รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. โครงการสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการตอตานการทุจริต
๑.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑) เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับภาคสวนตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อความโปรงใส และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
๒) เพื่อสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ที่เสริมสรางความโปรงใส
๓) เพื่อสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การตอตานการทุจริต การสรางจิตสำนึกสาธารณะ
๑.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของโครงการที่กำหนด
๑) จัดทำแผนกลยุทธการสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการตอตานการทุจริต
ในเดือนพฤษภาคม
๒) ศึกษาการรับรู เขาใจ และทัศนคติของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยจัดทำชองทางการสำรวจ อยางนอย
๑ ชองทาง โดยมีกลุมตัวอยางไมนอยกวา ๘๐๐ ชุด พรอมสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ในการออกแบบ
การสรางการรับรู เขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการบริการประชาชน เพื่อความโปรงใส
และตอตานการทุ จริ ต รวมทั้งการสรางการมีส วนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการปองกั น การทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ การตอตานการทุจริต การมีจิตสำนึกสาธารณะ ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน
๓) สรางการรับรูเกี่ยวกับการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล
หลั ก พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต รวมทั้งภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการดำเนินงานอยางโปรงใส สุจริต
ตลอดจนสร า งความเชื ่ อ มั ่ น ศรั ทธาต อ การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของหน ว ยงานภาครั ฐ ให เ กิ ด แก ประชาชน
โดยอาศัยวิธีการสื่อสารเชิงสรางสรรค ผานสื่อชองทางตาง ๆ จำนวน ๕ ชองทาง ไดแก (๑) สื่อโทรทัศน
(๒) สื่อวิทยุ (๓) สื่อสิ่งพิมพ (๔) สื่อออนไลน และ (๕) สื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ระหวางเดือน
มิถุนายน - กันยายน
๔) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการปองกันและตอตานการทุจริต
โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ระหวางเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม ไดแก
(๑) จัดกิจกรรมสรางการรับรู เขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ
และสรางการมีสวนรวมผาน Social Credit System
(๒) จั ด กิ จ กรรมรวมพลั ง เพื ่ อ สร า งความร ว มมื อ และปลุ ก จิ ต สำนึ ก ที ่ ดี
(๓) จัดกิจกรรมเสริมสรางเครือขายความรวมมือสื่อมวลชน
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ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน
๑.๔ สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร และ/หรือตางจังหวัด
๑.๕ งบประมาณของโครงการ
ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๐๖,๙๐๐ บาท
(ห าล านหกพั นเก าร อยบาทถว น) โดยได ร ั บจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการต อต านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
๑.๖ การดำเนินงาน
๑) จัดทำแผนกลยุทธการสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการตอตานการทุจริต
๒) ศึกษาการรับรู เขาใจ และทัศนคติของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยจัดทำชองทางการสำรวจ ๑ ชองทาง
โดยมีผูตอบแบบสำรวจ จำนวน ๙๑๔ คน พรอมสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ในการออกแบบการสราง
การรับรู เขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการบริการประชาชน เพื่อความโปรงใสและตอตาน
การทุจริต รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการปองกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การตอตานการทุจริต การมีจิตสำนึกสาธารณะ
๓) สรางการรับรูเกี่ยวกับการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล
หลั ก พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต รวมทั้งภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการดำเนินงานอยางโปรงใส สุจริต
ตลอดจนสร า งความเชื ่ อ มั ่ น ศรั ทธาต อ การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของหน ว ยงานภาครั ฐ ให เ กิ ด แก ประชาชน
โดยอาศัยวิธีการสื่อสารเชิงสรางสรรค ผานสื่อชองทางตาง ๆ จำนวน ๕ ชองทาง จำนวน ๕ ชองทาง ไดแก
(๑) สื่อโทรทัศน (๒) สื่อวิทยุ (๓) สื่อสิ่งพิมพ (๔) สื่อออนไลน และ (๕) สื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม คือ จัดทำเนื้อหา
เพื่อนำเสนอผานสื่อผูนำทางความคิด นักวิชาการ บุคคลที่มีชื่อเสียง และ/หรือ เพจดัง เรื่อง สื่อสารอยางไร
โดนใจประชาชน
๔) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการปองกันและตอตานการทุจริต
โดยสรางความรวมมือและจิตสำนึกที่ดีใหกับภาคสวนตาง ๆ ดวยการใหความรูในเรื่องคอรรัปชันทั้งในประเด็น
ของการตอตานการทุจริต และการนำเสนอตัวอยางที่ดีของการใหบริการประชาชนอยางมีธรรมาภิบาล ในรูปแบบ
ของกิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเขารวมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมทั้งไดรับการถายทอดความคิด
การปลูกฝงทัศนคติคานิยมที่ดีในการทำงานที่ยึดหลักความถูกตอง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
(๑) จัดกิจกรรมสัมมนา “บริการภาครัฐ...ยุค New Normal” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผานระบบการประชุมดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Zoom) เพื่อสรางการรับรู เขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพของภาครัฐ สรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ และสงเสริมใหเกิดแนวคิดใหม ๆ ที่สามารถ
