
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมทางไกล 
(Conference) ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้เข้ารับการอบรมร้อย
ละ 100 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจ า และพนักงาน
ราชการ จาก
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค กรมส่งเสริม
สหกรณ์ จ านวน 
1,500 คน

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 2,332 คนน า
ความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือป้องกัน
การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน

4,600 4,600 ✓

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลงานสะสมต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ศปท.กรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ



งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และ
สามารถน าหลักปรัชญา
และเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ได้

บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
เจ้าหน้าท่ี และผู้
สังเกตการณ์ จ านวน
 100 คน

ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ89.4 อีกท้ังผู้
เข้ารับการอบรมได้มี
การต้ังปณิธานในการ
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
การต้ังปณิธานในท า
ความดีเพ่ือสังคม

386,000 386,000 ✓

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)



งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

โครงการปลูกฝ่ังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
หบักความพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG จิต
พอเพียง ต้านทุจริต 
และวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80          
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการอบรมไป
ปฏิบัติขยายผลใน
หน่วยงาน              3.
 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์สังกัด
ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
สหกรณ์ท่ี 1 - 20 
เจ้าหน้าท่ี และผู้
สังเกตการณ์ จ านวน
 100 คน

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เก่ียวกับการ
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต และน าวิธี
คิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมมาประยุกต์ใช้
 ซ่ึงส่งผลดีต่อการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว
 อีกท้ังผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 86.2

340,800 340,800 ✓

ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
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สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

กิจกรรมการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่เก่ียวกับวินัยและ
การรักษาวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 และการป้องกันการทุจริต 
ส าหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และเป็น
การป้องปรามการ
กระท าผิดวินัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหว่างรับ
ราชการจ านวน 5 คร้ัง

ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5  
ม.ค. 64
คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15
 ม.ค. 64
คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 15
 ก.พ. 64                
  คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 1 
มี.ค. 64                 
  คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 7 
เม.ย. 64

✓

พิธีสงฆ์เน่ืองในวันสหกรณ์
แห่งชาติ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์

เพ่ือน้อมร าลึกถึงคุณ
ความดีของบุคลากร
ของขบวนการสหกรณ์

บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีความ
ระลึกถึงคุณความดี
ของขบวนการสหกรณ์

จัดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 
26 ก.พ. 2564

35,100 ✓

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม

ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
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สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสืบสานประเพณีและ
ด ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น
 วันข้ึนปีใหม่ และวันสงกรานต์

เพ่ือสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีของ
ไทย 
จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
วันข้ึนปีใหม่ และวัน
สงกรานต์

บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ร่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของ
ไทย

จัดงานวันสงกรานต์ 
โดยมีพิธีสรงน้ าพระ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล
 รวมท้ังเป็นการสืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต์

✓

กิจกรรมกฐินพระราชทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม และ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและ
วัด

บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน
และวัด

จัดงานกฐิน
พระราชทาน 
เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.
2563

✓

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
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สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

กิจกรรมยกย่องข้าราชการ 
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น

บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับการยก
ย่องชมเชยและเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็น
การสร้างขวัญก าลังใจ

บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์

บุคลากร จ านวน 3 
ราย ได้รับการยกย่อง
ชมเชยและเป็น
แบบอย่างท่ีดี ได้แก่
1. นางวิวาห์พร 
ลักษณะโภคิน  
2. นางสาวเจษฎาภรณ์
 สถาปัตยานนท์
3. นางสาวไพรินทร์ 
สุขเล็ก

✓

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน นางสาวนริสา รักนวล  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ  เบอร์ติดต่อ  0 - 2281 - 7274  e-mail  cpd_psd@cpd.go.th  วันท่ี 16 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี :

ช่ือผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ,นายอัครพล อุดค ามี   โทร. 0 2629 9663  
ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com   ภายในวันท่ี  16 เมษายน 2564  

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ


