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รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที ่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564              
และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได ้ม ีการดำเน ินการขับเคล ื ่อนมาตรการส่งเสร ิมคุณธรรมและความโปร่ งใสของกรมส่งเสริมสหกรณ์           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การสร้างความ
รับรู้เกี่ยวกับคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น 
ขั้นตอน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ และคู่มือ
การมารับบริการ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับผู้
มารับริการ (เช่น 
สหกรณ์ กลุ่ม 
เกษตรกร ฯลฯ) เพ่ือ 
ยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน ทั้ง 
เป็นการสร้างความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีความเท่าเทียม 
ให้กับผู้มารับบริการ 

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น คู่มือการ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร คู่มือ
การจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฯลฯ และการคู่มือการมารับ 
บริการ (คู่มือประชาชน) 
ของผู้เข้ารับบริการ เช่น 
การขออนุญาตใชที่ดินใน
เขตนิคมสหกรณ์ การรับจด
ทะเบียน ควบสหกรณ์ การ
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ
ประกันประจำปีของสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ ฯลฯ 
โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หลักของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
และเผยแพร่ให้บุคลากรใน
กรม 

ทุกหน่วยงาน
ในกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ 

ม.ค. 65 - 
มี.ค. 65 

รายงานผลการ 
ดำเนินงานให้กับที่ 
ประชุมผู้บริหารของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และมีการนำคู่มือต่าง ๆ 
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ 
ของกรม และในหน้าเว็บไซต์
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ซึ่งเป็นการแก้ไขใน 
ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
คุณภาพการ 
ดำเนินงาน และการ 
ปรับปรุงการทำงาน 

ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือนำไป
ปรับใช้ปฏิบัติ และสามารถไป
เผยแพร่ต่อให้กับผู้มารับ
บริการ ให้ทราบถึงเก่ียวกับ
คู่มือการรับบริการของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

   

2. การสร้างความ 
รับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ดำเนินงานประจำปี 
ของกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
หรือการจัดหาพัสดุ 
รวมทั้งมีการรายงาน 
ผลของการดำเนินการ
ตามแผนต่าง ๆ ทั้งนี้
เป็นการแก้ไข
เกี่ยวกับการใช้ 
งบประมาณ 
 

มีการเผยแพร่แผนการ 
ดำเนินงานประจำปีของกรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง 
มีการรายงานผลการ 
ดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้กับบุคลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์กรม แจ้งเวียน
เป็นหนังสือเวียนให้กับทุก
หน่วยงานในสังกัดของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเป็นการ
สร้างความรับรู้ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนต่าง 
ๆ ทั้งเปิดโอกาสให้มีการชี้แจ้ง 
โต้แย้ง ตรวจสอบก่อนที่จะ
ประกาศเป็นแผน ทั้งเป็นการ
สร้างความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน 

กองคลัง 
กองแผนงาน 

ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ให้กับท่ีประชุมผู้บริหารของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และมี 
การเผยแพร่แผนการ
ดำเนินงานประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ทั้งได้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเพ่ิมสมรรถนะและองค์
ความรู้ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ” ในวันที่ 16 
มีนาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุม 226 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ 
กรุงเทพมหานคร และ
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ 
Zoom Meeting ไปยัง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

    หน่วยงานภายในกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานใน 
สังกัดกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ เพ่ือให้ผู้มา 
รับบริการ/ผู้มาติดต่อ 
สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ของหน่วยงานได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน อีกท้ังเป็น 
การอำนวยความ 
สะดวกให้กับ 
ประชาชน ทั้งนี้เป็น 
การปรับปรุงในส่วน 
ประสิทธิภาพการ 
สื่อสาร 

มีการจัดการประเมิน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่อยู่ 
ในสังกัดของกรมท้ัง 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันตามหลักเกณฑ์ท่ี 
กำหนดไว้โดยยึดหลัก 
อำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชน 

ศูนย ์
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และการ 
สื่อสาร 

ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

มีการประกาศผลการประเมิน 
เพ่ือนำผลคะแนนที่บกพร่อง 
ไปปรับปรุงให้มาตรฐานตามที่ 
กำหนด ทั้งนี้ได้มีการรายงาน 
ผลต่ออธิบดีกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

4. การสร้างฐาน
ความคิดในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้บุคลากรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ท้ังนี้
เป็นการปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา การ 
ใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และการ 
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ในหน่วยงาน  