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จากวิทยากรซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท Start up ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจดานบริการในยุค
New Normal และผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในด านการสื ่อสารสร างสรรค ดานไอทีและการดำเนิ น งาน
ดวยระบบออนไลน ทั้งนี้ไดมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมจากทั้งภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ภาคเอกชน
และประชาชน จำนวนกวา 200 คน โดยมีการบรรยายของ ผศ.ดร.วรัชญ ครุจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ในหัวขอ “สื่อสารอยางไร ถึงใจประชาชน”
การบรรยายของคุณภาวุธ พงษวิทยานุ ผูบริหาร www.talad.com ไดบรรยายในหัวขอ “ออนไลน...จุดเปลี่ยน
บริการภาครัฐสูยุคดิจิทัล” และการบรรยายของนายพงศสุข หิรัญพฤกษ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
โชวไรขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) ในหัวขอ “เมื่อภาครัฐ ตองเปนภาครัฐดิจิทัล”
(๒) จัดกิจกรรม “คายพลังคนรุนใหม ไมทนตอการทุจริต” ระหวางวันที่ 26 - 28
สิ ง หาคม 2563 ณ จั ง หวั ด นครนายก เพื ่ อ สร า งทั ศ นคติ แ ละปลุ ก จิ ต สำนึ ก ที ่ ด ี ใ ห ก ั บ เจ า หน า ที ่ ข องรั ฐ
ในการปฏิบัติราชการดวยความถูกตอง โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
และเพื่อเรียนรูถึงผลกระทบและความรายแรงของปญหาการทุจริต คอรรัปชัน และแนวทางในการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งปลูกฝงคานิยมที่ดีในการปฎิบัติงานที่ยึดหลักความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม
คายอบรม 3 วัน 2 คืน เพื่อสรางความตระหนักรูและความสำคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน สำหรับ
ขาราชการ ประกอบดวยกิจกรรม 1) กิจกรรม “สรางทีม สรางชาติ” เปนรูปแบบกิจกรรม ปลุกพลัง ภายใต
แนวคิด “เร็ว ไว อยางมีคุณภาพ” มุงเนนคุณภาพการทำงานเปนทีม สรางความสามัคคี สงเสริมการมีสวนรวม
ในการทำงานรวมกันดวยความไววางใจ 2) กิจกรรมการบรรยาย “ทุจริตผิดตรงไหน?” เปนรูปแบบการ
บรรยายเพื ่ อสร างการรั บรู  และปลู กฝ งทั ศนคติ ค านิ ยมที ่ ดี ในการทำงานที ่ ยึ ดหลั ก ความถู กต องโปร ง ใส
3) กิจกรรม “รูตัว สรางตน พัฒนาคน” เปนการเรียนรูวิถีพอเพียง ณ ศูนยการเรียนรู ภูกระเหรี่ยง โดยเนนการ
เรียนรูชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพี ยงตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ 4) กิจกรรมการบรรยาย “วิธีคิดเปลี ่ ยน
วิถีชีวิตเปลี่ยน” เปนรูปแบบการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญในการสรางแรงบันดาลใจ ใหเกิด
การทำงานอย างมี ความสุ ขและเคล็ ดลั บ ในการทำงานให ม ี ประสิ ทธิ ภ าพ อั นจะส งผลให การดำเนิ น งาน
ของหนวยงานราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย ดร.พนม ปยเจริญ นักพูดระดับประเทศ ทั้งนี้ไดมี
ผูเขารวมกิจกรรมเปนขาราชการจากหลายหนวยงาน จำนวน 53 คน
(๓) จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเรื่อง “ภาครัฐปรับ ขยับชุมชน สูสังคมดิจิทัล”
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน เพื่อสรางการรับรู
และเขาใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และความจำเปนของการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน โดยมีการบรรยายในหัวขอ “ฐานขอมูลคุณภาพ สรางทองถิ่นเขมแข็ง” โดย ดร.ณรงคพันธ ฉุนรัมย
หัวหนาฝายนโยบายและแผนสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
และกิจกรรมการเสวนา “ขอนแกนกับความทาทายใหมหลังโควิด-19” โดยนายสามารถ อังวราวงศ ประธาน
กิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมขอนแกน คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (สทค.) และ ดร.อิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ทั้งนี้ไดมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมจากหนวยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
จำนวน ๑๑๖ คน

-4(๔) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ระหวางวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ชุมชน
ปาดงทำเลดอนใหญ จังหวัดรอยเอ็ด และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
สำนักงาน ก.พ.ร. และสื่อมวลชน โดยเนนใหสื่อมวลชนทำหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรูตางๆ สูประชาชน รวมทั้งสรางการรับรู เขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความโปรงใส
และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีในการสราง
ความโปรงใส และการตอตานการทุจริต โดยศึกษาดูงานโครงการรอยเอ็ดรวมใจอนุรักษปาดงทำเลดอนใหญ
ที่ศูนยเรียนรูปาดงทำเลดอนใหญ จังหวัดรอยเอ็ด แหลงศึกษาเรียนรูตนแบบการอนุรักษพื้นที่ปา โดยกลุม
เครือขายจิตอาสาพิทักษปาดงทำเลดอนใหญ และนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพมือเทียมและขาเที ยม
ชวยเหลือผูพิการ โดยกลุมกอการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน
โดยการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐเหลานี้ ชวยแสดงใหเห็นถึงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การให บริ การประชาชนได ดีมากยิ่ งขึ ้ น และประชาชนได รั บบริการที ่ สะดวก รวดเร็ ว โปร งใส เป นธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑.๗ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) ผลผลิต
(๑) แผนกลยุทธการสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการตอตานการทุจริต
