเก็บจำนวนน้อยมำก เช่น ค่ำเข้ำเยี่ยม
ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ำนวน 20 บำท ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรท ำบั ต รประชำชนใหม่ จ ำนวน 100 บำท เป็ น ต้ น
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จำนวนเงินเท่ำใด หน่วยงำนของรัฐจึงจะรับเงินผ่ำนระบบ e-Payment
๑.3) แนวทางการส่งเสริมการดาเนินการตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชน (การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
จำกปั ญหำอุ ป สรรค และข้อเสนอแนะของหน่ว ยงำนต่ำ งๆ ข้ำงต้น เห็ นควรกำหนด
แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียก
สำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ จำกประชำชน) ดังนี้
➢ การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
- สำนักงำน ก.พ.ร. ประสำน กับกรมบัญชีกลำง สำนักงำน ก.พ. สำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดิน และศำลยุติธรรม เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน (กำร
ไม่เรียกสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ จำกประชำชน) เพื่อให้เกิดแนวทำงกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน
- สำรวจควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อนำไปพัฒนำระบบ Linkage
Center ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมควำมต้องกำรใช้งำนของหน่วยงำนภำครัฐมำกขึ้น
- ให้ ห น่ ว ยงำนต่ ำ งๆ เร่ ง พั ฒ นำระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน
ให้สำมำรถแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐได้สะดวก และรวดเร็ว
➢ การดาเนินการ รับ – จ่าย เงินภาครัฐ ผ่านระบบ National e-Payment
- ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. หำรื อ ร่ ว มกั บ ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย เกี่ ย วกั บ แนวทำง
กำรส่งเสริมกำรนำระบบ e-Payment มำใช้ในกำร รับ – จ่ำย เงินของภำครัฐ ในประเด็นค่ำธรรมเนียม
ในกำรให้บริกำร เพื่อกำหนดเป็นนโยบำยให้กับธนำคำรไปดำเนินกำร
- กำรรับ – จ่ำยเงินภำครัฐ อำจกำหนดเป็นทำงเลือกให้สำมำรถรับ – จ่ำยเงินเป็นเงินสดได้
กรณีมีจำนวนเงินที่ต้อง รับ – จ่ำย จำนวนน้อย หรือบริกำรที่ผู้รับบริกำรไม่สะดวกในกำรทำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน
กับธนำคำร เช่น ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร เกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่ำงไกล ชำวเขำ เป็นต้น
- ส่ง เสริม ให้ม ีก ำรน ำเทคโนโลยีที ่ท ัน สมัย และสะดวกในกำรใช้บ ริก ำร
ของประชำชนเพิ่มขึ้น เช่น บริกำรรับ – จ่ำย เงินผ่ำนแอปพลิเคชัน เป็นต้น
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2) ตรวจติดตามการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมคู่มือสำหรับประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
ในส่ ว นภูมิภ ำค (ส่ ว นภูมิภ ำค) จ ำนวน ๑๖ หน่ว ยงำน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒) สรุปผลกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
๒.๑) วันที่ 8 กุมภำพันธ์ ๒๕62 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 หน่วยงำน ได้แก่ 1) ประปำส่วนภูมิภำค
2) เทศบำลนครขอนแก่น 3) สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง 4) สำนักงำนประกันสังคม 5) สำนักงำนที่ดิน
และ 6) เทศบำลตำบลบ้ำนเป็ด

- 11 ๒.๒) วันที่ 18 กุมภำพันธ์ ๒๕62 พื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 4 หน่วยงำน ได้แก่ 1) สำนักงำนขนส่ง
2) สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 3) สำนักงำนอุตสำหกรรมและ 4) เทศบำลเมืองมำบตำพุด

๒.๓) วันที่ 1 มีนำคม ๒๕62 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 หน่วยงำน ได้แก่ 1) สำนักงำนตรวจคน
เข้ำเมือง 2) สำนักงำนพำณิชย์ 3) สำนักงำนขนส่ง และ 4) เทศบำลนครพิษณุโลก

