รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการสรางการรับรูและความตระหนักในการปองกันและตอตานการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐ
๑.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑) เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับผลการดำเนินการในการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิช อบของภาครัฐต อสาธารณะ ไดแก ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให
กวางขวางยิ่งขึ้น
๒) เพื ่ อ สร า งทั ศ นคติ ค า นิ ย ม และจิ ต สำนึ ก ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ า หน า ที ่ รั ฐ
ที่มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม ไมเรียกรับสินบน และไมเอื้อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง
๓) เพื่อสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสวนราชการ
ที่เกี่ยวของในการปองกันการทุจริต และยกระดับคา CPI ของประเทศไทยใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
๑.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของโครงการที่กำหนด
๑) ศึกษา วิจัย และประมวลขอมูล เพื่อคนหาตนแบบการดำเนินงานที่สะทอนประสิทธิภาพ
ในการปองกัน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของประเทศไทย และของตางประเทศ
๒) สื่อสารและสร างการรับรู เกี่ ยวกั บผลการดำเนิ นงานที่มี ประสิ ทธิ ภาพและลดการใช
ดุลพินิจของเจ าหน าที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการให บริการกั บประชาชนของหนวยงานภาครัฐ ตาง ๆ
ของประเทศไทย ผานชองทางสื่อตาง ๆ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันและปราบปรามการทุจริต สื่อวิดีทัศน นิทรรศการ แผนพับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส
๓) จัดประชุมสัมมนา เพื่อสรางการรับรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ในประเด็นการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
รวมทั้งภาคประชาชนที่สนใจ
๔) สงเสริมการสรางทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสรางองคความรูและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
ใหความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่มากกวาผลประโยชนสวนตัว
๑.๓ กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ
๑.๔ สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร และ/หรือตางจังหวัด

-2๑.๕ งบประมาณของโครงการ
ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 3,๖๙๕,๓00 บาท
(สามลานหกแสนเกาหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)
๑.๖ ความกาวหนาการดำเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง เรื่อง “การหาแนวทางการปองกันและตอตานการ
ทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม ๕๔๐๓
อาคาร ๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันออกแบบแนวทางในการปองกันและ
ตอตานการทุจริตของระบบราชการไทย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการศึกษา วิจัย และประมวลขอมูล
เพื่อคนหาตนแบบการดำเนินงานที่สะทอนประสิทธิภาพในการปองกันและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการของประเทศไทยและของต างประเทศ ทั ้ งนี ้ ได ร ั บความร ว มมื อจากผู  แทนส ว นราชการ
องคกรอิสระ และประชาชน อาทิ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานผูตรวจการแผนดิน สำนักงานตรวจเงินแผนดิน องคกร
ตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) เปนตน จำนวน ๕๐ ทาน ซึ่งผลลัพธจากการระดมสมองจะนำไปใชในการ
ออกแบบจัดทำตนแบบการดำเนินงานที่สะทอนประสิทธิภาพในการปองกันและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ
๑.๗ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบผลงานโครงการสรางการรับรูและความตระหนักในการปองกัน
และตอตานการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐอยูระหวางดำเนินการตรวจรับผลงาน
งวดที่ ๑
๑.๘ ผลการเบิกจาย
ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ
๑.๙ ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

-3๒. กิ จ กรรมการฝ ก อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรหลั ก สู ต รเตรี ย มความพร อ มสำหรั บ ข า ราชการบรรจุ ใ หม
(ปฐมนิเทศและหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี)
๒.๑ วัตถุประสงคกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพรอมใหขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหมและอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หน า ที่ ร าชการได เ รี ย นรู  ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการและการเป น ข า ราชการที ่ ดี มี ค วามพร อ ม
ที่จะปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของกิจกรรมที่กำหนด
การจัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากร “หลักสูตรเตรียมความพรอมสำหรับขาราชการบรรจุใหม”
จำนวน ๑ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๒.๓ กลุมเปาหมาย
ขาราชการบรรจุใหม สำนักงาน ก.พ.ร. ไดแก นักพัฒนาระบบราชการ และนิติกร
๒.๔ สถานที่ดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ.ร. และสถานที่อบรมภายนอก
๒.๕ งบประมาณของกิจกรรม
ใช งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑,๙๐๐ บาท
(หาหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน)
๒.๖ ความกาวหนาการดำเนินงาน
สำนั กงาน ก.พ.ร. ประกาศรั บสมั ครสอบแข งขันเพื ่อบรรจุ และแต งตั ้ งบุ คคลเขารับ
ราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ตำแหนงนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งฯ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๒.๗ ผลผลิตของกิจกรรม
อยูระหวางเตรียมการจัดฝกอบรมสัมมนาภายหลังจากบรรจุขาราชการใหมแลว
๓.๘ ผลการเบิกจาย
ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ
๓.๙ ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