(๒) รายงานผลการศึกษาการรับรู เขาใจ และทัศนคติของประชาชนตอการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
(๓) รายงานการสรางการรับรู เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและ
การบริการประชาชนเพื่อความโปรงใส และการตอตานการทุจริต โดยรายงานมีเนื้อหาการสรางการรับรู
เขาใจฯ ผานสื่อตาง ๆ จำนวน 5 ชองทาง
(๔) รายงานการจัดกิ จกรรมเสริ มสรางการมีส ว นรวมของภาคส วนตาง ๆ ในการ
ปองกันและตอตานการทุจริต จำนวน ๔ ครั้ง
๒) ผลลัพธ
(๑) การสำรวจการรับรู ความพึงพอใจ และ ความคิดเห็นของประชาชนต อ การ
ใหบริการออนไลน (e-service) ของหนวยงานราชการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสะดวก การลดภาระในการ
ติดตอราชการ ขอมูลการใหบริการและชองทางในการติดตอที่ชัดเจน สรางความโปรงใสและลดการทุจริต คือ
เปาหมายความตองการของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานราชการ
- รอยละ ๗๖.๓ รับรูการใหบริการออนไลน (e-service) ของหนวยงานราชการ
- ผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการออนไลน (e-service) ของหนวยงาน
ราชการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.48
- ผลสำรวจความคิดเห็นตอการใหบริการออนไลน (e-service) ของหนวยงานราชการ
รอยละ ๒๑.๑๔ หนวยงานราชการควรปรับใหเปนการบริการแบบออนไลนเพื่อลดภาระงานและเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากที่สุด

-5(๒) ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของการจั ดกิ จ กรรมเสริ มสร างการมี ส ว นรวม
ของภาคสวนตาง ๆ ในการปองกันและตอตานการทุจริต
- รอยละ 89 เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและ
การใหบริการประชาชนผานระบบออนไลนของภาครัฐ
- รอยละ 90 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่เปนธรรม
และโปรงใส
- รอยละ 8๕ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ
- รอยละ 90 สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได
- รอยละ 96.70 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความโปรงใส
และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๘ ผลการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย ๑๐๐ เปอรเซ็นต (สิ้นสุดโครงการ)
๑.๙ ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรับจัดสรรงบประมาณการ
ดำเนินโครงการสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการตอตานการทุจริตตามแผนงานบูรณาการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเดือนมีนาคม ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ทำใหการดำเนินงานลาชากวาแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนด

-6๒. กิจกรรมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานภาครัฐ
๒.๑ วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหขาราชการ บุคลากร ของสำนักงาน ก.พ.ร. มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
๒) สรางทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการและความถูกตองตามกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
๒.๒ การดำเนินงาน ตามขอบเขตของกิจกรรมทีก่ ำหนด
การจัดกิจกรรมการสรางความตระหนักรูและคานิยมองคกรในการสงเสริมคุณธรรมและ
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ ครั้ง ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓
๒.๓ กลุมเปาหมาย
ขาราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
๒.๔ สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
๒.๕ งบประมาณ
ใช ง บประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,85๐ บาท
(หาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)
๒.๖ การดำเนินงาน
การประชุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (Home Office Day) เรื่อง “ธรรมาภิบาล
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอง
ประชุมฝายบริหาร ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยนายมีชัย โอน เจาพนักงานตรวจสอบทรัพยสินชำนาญการพิเศษ
สำนักงาน ป.ป.ช. เปนวิทยากร
๒.๗ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) ผลผลิต
การประชุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (Home Office Day) เรื่อง “ธรรมาภิบาล
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ”จำนวน ๑ ครั้ง
๒) ผลลัพธ
ขาราชการ บุคลากร ของสำนักงาน ก.พ.ร. มีวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติราชการ
สอดคลองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตในหนาที่ราชการ รับผิดชอบ เปนธรรม ถูกกฎหมาย

-7และยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน โดยไมมีเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ
ในสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๘ ผลการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย ๑๐๐ เปอรเซ็นต (สิ้นสุดกิจกรรม)
๒.๙ ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

-8๓. กิจกรรมการฝกอบรมสัมมนา บุคลากร “หลักสูตรเตรียมความพรอมสำหรับขาราชการบรรจุใหม”และ
การอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ด”ี
๓.๑ 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
๓.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของกิจกรรมที่กำหนด
การจัดฝกอบรมสัมมนา บุคลากร“หลักสูตรเตรียมความพรอมสำหรับขาราชการบรรจุใหม”
และการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ด”ี รวมจำนวน ๔ ครั้ง ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
– กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๓.๓ กลุมเปาหมาย
ขาราชการบรรจุใหม สำนักงาน ก.พ.ร. ไดแก นักพัฒนาระบบราชการ นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