๒.๔) วันที่ 8 มีนำคม ๒๕62 หน่วยงำนส่วนกลำง จำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
และสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 3
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จำกกำรตรวจติดตำมหน่วยงำนในเบื้องต้น เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ พบประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้
๑) การจัดทาคู่มือประชาชน ส่วนใหญ่มีกำรจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน เผยแพร่ในบริเวณ
พื้นที่ให้บริกำร หลำยหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงรูปแบบของคู่มื อสำหรับประชำชนให้มีข้อมูลชัดเจน เข้ำใจง่ำย
และน่ำสนใจ โดยจัดทำในรูปแบบของ Infographic ป้ำยประกำศ แผ่นพับ หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒) การลดขั้ น ตอนและระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 – 50 หน่ ว ยงำน
จะดำเนิ นกำรตำมคู่มือส ำหรั บประชำชนที่ส่ วนกลำงกำหนด โดยบำงหน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรได้เร็ วกว่ ำ
ที่กำหนดในคู่มือแต่ไม่ได้มีกำรปรับระยะเวลำกำรให้บริกำรในคู่มือสำหรับประชำชนตำมที่สำมำรถดำเนินกำรได้จริง
๓) การลดส าเนาเอกสารที่ ท างราชการออกให้ จากประชาชน หน่ ว ยงำนส่ ว นใหญ่
สำมำรถลดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรประเภทบั ตรประชำชน และทะเบียนบ้ำนได้ เนื่องจำกมีกำรเชื่อมโยงข้ อมู ล
ทะเบียนรำษฎร์กับกรมกำรปกครอง นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์
๔) การให้บริการที่เป็นตัวเงิน รวมถึงการจ่ายเงินและสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านระบบ National
e-Payment ปัจจุบันหน่วยงำนรำชกำรมีกำรพัฒนำกำรรับจ่ำยเงิน โดยดำเนินกำรธุรกรรมออนไลน์ กำรชำระเงิน
ผ่ำน e-Payment มี QR Code ในกำรรับจ่ำยเงิน แต่ในกรณีที่เป็นผู้รับบริ กำรที่อยู่ห่ำงไกล หรือผู้รับบริกำรที่
ไม่สะดวกในกำรรับเงิน หลำยหน่วยงำนมีกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร
๕) ตัวอย่างงานบริ การที่โดดเด่น และการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การ
หน่ วยงำนส่ วนใหญ่ มี กำรพั ฒนำปรั บปรุ งกำรบริ กำร มี กำรให้ บริ กำรในช่ วงพั กกลำงวั น มี จุ ดแรกรั บหรื อจุ ด
ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสำร กำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรบริกำรและมีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก เช่น มีที่นั่งรอ น้ำดื่มฟรี มีเอกสำรควำมรู้ต่ำง ๆ ให้อ่ำน นอกจำกนี้ ยังมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ท ำงำน/ให้บ ริก ำรประชำชน โดยปรับ รูป แบบในกำรให้บ ริก ำรผ่ำ น e-Service พร้อ มทั ้ง ใช้ช ่อ งทำง
กำรสื่อสำรผ่ำน Social Media กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกำรทำงำน กำรให้บริกำรต่ำง ๆ กำรแจ้ง
ข้อขัดข้อง กำรแจ้งปัญหำข้อร้องเรียน