-4๓. โครงการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐและการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรง
ที่มีประสิทธิภาพ
๓.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินการดานความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมเสริมสรางศักยภาพและยกระดับ
ขีดความสามารถของขาราชการ (Capacity Building) ใหพรอมรองรับการนำไปสูการปฏิบัติในวงกวาง
๒) เพื ่ อพั ฒ นาและกำหนดรู ปแบบโมเดลการเสริ มสร างความซื ่ อตรงในการบริ ห าร
งานภาครัฐของประเทศไทยของหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ใหสามารถขยายผลไปสูหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ
ในวงกว าง และเป นที ่ ยอมรั บในเวทีโลก พร อมทั ้ งออกแบบมาตรการการประเมินผลการดำเนิ นงานการ
เสริมสรางความซื่อตรงของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
๓) เพื ่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ ข องเครื อ ข า ยความซื ่ อ ตรงภาครั ฐ (Public Integrity
Network : PIN) ภายใตความรวมมือในการตอตานการทุจริตในเอเชียแปซิฟก เพื่อชวยสรางระบบความซื่อตรง
ในภาครัฐที่แข็งแกรงในภูมิภาคและสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ
๔) เพื่อยกระดับการยอมรับของประเทศไทยในสายตาขององค การระหวางประเทศ
ที่มีตอผลการดำเนินงานของรัฐบาลในดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของโครงการที่กำหนด
๑) การเพิ่มพูนองคความรูดานการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
สำรวจและทบทวนข อ เสนอแนะที ่ ไ ด ร ั บ จากการดำเนิ น การประเมิ น ตนเอง
จากโครงการเสริ มสร างความซื่ อตรงในการบริห ารงานภาครั ฐของประเทศไทย ระยะที่ 1 - 2 (Integrity
Review of Thailand Phase 1 - 2) ร ว มกั บหน วยงานเจ าภาพหลั กในการขับเคลื ่อนการเสริ มสรางความ
ซื่อตรงในภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รวมถึงการเปดเวที
แลกเปลี่ยนองคความรู แนวปฏิบัติดานการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ การเดินทางไปเขารวม
ประชุมกับ OECD และการจัดกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร (Capacity Building)
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเกิดความเปนมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งจะสงผลให
การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
2) การออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ออกแบบและวางแนวทางรูปแบบและการประเมินผลการเสริมสรางความซื่ อตรง
ของภาครัฐรวมกับผูเชี่ยวชาญจาก OECD วิเคราะหปญหา อุปสรรคของการดำเนินการ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
3) การชี้แจงสื่อสารสรางความเขาใจใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแปลงขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรม

-5๓.๓ กลุมเปาหมาย
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ผูแทนภาคเอกชน และผูแทนภาคประชาสังคม
๓.๔ สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร และ/หรือประเทศสมาชิก OECD
๓.๕ งบประมาณของโครงการ
ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,807,600 บาท
(สองลานแปดแสนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)
๓.๖ ความกาวหนาการดำเนินงาน
๑) เลขาธิการ ก.พ.ร. ลงนามอนุมัติใหดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒) จัดการประชุมเสวนาแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการออกแบบโครงสรางและระบบ
บริหารราชการเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 10-11
พฤศจิกายน 2563 (กิจกรรมตอเนื่องจากโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเสริมสรางความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ ๓)
๓) จั ด การประชุ ม เสวนาแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ เ ป น เลิ ศ และข อ เสนอเชิ ง นโยบาย
เพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ รวมกับองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 1๕-1๖ ธันวาคม 2563 (กิจกรรมต อเนื่ องจากโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ ๓)
๓.๗ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบผลงานโครงการเสริ ม สร า งความซื ่ อ ตรงในการบริ ห าร
งานภาครัฐและการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพอยูระหวางดำเนินการตรวจรับ
ผลงานงวดที่ ๑
๓.๘ ผลการเบิกจาย
ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ
๓.๙ ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สงผลใหตองมีการทบทวนและปรับแผนการดำเนินการใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น