และเจาพนักงานธุรการ
๓.๔ สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
๓.๕ งบประมาณของกิจกรรม
ใช งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖,๒๙๐ บาท
(สองหมื่นหกพันสองรอยเกาสิบบาท)
๓.๖ การดำเนินงาน
๑) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขาราชการใหมและใหความรูเบื้องตนในการปฏิบัติงาน ระหวาง
วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการบรรจุใหม จำนวน 16 คน
ได แ ก นั ก พั ฒ นาระบบราชการ จำนวน 13 คน และนิ ต ิ ก ร จำนวน 3 คน ประกอบด ว ยเนื ้ อ หา ดั ง นี้
(๑) การสรางความรู ความเข าใจในภารกิจ ของสำนั กงาน ก.พ.ร. ไดแก ภารกิจดานการพัฒนาโครงสร าง
และพัฒนาระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. ภารกิจดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการบริการภาครัฐ
ภารกิจดานการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบภาคราชการ และภารกิจดานระบบบริหารราชการแบบบูรณา
การ (๒) ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนเบื้องตนในการเปนขาราชการ (๓) ความรูในการปฏิบัติงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. (ระบบ Intranet และ OPDC Smart) และระบบ ก.พ. 7 Online
และ (๔) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒) จัดอบรม “หลักสูตรเตรียมความพรอมสำหรับขาราชการบรรจุใหม : ปฐมนิเทศ
ขาราชการใหม และใหความรูเบื้องตนในการปฏิบัติงาน” ในวันจันทร ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน
ก.พ.ร. โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการบรรจุใหม ไดแก จำนวน 3 คน ตำแหนง นักพัฒนาระบบราชการ

-9จำนวน ๒ คน และเจาพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ (๑) ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
แบบแผนเบื ้ องต นในการเป นข าราชการ และ (๒) ความรู  ในการปฏิ บั ติ งานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สำนักงาน ก.พ.ร. (ระบบ Intranet และ OPDC Smart) และระบบ ก.พ. 7 Online
๓) จัดอบรม “หลักสูตรเตรียมความพรอมสำหรับขาราชการบรรจุใหม : ปฐมนิเทศ
ขาราชการใหม และใหความรูเบื้องตนในการปฏิบัติงาน” ในวันจันทร ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน
ก.พ.ร. โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการบรรจุใหม ไดแก จำนวน ๑ คน ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ (๑) ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนเบื้องตนในการเปนขาราชการ และ
(๒) ความรูในการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. (ระบบ Intranet และ OPDC
Smart) และระบบ ก.พ. 7 Online
๔) จั ด อบรมสั ม มนาร ว มกั น “หลั ก สู ต รการเป น ข า ราชการที ่ ด ี ” ระหว า งวั น ที่
2๔ - ๒๗ กุ มภาพั นธ 256๓ เวลา 08.๓0 – ๑6.๐0 น. ณ สำนั กงาน ก.พ.ร. โครงการส ว นพระองค
(สวนจิตรลดา) และพิพิธภัณฑตานโกง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการบรรจุใหม จำนวน ๑๗ คน ไดแก
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ คน นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๒ คน นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน ๑ คน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ (๑) วินัยขาราชการ
จรรยาสำหรับขาราชการ ไดแก หัวขอ “จิตสำนึกในการมีวินัย และวินัยขาราชการ” โดย นางสาวสุจินตนา
ป ยธรรม นิ ติ กรชำนาญการพิ เศษ สำนั กงาน ก.พ เป นวิ ทยากร และหั ว ข อ “หลั กคุ ณธรรม อุ ดมการณ
และจรรยาสำหรับขาราชการที่ดีในการทำงานภาครัฐ” โดย นางสาวณัฐจริยา แสงสวาง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. เปนวิทยากร (๒) หัวขอ “การปฏิบัติราชการเพื่อรองรับระบบราชการ ๔.๐”
โดย นางสาวมนวดี จันทิมา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. เปนวิทยากร
(๓) สิทธิประโยชนการเปนสมาชิก กบข. โดย นางสาวยุภาพร อินทรักษ ผูชวยผูจัดการ ฝายบริการสมาชิก
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เปนวิทยากร (๔) การปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอน
และการใหและรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดย นางสาวทิพวรรณ เศละพฤกษกุล เจาพนักงานปองกัน
การทุจริตชำนาญการ และนายธันยาพร ระเบียบโลก เจาพนักงานปองกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน
ป.ป.ช. เปนวิทยากร (๕) ศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค (สวนจิตรลดา) และ (๖) ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ
ตานโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
๓.๗ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) ผลผลิต
การจั ดฝ กอบรมสั มมนา บุ คลากร“หลั กสู ตรเตรี ยมความพร อมสำหรั บข าราชการ
บรรจุใหม” และการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ด”ี รวม จำนวน ๔ ครั้ง
๒) ผลลัพธ
ขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหมและอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการไดเรียนรู
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

- 10 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหมและอยูร ะหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ร าชการ
ผานการทดสอบรอยละ ๑๐๐
๓.๘ ผลการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย ๑๐๐ เปอรเซ็นต (สิ้นสุดโครงการ)
๓.๙ ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

- 11 ๔. โครงการสงเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐและการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรง
ที่มีประสิทธิภาพ