- 13 ๖) ปัญหาที่ค้นพบในพื้นที่
(1) เมื่ อหน่ วยงำนในส่ วนภู มิ ภำคสำมำรถปรั บปรุ งบริ กำรได้ ดี กว่ ำตำมที่ คู่ มื อก ำหนด
ก็ไม่ได้มีกระบวนกำรที่จะนำไปสู่กำรทบทวน กำรปรับปรุงคู่มือสำหรับประชำชนทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงงำนบริกำรและสร้ำงมำตรฐำนให้เป็นแบบเดียวกัน
(๒) กำรแจ้งเรื่องล่ำช้ำ กรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ประกำศไว้
ในคู่มือส ำหรั บประชำชน ต้องแจ้ งเป็ นหนั งสื อแก่ผู้ รับบริกำรทุก ๆ ๗ วัน หน่วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรเป็นจำนวนมำก จึงใช้ระบบกำรแจ้งแบบไม่เป็นทำงกำร เช่น โทรศัพท์ ไลน์ บอกกล่ำว เป็นต้น
(๓) กำรลดส ำเนำเอกสำรที่ ทำงรำชกำรออกให้ จำกประชำชน หลำยหน่ ว ยงำนยั ง
มีกำรขอส ำเนำเพื่อเป็ นหลั กฐำนในกำรขอใช้บริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกั บสั ญญำที่ ผู กพั น
ตำมกฎหมำย เช่น กำรขอติดตั้งมิเตอร์น้ ำ ไฟ เป็นต้น นอกจำกนี้ หน่วยงำนยังต้องมีกำรเก็บเอกสำรหลั กฐำน
ต่ำง ๆ เพื่อให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
(๔) กำรใช้ บริ กำรธุ รกรรมทำงกำรเงิ น กรณี ธนำคำรกรุ งไทย มี กำรเก็ บค่ ำธรรมเนี ยม
จึงควรเจรจำให้มีกำรยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ทุกหน่ วยงำนใช้ระบบ National e-Payment
ให้มำกขึ้น
๓) จัดทาช่องทางการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว ยงาน
ของรั ฐ อย่า งน้ อ ย ๑ ช่องทาง โดยมี กำรจัดทำแบบส ำรวจควำมพึ งพอใจฯ เพื่อส ำรวจจำกกลุ่ ม ตัว อย่ ำ ง
ไม่น้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ

- 14 ๒. กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริม
จริยธรรมของบุคลากร สานักงาน ก.พ.ร.
งบประมาณ : ๑๔,๔๒๕ บำท
กิจกรรมนี้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สำนักงำน ก.พ.ร. ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุน
ในกำรเสริ มสร้ ำงควำมซื่อสั ตย์ สุ จริ ตในระบบรำชกำร ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐ ให้ โปร่งใส
ลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการ บุ ค ลากร ของส านั ก งาน ก.พ.ร. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการปฏิ บั ติ ง านตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน
๒) สร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการและความถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน :
กิจกรรมกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ (Home Office Day) เรื่อง “กำรสร้ำง
กำรตระหนักรู้และจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลำกรสำนักงำน
ก.พ.ร. เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทัศนคติ ค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต และประมวล
จริยธรรมในกำรทำงำน รวมถึงรองรับกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของบุ ค ลำกร ส ำนั ก งำน ก.พ.ร.
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภำพั น ธ์ 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม 501 - 502 ชั้ น 5
สำนักงำน ก.พ.ร. โดยมีกิจกรรมกำรบรรยำย ดังนี้

1) “ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริ ต ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต พ.ศ. 2561” โดย นำยมี ชั ย โอ้ น
เจ้ำพนักงำนตรวจสอบทรัพย์สินชำนำญกำรพิเศษ สำนักพัฒนำระบบตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงำน ป.ป.ช.
ได้บรรยำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง อำทิ กำรรับ

- 15 ผลประโยชน์/กำรเรียกร้องสิ่งตอบแทน จำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรรับงำนนอก/กำรทำ
ธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำนควำมเสี่ยง ตลอดจนแนวทำงป้องกั นและแก้ไขปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

2) “ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมในกำรท ำงำน และบทลงโทษทำงวิ นั ย กรณี
กำรกระทำทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ” โดยนำงรุ่งนภำ ธรรมมำ นิติกรชำนำญกำรพิเศษ สำนักมำตรฐำนวินัย
สำนักงำน ก.พ. ได้บรรยำยถึง คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณของข้ำรำชกำร กำรยึดมั่นยืนหยัดทำในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบ
ได้กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมถึงวินัยของข้ำรำชกำร เป็นต้น
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