
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมทางไกล 
(Conference) ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ 
100 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เก่ียวกับ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง
ประจ า และ
พนักงาน
ราชการ จาก
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค กรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
จ านวน 
1,500 คน

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 2,332 คน
น าความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือป้องกัน
การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน

4,600 4,600 ✓

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 12 เดือน)
ศปท.กรมส่งเสริมสหกรณ์

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

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต



โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 และ
สามารถน า
หลักปรัชญา
และเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับใช้ได้

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค 
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 ✓



โครงการปลูกฝ่ังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ หบัก
ความพอเพียง
ด้วยโมเดล 
STRONG จิต
พอเพียง ต้าน
ทุจริต และวิธี
คิดแยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม มี
ความรู้เพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80    
 2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรม
ไปปฏิบัติ
ขยายผลใน
หน่วยงาน 3. 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์
สังกัด
ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค 
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การสหกรณ์ท่ี
 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 ✓



กิจกรรมการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่เก่ียวกับ
วินัยและการรักษาวินัย
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 และ
การป้องกันการทุจริต 
ส าหรับข้าราชการท่ีอยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ

ข้าราชการท่ี
บรรจุใหม่ได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
และเป็นการ
ป้องปรามการ
กระท าผิด
วินัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนใน
ระหว่างรับ
ราชการ
จ านวน 5 คร้ัง

ข้าราชการท่ี
บรรจุใหม่

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
คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 15
 ก.ค. 64               
 คร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 2 
ส.ค. 64                
คร้ังท่ี 8 เม่ือวันท่ี 27
 ก.ย. 64

✓



กิจกรรมเก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยและการ
รักษาวินัยเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและ ผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของ คุณธรรม
 จริยธรรม 
และรู้จักการ
รักษาวินัยเพ่ือ
 ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง
ประจ า และ
พนักงาน
ราชการ จาก
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค กรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
จ านวน 
1,500 คน

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 2,332 คน
น าความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือป้องกัน
การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน

4600 4600 ✓



กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรป้องกันการ
กระท าผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ี
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ป้องกัน
การกระท าผิด
วินัยและ
ต่อต้านการ
ทุจริตระหว่าง
หน่วยงานใน 
สังกัดกระทรวง

เจ้า
หน้าท่ีศปท.
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ท่ี
ได้รับ
มอบหมาย

โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
คร้ังท่ี 1 - 3 ท่ีจัดข้ึน
ในวันท่ี 16 23 และ 
30 ก.ค. 64 โดยรับ
ฟังการบรรยาย ผ่าน
ระบบออนไลน์ Zoom
 Meeting

✓ ✓ ✓

กิจกรรมการรายงาน
ข้อมูลการด าเนินการ 
ทางวินัย แพ่ง อาญา 
และมติข้อส่ังการผ่าน
ระบบของส านักงาน 
ป.ป.ท.

เพ่ือให้มีการ
รายงาน 
ติดตามการด 
าเนินการทาง
วินัย และมติ
ข้อส่ังการ
อย่างต่อเน่ือง

เจ้า
หน้าท่ีศปท.
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ท่ี
ได้รับ
มอบหมาย

มีการรายงานผลทุก
เดือน

✓ ✓



กิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
ระดับคะแนน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ภาครัฐ (ITA) 
อยู่ใน ระดับ A
 ข้ึนไป

คณะท างาน 
ITA ของกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้รัการประเมิน
คะแนน ITA อบู่ใน
ระดับ A (93.80)

✓ ✓

กิจกรรมการประเมิน/
วิเคราะห์ความ เส่ียง
การทุจริตของหน่วยงาน

เพ่ือพัฒนา
ระบบ/
กระบวนงาน
ในการป้องกัน
การ ทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน

เจ้า
หน้าท่ีศปท.
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ท่ี
ได้รับ
มอบหมาย
และกพก.

มีการจัดท าแผน
ประเมินความเส่ียง ซ่ึง
มีการรายงานต่อศปท.
กระทรวง

✓ ✓



ประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการ ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 
เพ่ือมุ่งสู่ องค์กรธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส

เพ่ือสร้าง
บรรทัดฐานใน
การด าเนินงาน
 เสริมสร้าง 
จิตส านึก 
ค่านิยม 
วัฒนธรรม
เร่ืองความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
และป็น
ต้นแบบท่ีดีกับ
ข้าราชการทุก
ระดับ

บุคลากรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ทุกคน

มีการเผยแพร่ประกาศ
เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารในเว็บไซต์
และแจ้งเวียนเป็น
หนังสือ

✓

พิธีสงฆ์เน่ืองในวัน
สหกรณ์แห่งชาติ วันท่ี 
26 กุมภาพันธ์

เพ่ือน้อมร าลึก
ถึงคุณความดี
ของบุคลากร
ของขบวนการ
สหกรณ์

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ มี
ความระลึก
ถึงคุณความดี
ของ
ขบวนการ
สหกรณ์

จัดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 
26 ก.พ. 2564

35,100 ✓

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม



กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและด ารงไว้ซ่ึง
วิถีวัฒนธรรมไทย เช่น 
วันข้ึนปีใหม่ และวัน
สงกรานต์

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอัน
ดีของไทย 
จ านวน 2 
กิจกรรม คือ 
วันข้ึนปีใหม่ 
และวัน
สงกรานต์

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ร่วมกัน
สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
อันดีของไทย

✓ ***ไม่ได้จัด
เน่ืองจากติด
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิท-19

กิจกรรมกฐิน
พระราชทานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

เพ่ือเป็นการ
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งาม และการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชนและวัด

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์ สืบ
สานประเพณี
อันดีงาม 
และการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชนและวัด

จัดงานกฐิน
พระราชทาน 
เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.
2563

✓



กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน

เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติ
ตนตาม
ประมวล
จริยธรรม

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์

✓

กิจกรรมยกย่อง
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น

บุคลากร
ภายใน
หน่วยงาน
ได้รับการยก
ย่องชมเชย
และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
และเป็นการ
สร้างขวัญ
ก าลังใจ

บุคลากรกรม
ส่งเสริม
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 256411 ตุลาคม 2564

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

งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง






