๔.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑) ทบทวนและออกแบบการเสริมสรางขีดความสามารถในการดำเนินการดานความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มศักยภาพนโยบายดานการเสริมสราง
ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Designing Effective Anticorruption Policies)
๒) ศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสราง/พัฒนากลไกเทคโนโลยี/ดิจิทัลมาใชเพื่อเสริมสราง
ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
๓) เปดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมถอดบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษา วิเคราะหและ
จัดทำแนวทางทางการนำเทคโนโลยีมาใชในระบบราชการเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐ เพื่อหาแนวทาง
ในการวางแผนการทำงานดานการสงเสริมความซื่อตรงในภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนที่ยอมรับ
ในเวทีโลก
๔) สื่อสารและสรางความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการเสริมสราง
ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย
๕) ยกระดั บ การยอมรั บ ของประเทศไทยในสายตาขององค ก ารระหว า งประเทศ
ที่มีตอผลการดำเนินงานของรัฐบาลในดานการเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐเทียบเคียงมาตรฐานสากล
รวมทั้งสงผลตอในเชิงบวกตอคาคะแนนและผลการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
๔.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของโครงการที่กำหนด
๑) ทบทวนและออกแบบการเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการดำเนิ น การด า น
ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ทบทวนขอเสนอแนะที่ไดรับจากการดำเนินการประเมินตนเองในระยะที่ ๒ รวมกับ
หนวยงานขับเคลื่อนหลัก เพื่อนำไปออกแบบการเสริมสรางขีดความสามารถดานการเสริมสรางความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ศึ กษาแนวปฏิ บั ติ ที ่ เป นเลิ ศในการสร าง/พั ฒ นากลไกเทคโนโลยี / ดิ จ ิ ทั ล มาใช
เพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ศึกษาและวิเคราะหแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสราง/พัฒนากลไกเทคโนโลยี/ดิจิทัล
มาใชเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ นำไปสูความโปรงใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
สงผลใหเกิดความไววางใจของประชาชนตอภาครัฐ
3) เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญ
เกี ่ ยวกั บการศึกษาแนวปฏิ บั ติที ่ เป นเลิ ศในการสร าง/พั ฒ นากลไกเทคโนโลยี / ดิ จ ิทั ลมาใช เพื ่ อเสริมสราง
ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อนำมาจัดทำเปนแนวปฏิบัติในการเพิ่มระดับความซื่อตรงในภาครัฐ
ในอนาคตรวมกัน

- 12 ๔) สื่อสารสรางความเขาใจในวงกวาง
พัฒนาสื่อโสตทัศนในรูปแบบที่เขาใจงายเพื่อสื่อสารผลการเสริมสรางความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐ จำนวน ๒ เรื่อง และสื่อสารสรางความเขาใจเพื่อใหเกิดการตระหนักรูเกี่ยวกับ
การเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐผานสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เชน
YouTube Facebook ไมนอยกวา ๒ ชองทาง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการสรางการรับรูของภาคประชาชน
เกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
๔.๓ กลุมเปาหมาย
เครือขายความซื่อตรงในภาครัฐ (Public Integrity Network) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาสังคม และองคกรระหวางประเทศ
๔.๔ สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง
๔.๕ งบประมาณของโครงการ
ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน 2,๓๔๕,๐00 บาท
(สองลานสามแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
๔.๖ การดำเนินงาน
๑) เลขาธิการ ก.พ.ร. ลงนามอนุมัติใหดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2563
๒) สำนั กงาน ก.พ.ร. และองค การเพื ่ อความร ว มมื อทางเศรษฐกิ จ และการพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) มี ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ในการจัดทำรายงานการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย (Thailand Integrity
Review Phase 2) ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ของประเทศไทย (fact-checking workshop) ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองอราวินดา
(Aravinda) ชั้น 13 โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
และกำหนดรูปแบบการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย และใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลักสามารถขยายผลไปสูหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ได พรอมทั้งเพื่อยกระดับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐของประเทศไทยใหเทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล
(เบิ ก จ า ยจากเงิ นงบประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน งบรายจายอื่น โครงการ Country Programme (CP) โครงการ
เสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ ๒ (Integrity Review of Thailand
Phase 2))
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๔.๗ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) ผลผลิต
(๑) รายงานการทบทวนและออกแบบการเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการ
ดำเนินการดานความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
(๒) รายงานการศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสราง/พัฒนากลไกเทคโนโลยี/
ดิจิทลั มาใชเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
(๓) รายงานผลการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรางแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มระดับความซื่อตรงในภาครัฐ
