รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที ่ ไ ด้ ด ำเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้ ม ี ก ารดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ นมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรการ/แนวทาง
วิธีการดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
1. การสร้างความรับรู้ จัดเผยแพร่คู่มือการ
สำนักนาย
ม.ค. 64 รายงานผลการ
เกี่ยวกับคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ทะเบียนและ
มี.ค. 64
ดำเนินงานให้กับที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
คู่มือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กฎหมาย กอง
ประชุมผู้บริหารของ
ขั้นตอน ระยะเวลาใน คู่มือการจดทะเบียนสหกรณ์ คลัง กองพัฒนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กาปฏิบัติงานของ
ฯลฯ และการคู่มือการมารับ ระบบสนับสนุน
และมีการนำคู่มือต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ และขั้นตอน บริการ (คู่มือประชาชน) ของ การสหกรณ์
เผยแพร่ บนเว็บไซต์
เกี่ยวกับผู้มารับบริการ ผู้เข้ารับบริการ เช่น การขอ และกลุ่มพัฒนา
ของกรม
(เช่น สหกรณ์ กลุ่ม
อนุญาตใชที่ดินในเขตนิคม
ระบบบริหาร
เกษตรกร ฯลฯ) เพื่อ สหกรณ์ การรับจดทะเบียน
ยึดถือปฏิบัติเป็น
ควบสหกรณ์ การกำหนด
แนวทางเดียวกัน ทั้ง วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
เป็นการสร้างความ
ประจำปีของสหกรณ์และ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ชุมนุมสหกรณ์ ฯลฯ โดยมี
และมีความเท่าเทียม การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลัก
ให้กับผู้มารับบริการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งเป็นการแก้ไขใน
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ปฏิบัติหน้าที่
คุณภาพการ
ดำเนินงาน และการ
ปรับปรุงการทำงาน
2. การสร้างความ
รับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ดำเนินงานประจำปี
ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
หรือการจัดหาพัสดุ
รวมทั้งมีการรายงาน
ผลของการ
ดำเนินการตามแผน
ต่างๆ ทั้งนี้เป็นการ
แก้ไขเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ

มีการเผยแพร่แผนการ
กองคลัง
ต.ค. 63 ดำเนินงานประจำปีของกรม กองแผนงาน มี.ค. 64
ส่งเสริมสหกรณ์ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง
มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้กับบุคลากรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
กรม แจ้งเวียนเป็น
หนังสือเวียนให้กับทุก
หน่วยงานในสังกัดของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็น
การสร้างความรับรู้ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ที่ระบุในแผน
ต่าง ๆ ทั้งเปิดโอกาสให้มี
การชี้แจ้ง โต้แย้ง ตรวจสอบ
ก่อนที่จะประกาศเป็นแผน
ทั้งเป็นการสร้างความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
ภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน
ให้กับที่ประชุมผู้บริหารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และมี
การเผยแพร่แผนการ
ดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.
2564
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3. ปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อให้ผู้มา
รับบริการ/ผู้มาติดต่อ
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงานได้ง่าย
ไม่ซับซ้อน อีกทั้งเป็น
การอำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน ทั้งนี้เป็น
การปรับปรุงในส่วน
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร
4. การสร้างฐาน
ความคิดในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้บุคลากรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

มีการจัดการประเมิน
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่อยู่
ในสังกัดของกรมทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้โดยยึดหลัก
อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ
ศูนย์
ม.ค. 64 เทคโนโลยี มี.ค. 64
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

จัดอบรมทางไกล
กองการ
(Connference)ให้กับ
เจ้าหน้าที่
บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตั้ง
กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน
ทั้งนี้จะมีการเชิญวิทยากร
จาก ป.ป.ช. มาบรรยายให้
ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

ม.ค. 64 มี.ค. 64

ผลการดำเนินงาน
มีการประกาศผลการประเมิน
เพื่อนำผลคะแนนที่บกพร่อง
ไปปรับปรุงให้มาตรฐานตามที่
กำหนด ทั้งนี้ได้มีการรายงาน
ผลต่ออธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์

ได้จัดอบรมทางไกล
(Connference) ให้กับ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ
ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยผู้เข้ารับการ
อบรม รวม จำนวน 2,332 คน
ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกัน
การทุจริตที่จะเกิดขึ้น
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ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
5. การสร้างฐาน
จัดโครงการปลูกฝั่งวิธีคิด
กองการ
ม.ค. 64 - ได้มีการจัดโครงการปลูกฝั่งวิธี
ความคิดความรู้และ แยกแยะผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่
มี.ค. 64 คิดแยกแยะผลประโยชน์
ประสบการณ์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
เกี่ยวกับการสร้าง
ส่วนรวมโดยกำหนด
ส่วนรวม ซึ่งได้จัดโครงการใน
สังคมที่ไม่ทนต่อการ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ
ทุจริต โดยสามารถ กรมส่งเสริมสหกรณ์สังกัด
เดอะเลกาซี รีสอร์ท จังหวัด
นำวิธีคิดแยกแยะ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นการปลูกฝั่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
และผลประโยชน์
สหกรณ์ ที่ 1 -20 จำนวน
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมมา
100 คน ทั้งนี้จะมีการเชิญ
ส่วนรวมให้กับผู้เข้าร่วม
ประยุกต์ใช้ และ
วิทยากรจาก ป.ป.ช. มา
โครงการ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้
สร้างเครือข่ายความ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
ไปเผยแพร่ให้บุคลากรใน
ร่วมมือเกี่ยวกับสร้าง ดังกล่าว
หน่วยงานและสหกรณ์/กลุ่ม
สังคมที่ไม่ทนต่อการ
เกษตร ที่อยู่ในความ
ทุจริต
รับผิดชอบ
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ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
6. สร้างความ
จัดโครงการเสริมสร้าง
กองการ
ม.ค. 64 - ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้าง
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน เจ้าหน้าที่
มี.ค. 64 คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน
ความสำคัญของ
และปราบปรามการทุจริต
และปราบปรามการทุจริต ใน
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้จะมีการเชิญวิทยากร
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ
อันเป็นหนทางในการ จาก ป.ป.ช. มาบรรยายให้
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รี
ป้องกันการทุจริต
ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สอร์ทแอนด์สปา ชะอำ
และนำปรัชญา
ป้องกันการทุจริต และมีการ
จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัด
เศรษฐกิจพอเพียงมา เชิญพระวิทยากรมาบรรยาย
อบรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมซึง่
ใช้ในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรม
ได้รับความอนุเคราะห์
และป้องกันการทุจริต อีกทั้ง
วิทยากรจาก สำนักงาน
มีการพาไปศึกษาเกี่ยวกับ
ป.ป.ช. เพชรบุรี บรรยาย
เศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก
ตลอดหลักสูตร และ ศึกษาดู
ปรัชญาของในหลวงรัชกาล
งานโครงการชั่งหัวมันตาม
ที่ 9
พระราชดำริ และ ศูนย์สาธิต
สหกรณ์โครงการหุบกะพง
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม
โครงการผู้ได้มีการตั้งปณิธาน
ในการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนว
ทางการป้องกันการทุจริต
มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
และการตั้งปณิธานในทาความ
ดีเพื่อสังคม
ข้อเสนอแนะ/อุปสรรค : ในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิท – 19 ยังแพร่ระบาด ซึ่งมีอุปสรรค
ในการกำหนดสถานที่ โดยต้องเลือกจังหวัดซึง่ มีมาตรการในการที่สามารถจัดอบรม สัมนาได้