-6๔. โครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปรงใส
๔.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑) เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการปรับปรุงการใหบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและภาคเอกชน ลดการใชดุลยพินิจ สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
๒) เพื่อยกระดับการใหบริการภาครัฐใหทันสมัย พรอมทั้งนำระบบดิจิทัลมาประยุกตใช
กอใหเกิดความสะดวกแกประชาชนและภาคเอกชน
๓) เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชน เกี่ยวกับความตองการใน
การรับบริการ รวมถึงความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
๔.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของโครงการที่กำหนด
๑) ขยายผลการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบ
ดิจิทัล ซึ่งเปนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยการผลักดันใหสวนราชการ
พัฒนาเอกสารหลักฐานที่ออกใหกับประชาชนใหอยูในรูปแบบเอกสารดิจิทัล รวมทั้ง ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ
เพื่อรองรับการดำเนินการผานระบบดิจิทัล ไมนอยกวา 50 ใบอนุญาต
๒) จั ดทำช อ งทางการสำรวจอย า งน อย 1 ช องทาง และสำรวจความพึ ง พอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสำหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ พรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานใหบริการของหนวยงานของรัฐตอไป โดยมีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 3,000 ชุด
๓) จัดทำขอเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการภาครัฐไมนอยกวา 20 งานบริการ โดย
อาจคัดเลือกจากสภาพปญหาที่พบในปจจุบัน ปริมาณการใชบริการของประชาชน พรอมทั้งดำเนินการจัด
ประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อนำความคิดเห็นดังกลาวมาประกอบการ
จั ด ทำแนวทางการปรั บ ปรุ ง งานบริ ก าร เพื ่ อ อำนวยความสะดวกแก ป ระชาชนตามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
๔) จัดสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการของรัฐ เพื่อเผยแพรผลการ
ดำเนินการหรือการปรับปรุงงานบริการของหนวยงานของรัฐ และเปนแนวทางหรือตนแบบในการพัฒนางาน
บริการหรือปรับปรุงการใหบริการแกหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
๕) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการภาครัฐในตางประเทศ เพื่อเปนขอเสนอแนะและ
แนวทางการยกระดับงานบริการ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
๔.๓ กลุมเปาหมาย
สวนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบัน/หนวยงาน/องคกรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน

-7๔.๔ สถานที่ดำเนินการ
หนวยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
๕.๕ งบประมาณของโครงการ
ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7,386,700 บาท
(เจ็ดลานสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)
๕.๖ ความกาวหนาการดำเนินงาน
๑) การขยายผลการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผาน
ระบบดิ จ ิ ทั ล มี ความก าวหน าในการดำเนิ นการ อาทิ ได มี ว างกรอบแนวคิ ดแนวทางการพั ฒ นาประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไดมีการวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการภายใตกรอบแนวคิดดังกลาว อาทิ (1)
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เพื่อใหไดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการและเอกสารเพื่ อ
ดำเนินการศึกษา (2) การกลั่นกรองและคั ดเลื อกเอกสารเพื่ อดำเนินการสงเสริ ม เพื่อใหไดรายชื่ อเอกสารที ่ จะ
ดำเนินการสงเสริม และ (3) การสงเสริมหนวยงานดานการพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส ทั้งในสวนของการ
จัดทำขอเสนอแนวทางในการพัฒนางานฯ และการถอดบทเรียนการพัฒนา และไดมีการดำเนินการจัดกิจกรรม
ใหคำปรึกษาแกหนวยงานในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล ไดแก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมทางหลวง
๒) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริ การของหนวยงานของรัฐ
ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี ่ยวข องเพื ่ อนำมาเป นแนวคิ ดในการดำเนิ นการและการจั ดทำแบบจำลอง
และตัวแปรในการสำรวจ วิธีการศึกษาและแนวทางการสำรวจ รวมถึงไดมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
ตอการใหบริการตามคูมือสำหรับประชาชนแลวเสร็จ และอยูระหวางการจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ
3) การจัดทำขอเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ไมนอยกวา 20 งานบริการ
อยูระหวางการศึกษาและคัดเลือกงานบริการที่จะนำมาจัดทำขอเสนอในการปรับปรุง
4) การจัดสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ ไดดำเนินการจัด
สัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ เรื่อง “การพัฒนาการใหบริการภาครัฐเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุร กิจ ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล
กรุงเทพ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) เปนประธาน โดยในงานดังกลาวไดมีผูแทน
สถานเอกอั ครราชทู ตต างประเทศประจำประเทศไทย ผู  แทนสมาคมหอการค าต างประเทศ ภาคเอกชน
หนวยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน มาเขารวมงานสัมมนา
๕) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการในตางประเทศ อยูระหวางการดำเนิน
การศึกษา
๕.๗ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
๑) รายงานความกาวหนาการขยายผลการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน
ของทางราชการผานระบบดิจิทัล
๒) รายงานความกาวหนาผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
หนวยงานของรัฐ
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๕.๘ ผลการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย จำนวน 2,216,010 บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบบาทถวน)
๕.๙ ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