(๔) สื่อโสตทัศนในรูปแบบที่เขาใจงายเพื่อสื่อสารผลการเสริมสรางความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐ จำนวน ๒ เรื่อง และสื่อสารสรางความเขาใจเพื่อใหเกิดการตระหนักรูเกี่ยวกับ
การเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐผานสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เชน
YouTube Facebook ไมนอยกวา ๒ ชองทาง
(๕) รายงานสรุปการสรางการรับรูของภาคประชาชนเกี่ยวกับการเสริมสรางความ
ซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
๒) ผลลัพธ
หนวยงานภาคราชการที่มีภารกิจรับผิดชอบดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของประเทศไทยสามารถยกระดับการเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงาน
ภาครัฐของประเทศไทยเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟง
ตัวอยางที่ดีของประเทศตาง ๆ เพื่อประยุกตใชอยางเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน
๔.๘ ผลการเบิกจาย
กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่ มตั้ งแตวันลงนามในสั ญญา (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
และกำหนดระยะเวลาสงมอบงานใหแกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต
วันลงนามในสัญญา (๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)
๔.๙ ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใชเมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทำใหโครงการตองเลื่อนการดำเนินการตามไปดวย ประกอบกับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลใหตองมีการทบทวนและปรับแผนการดำเนินการ
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น

- 14 ๕. โครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปรงใส
๕.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑) เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการปรับปรุงการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและภาคเอกชน ลดการใชดุลยพินิจ สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
๒) เพื่อยกระดับการใหบริ การและการใหขอมูลภาครัฐที่ ค รบถ ว น ถู ก ต อ ง ทั น สมั ย
พรอมทั้งนำระบบดิจิทัลมาประยุกตใช กอใหเกิดความสะดวกแกประชาชนและภาคเอกชน
๓) เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนและ/ภาคเอกชน เกี่ยวกับความตองการใน
การรับบริการ รวมถึงความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
๕.๒ กิจกรรรม/การดำเนินงาน ตามขอบเขตของโครงการที่กำหนด
๑) การจัดทำขอเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการภาครัฐไมนอยกวา ๒๐ งานบริการ
โดยอาจคั ด เลื อ กจากสภาพป ญ หาที ่ พ บในป จ จุ บั น ปริ ม าณการใช บ ริ ก ารของประชาชน พร อ มทั ้ ง
ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม ร ว มกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และ/หรื อ ภาคเอกชนที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เพื ่ อ นำความคิ ด เห็ น
ดั งกลาวมาประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงงานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนไดตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และจั ดทำข อมู ลเผยแพร ให กั บหน วยงานอื ่ นนำไปปรั บใช หรื อประชาสั มพั นธ ให แก ประชาชนเพื ่ อสร าง
ความเชื่อมัน่ ตอหนวยงานภาครัฐ ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
๒) การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผาน
ระบบดิจิทัล ซึ่งเปนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการผลักดันใหสวน
ราชการพัฒนาเอกสารหลักฐานที่ออกใหกับประชาชนใหอยูในรูปแบบเอกสารดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการผานระบบดิจิทัล ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
(๑) การใหคำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานหนวยงานนำรองที่พัฒนาการออก
เอกสารราชการผานระบบดิจิทัล
(๒) การพัฒนาระบบการออกเอกสารราชการผานระบบดิจิทัล
(๓) การจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ผานระบบดิจิทัล
๓) การพัฒนาฐานขอมูลคูมือสำหรับประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชนใหมีขอมูลชัดเจนและครบถวน
อานเขาใจงาย มีรูปภาพประกอบ และรูปแบบสวยงาม โดยยกระดั บ ฐานข อ มู ล บริ ก ารของรั ฐ ในเว็บไซต
www.info.go.th ใหมีความถูกตอง เพื่อใหมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย งายตอการสืบคน และเกิดความสะดวก

- 15 ในการติดตอราชการ สามารถนำไปพัฒนายกระดับประสิทธิภาพของระบบศูนยบริการขอมูลภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
๔) การจัดกิจกรรมเวทีสัญจร เพื่อถายทอดองคความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการพัฒนางานบริการของหนวยงานภาครัฐ ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
5) การจัดทำขอเสนอในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับการใหบริการ
ในรู ป แบบ e-Service โดยการศึ ก ษาและออกแบบ Business Model ของต น แบบศู นย ก ลางการบริ การ
ประชาชนในการติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
6) การจั ดสั มมนาเผยแพร ผลการพั ฒนาแนวทางการให บริ การภาครั ฐ เพื ่ อเผยแพร ผลการ
ดำเนินการหรือการปรับปรุงงานบริการของหนวยงานภาครัฐ และเปนแนวทางหรือตนแบบในการพัฒนางาน
บริการหรือปรับปรุงการใหบริการแกหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓
๗) การจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ ในเดือน
มกราคม ๒๕๖๓
๕.๓ กลุมเปาหมาย
สวนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองส ว น