จัดอบรมทางไกล 
(Connference) ให้กับ
บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยตั้ง
กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน 
ทั้งนี้จะมีการเชิญวิทยากร
จาก ป.ป.ช. มาบรรยายให้
ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ม.ค. 65 -
มี.ค. 65 

ได้จัดอบรมทางไกล
(Connference) ให้กับ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุม 126 กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยผู้เข้ารับ
การอบรม รวม จำนวน 
2,901 คน ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับ
การอบรม    มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
และสร้างความรับรู้ 
ให้กับบุคคลใน
องค์กร 

    

5. การสร้างฐาน
ความคิดความรู้และ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับการสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยสามารถ
นำวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมมา
ประยุกต์ใช้ และ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเกี่ยวกับสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

จัดโครงการปลูกฝั่งวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมโดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร
กรมส่งเสริมสหกรณ์สังกัด
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
จำนวน 100 คน ทั้งนี้จะมี
การเชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช. 
มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ม.ค. 65 -
มี.ค. 65 

ได้มีการจัดโครงการปลูกฝั่งวิธี 
คิดแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวม ซึ่งได้จัดโครงการใน 
วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก  
ซึ่งเป็นการปลูกฝั่ง 
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวมให้กับผู้เข้าร่วม 
โครงการ อีกท้ังนำความรู้ที่ได้ 
ไปเผยแพร่ให้บุคลากรใน 
หน่วยงานและสหกรณ์/กลุ่ม 
เกษตร ที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

6. สร้างความ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม 
อันเป็นหนทางใน 
การป้องกันการทุจริต 
และนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ทั้งนี้เป็นการ
ปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหา การใช้อำนาจ 
การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ และการ 
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ในหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นการป้องกัน
และสร้างความรับรู้ 
ให้กับบุคคลในองค์กร 

จัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต 
ทั้งนี้จะมีการเชิญวิทยากร
จาก ป.ป.ช. มาบรรยายให้ 
ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต และมีการ
เชิญพระวิทยากรมาบรรยาย
ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรม
และป้องกันการทุจริต อีกท้ัง
มีการพาไปศึกษาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก 
ปรัชญาของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ม.ค. 65 -
มี.ค. 65 

ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ใน 
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี 
อำเภอบางคนที จังหวัด 
สมุทรสงคราม และไม้แก้ว
ดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนิน
สะดวก จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 
กิจกรรมซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรจาก 
สำนักงานป.ป.ช. บรรยาย 
ตลอดหลักสูตร และ ศึกษาดู 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านสารภี อำเภอบาง
คนที จังหวัด สมุทรสงคราม 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการผู้ได้มี
การตั้งปณิธานในการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางการป้องกันการทุจริต 
มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน 
และการตั้งปณิธานในทำความ 
ดีเพ่ือสังคม 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

7. สร้างความรับรู้
เกี่ยวกับนโยบายของ
ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกคน ที่จะต้องไม่ 
มีการรับของขวัญจาก
การปฏิบัติหน้าที ่ทั้งนี้
เป็นการแก้ไขปัญหา
การทุจริตในหน่วยงาน
และสร้างความรับรู้
ให้กับบุคคลในองค์กร 
 

จัดทำประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์กรม แจ้ง
เวียนเป็นหนังสือเวียน 
ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ทราบ และยึดถือปฏิบัติ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ธ.ค. 64 -
มี.ค. 65 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการ
จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่
รับของขวัญและของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) โดย
ประกาศเม่ือวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 เพ่ือให้
บุคลากรยึดถือปฏิบัติ 

 

ข้อเสนอแนะ/อุปสรรค : ในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิท – 19 ยังแพร่ระบาด ซึ่งมีอุปสรรค   
ในการกำหนดสถานที่ โดยต้องเลือกจังหวัดซึ่งมีมาตรการในการที่สามารถจัดอบรม สัมมนาได้ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมในการดำเนินการ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมสมรรถนะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 

 

   
 

  
 

 
 

 



ภาพกิจกรรมในการดำเนินการ 

โครงการอบรมทางไกล (Conference) เร่ือง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 



ภาพกิจกรรมในการดำเนินการ 

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

   
 

   
 

 
 

 



ภาพกิจกรรมในการดำเนินการ 

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

  
 

  
 

 
 



ภาพกิจกรรมในการดำเนินการ 

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ (No Gift Policy) 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 