ทองถิ่น องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบัน/หนวยงาน/องคกรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน
๕.๔ สถานที่ดำเนินการ
หนวยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
๕.๕ งบประมาณของโครงการ
ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 9,76๘,๘๙4 บาท
(เกาลานเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบสี่บาทถวน)
๕.๖ การดำเนินงาน
๑) การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผาน
ระบบดิจิทัล ซึ่งเปนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการผลักดันใหสวน
ราชการพัฒนาเอกสารหลักฐานที่ออกใหกับประชาชนใหอยูในรูปแบบเอกสารดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการผานระบบดิจิทัล ดังนี้
(๑) การใหคำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานหนวยงานนำรองที่พัฒนาการออก
เอกสารราชการผานระบบดิจิทัล
เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ.ร. ไดดำเนินการรวมกับสำนั กงาน
พั ฒนารั ฐบาลดิ จ ิ ท ั ล (องค การมหาชน) และสำนั กงานพั ฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส (องค การมหาชน)
โดยมีการติดตามและหารือการดำเนินการและสอบถามสถานะการดำเนินงาน ความพรอมของหนวยงาน

- 16 ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม จำนวน ๒๓ หนวยงาน ไดแก ๑) กรมปศุสัตว
๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๔) สำนักงาน กสทช ๕) สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ๖) สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย ๗) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๘) กรมพั ฒนาฝ ม ื อ แรงงาน ๙) กรมวิ ช าการเกษตร ๑๐) กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ๑๑) กรมสรรพากร
๑๒) กรมคุมประพฤติ ๑๓) กรมเจาทา ๑๔) แพทยสภา ๑๕) กรมการทองเที่ยว ๑๖) กรมประมง ๑๗) กรมธุรกิจพลังงาน
๑๘) สำนักงานประกันสังคม๑๙) กรมบังคับคดี ๒๐) กรมการขนสงทางบก ๒๑) มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๒) กรมปาไม
และ ๒๓) โรงพยาบาลศิริราช
(๒) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผาน
ระบบดิจิทัล
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบราชการเกี ่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และยกระดั บ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ไดมีคำสั่งที่ 1/2562
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ผานระบบดิจิทัล โดยในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพ
และความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห องประชุ มฝ ายบริ หาร ชั ้ น 5 สำนั กงาน ก.พ.ร. โดยรองเลขาธิ การ ก.พ.ร. นางอารี ย พั นธ เจริ ญสุข
เปนประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล โดยมีผูแทน
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวมหารือเกี่ยวกับ
ปฏิทินการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการออกเอกสารราชการผานระบบดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผานระบบดิจิทัลบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
๒) จัดกิจกรรมเวทีสัญจร เพื่อถายทอดองคความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการพัฒนางานบริการของหนวยงานภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร. ไดกิจกรรมเวทีสัญจรเพื่อถายทอดองคความรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนางานบริการของหนวยงานภาครัฐ ในหัวขอเรื่อง การพัฒนางานบริการภาครัฐ
ในยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพรผลการพัฒนาบริการของรัฐตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ณ หองออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐ
ที่เปนอิสระ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 257 คน เขารวมการสัมมนา ทั้งนี้ งานสัมมนาฯ ดังกลาว
เปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล พรอมกับการชี้แจงผลตรวจติดตาม
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เพื่อสรางการรั บรู และความเขาใจเกี่ยวกั บพัฒนาและปรั บปรุงประสิ ทธิภ าพการใหบริ การแกประชาชน
และสร า งความโปร ง ใสในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ของหน ว ยงานภาครั ฐ และการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ใ นหั ว ข อ ภาครั ฐ
จะเปลี่ยนไปอยางไร และประชาชนจะไดอะไรจากพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- 17 ๓) จัดสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ เพื่อเผยแพรผลการดำเนินการ
หรือการปรับปรุงงานบริการของหนวยงานภาครัฐ และเปนแนวทางหรือตนแบบในการพัฒนางานบริการหรือ
ปรับปรุงการใหบริการแกหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ
เรื่อง “4 ป กฎหมายอำนวยความสะดวก สูบริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล” เพื่อเผยแพรผลการดำเนินการ
ในการปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและภาคเอกชน ลดการ
ใชดุลยพินิจ สรางความโปรงใสในการใหบริการ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ณ หองบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอรเกท
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีไดปาฐกถา เรื่อง นโยบายภาครัฐ
สูการขับเคลื่ อนการอำนวยความสะดวกเพื่ อประชาชน การแสดงเจตจำนงคของหนวยงานนำรองในการ
พัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล การเสวนาหัวขอ สะทอนมุมมองภาครัฐเอกชนสู  บ ริ ก ารภาครั ฐ ในโลกยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล โดยเลขาธิ ก าร ก.พ.ร. รองประธานกรรมการหอการค า ไทย
รองกรรมการผู  จ ั ด การใหญ สายงานบริ ห ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ธนาคารสแตนดาร ดชาร เตอร ด (ไทย)
และเลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) การแถลงขาวเรื่อง บริการภาครัฐฉับไว ไดดวยมาตรฐาน
เอกสารราชการแบบดิจิทัล โดยสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) การใหคำปรึกษาแกหนวยงานในการดำเนินการปรับปรุง
คูมือสำหรับประชาชนในรูปแบบ Infographic และการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล
และการรับสมัครหนวยงานนำรองในการพัฒนาการออกเอกสารฯ ผานระบบดิจิทัล
๔) จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได จ ั ด การสั ม มนาชี ้ แ จงแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การใหบริการภาครัฐ เพื่อเผยแพรผลการพัฒนาบริ การของรัฐตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอรเคลีย
โฮเต็ล ประตูน้ำ โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐ
ที่เปนอิสระ จำนวน 335 คน เขารวมการสัมมนา ทั้งนี้ งานสัมมนาฯ ดังกลาว เปนการบรรยายพิเศษจากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อสรางการรับรู และความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
และสรางความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และการใหขอมูลแกหนวยงานภาครัฐที่เขารวม
การสัมมนาผานกระบวนการกำหนดประเด็นถาม – ตอบ
๕) ขับเคลื่อนการดำเนินการในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ผานระบบดิจิทัลรวมกับหนวยงานนำรอง มีการใหคำปรึกษา สนับสนุนการพัฒนา การติดตามปญหาและ
อุปสรรค รวมถึงความพรอมในการดำเนินการของหนวยงานนำรองอยางตอเนื่อง และมีการจัดประชุมชี้แจง
แนวทางดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2563 โดยมีนางอารียพันธ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. เปนประธานการประชุม ซึ่งกิจกรรม
ดั งกล าวเป นการประชุ มผ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส (e-Meeting) โดยใช โ ปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

- 18 เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และแนวทางการดำเนินระบบลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส (Government e-Signature platform) โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ มากกวา 90 ID Zoom รวมถึงไดมีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออก
เอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล จำนวน 2 ครั้ง ประกอบดวยการประชุมครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยการประชุม
ทั้ง 2 ครั้ง คณะทำงานไดมีความเห็นและขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน
ผานระบบดิจิทัลใหเปนไปตามเปาหมาย อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ควรเรง
สนับสนุนหนวยงานนำรอง อาทิ ในประเด็นของการพั ฒนาระบบสำหรับเอกสาร/ใบอนุ ญาตที่ มี แผนการ
ยกระดับผาน Biz Portal การเชื่อมโยง API กับ e-Document platform ที่ สพร. ไดพัฒนาขึ้น เปนตน ทั้งนี้
ผลการดำเนิ นการเมื ่ อสิ ้ นกั นยายน 2563 มี จ ำนวนเอกสาร/ใบอนุ ญาตที ่ พั ฒ นาแล ว เสร็ จ จำนวน 61
ใบอนุญาต
๖) พัฒนาฐานขอมูลคูมือสำหรับประชาชน โดยไดดำเนินการจัดระเบียบ วิเคราะห
ฐานข อมู ล คู  มื อสำหรั บประชาชน รวมถึ งได จ ั ดทำคู  มื อสำหรั บประชาชนในรู ปแบบ Infographic เพื ่ อให
ผูรับบริการไดรับขอมูลชัดเจนและครบถวน อานเขาใจงาย มีรูปภาพประกอบ และรูปแบบสวยงามโดยมี การ
ประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อสอบถามความเห็น และใหหนวยงานเสนอรายชื่อกระบวนงานที่ประสงคจะทำ
เปน Infographic และมีการถายทอดการประชุมผานชองทางออนไลน (YouTube Live) ดวย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.
สามารถจัดทำ Infographic ไดจำนวน 1,017 กระบวนงาน ซึ่งมากกวาเปาหมายที่จะดำเนินการออกแบบ
คูมือสำหรับประชาชนใหเปนรูปแบบ Infographic จำนวน ไมนอยกวา 1,000 กระบวนงาน
๗) จัดทำขอเสนอในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับการใหบริการใน
รูปแบบ e-Service โดยไดดำเนินการการศึกษาและออกแบบ Business Model ของตนแบบศูนยกลางการ
บริการประชาชนในการติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ซึ่งจัดทำโมเดลการไหลของงานบริการ (Service
Flow Model หรือ Business Model) แลวเสร็จ ประกอบดวยโมเดลงานบริการของ 7 หนวยงาน จำนวน 20
งานบริการ แลวเสร็จ เชน กรมการขนสงทางบกในงานการรับชำระภาษีรถประจำป สำนักงานประกันสังคมใน
งานการขึ้นทะเบียนผูประกันตามมาตรา 40 เปนตน
๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) ผลผลิต
(๑) รายงานความกาวหนาการพัฒนาฐานขอมูลคูมือสำหรับประชาชน
(๒) รายงานความกาวหนาการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารราชการผานระบบดิจิทัล
(๓) รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ผานระบบดิจิทัล ฉบับสมบูรณ
(๔) รายงานการพัฒนาฐานขอมูลคูมือสำหรับประชาชน ฉบับสมบูรณ
(๕) รายงานการจั ดทำข อเสนอในการปรั บปรุ งงานบริ การภาครั ฐ เพื ่ อ ยกระดั บ
การใหบริการในรูปแบบ e-Service

- 19 ๒) ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนต อการใหบริ การตามคู มื อสำหรับประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ อยูที่รอยละ 92 โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในปงบประมาณ 2563
เปนผลการสำรวจในงานมหกรรมบริการภาครัฐ ที่เซ็นทรัลเวสทเกต จังหวัดนนทบุรี ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถจัดงานไดในทุกภูมิภาค จึงสงผลใหผล
การประเมินไมมีความครอบคลุมในทุกภูมิภาค
๕.๘ ผลการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย ๑๐๐ เปอรเซ็นต (สิ้นสุดโครงการ)
๕.๙ ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

