
รายงานผลการด าเนินการป้องกันและ            

ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ                     

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 

 



 

สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ      

 วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตะหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นหนทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้  
เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ านวน 100 คน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงกา 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งปณิธานที่จะท าความดีตามปณิธานที่จะท าความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อต่อต้านการทุจริตมีความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างาน
และชีวิตส่วนตัว 

 งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    395,600 บาท 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

โครงการอบรมทางไกลปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือ  
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ านวน 1,๕๐0 คน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงกา 
  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 น าความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 

 งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4,600 บาท 
 
โครงการปลูกฝังวธิีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
สามารถน าวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมาประยุกต์ใช้และผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และสังกัดส่วนกลาง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 
เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์จ านวน 70 คน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
และวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติขยายผลในหน่วยงาน 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสั งคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและ 
น าวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างานและชีวิตส่วนตัว 

 งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  48,300 บาท 



 

 

 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นการป้องปรามการ
กระท าผิดวินัยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างรับราชการ จ านวน 4 กิจกรรม 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นการป้องปรามการกระท า
ผิดวินัยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างรับราชการ จ านวน 4 กิจกรรม 

  

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน 
ตามประมวลจริยธรรม ร้อยละ 100 

  

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย จ านวน 4 ครั้ง 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้าง 
และป้องกันการกระท าผิดวินัย ร้อยละ 100 

  

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

 



 

 

 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จ านวน 3 ครั้ง 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริต มีร้อยละ 100 

  

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในต าแหน่งนิติกร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 107 คน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในการน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล 20 คน 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน 
ตามประมวลจริยธรรม ร้อยละ 100 

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  - 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  หนว่ยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

  หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณม์ีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

  

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 



 

 

 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  - 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  - 

กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ 
 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือให้มีการประสานการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
2 กิจกรรม 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมมีการประสานการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง  

กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 1 กิจกรรม 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 



 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  มีการประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 1 ครั้ง 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมได้รับข้อมูลแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือน้อมร าลึกถึงคุณความดีของบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความระลึกถึงคุณความดีของขบวนการสหกรณ์ 

พิธีสงฆ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 



 

 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัติย์ 

กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม (ต่อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมสืบสานพระราชพิธีพืชมงคลพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่เกษตรกร 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมสืบสานพระราชพิธีพืชมงคลพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่เกษตรกร 
 

กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย จ านวน 2 กิจกรรม คือ วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย 
 

กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ 



 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 3 ราย ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ 
 

กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าดีเด่น 

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด 
 

กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม (ต่อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  นักส่งเสริมสหกรณ์ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
  นักส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  นักส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดี จ านวน 21 ราย 
 

โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (21 รางวัล) 



งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

395,600 353,000 89.25 

โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 4,600 4,600 100 

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

48,300 43,400 89.86 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ 
และพนักงานราชการบรรจุใหม่ 

- - - 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

- - - 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกัน 

การกระท าผิดวินัย 
- - - 

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

- - - 

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- - - 

กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ 

- - - 

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- - - 

กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

- - - 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

- - - 

ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

- - - 

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

- - - 

 



โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 

พิธีสงฆ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

- - - 

กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 

- - - 

กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ 

- - - 

กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซึ่งวิถี 
วัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ 

- - - 

กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

- - - 

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 

- - - 

โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
(21 รางวัล) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

1) ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    

- จ านวนบุคคลากรที่เข้าร่วม คน 100 100 100 

- ผู้เข้าร่วมโครงการตัง้ปณิธานที่จะท าความดีตาม
ปณิธานที่จะท าความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา 
เพ่ือต่อต้านการทุจริตมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

 

ร้อยละ 

 

>80 

 

 

100 

 

100 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ >80 100 100 

โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     

- จ านวนบุคคลากรที่เข้าร่วม คน 1,500 3,018 100 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ 100 100 100 

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

    

- จ านวนบุคคลากรที่เข้าร่วม คน 100 100 100 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจหลักความ
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
และวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีความรู้เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ >80 

 

100 

 

100 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปปฏิบัติขยายผลในหน่วยงาน 

ร้อยละ >80 100 100 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจในภาพรวม  ร้อยละ >80 100 100 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ 
และพนักงานราชการบรรจุใหม ่

    

เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นการป้องปราม
การกระท าผิดวินัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรับ
ราชการ  

 

 

กิจกรรม 

 

4 

 

9 

 

100 



 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

    

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน
ตามประมวลจริยธรรม 

ครั้ง 1 1 100 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกัน 

การกระท าผิดวินัย 

    

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้าง
และป้องกันการกระท าผิดวินัย  

ครั้ง 4 4 100 

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

    

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต  

ครั้ง 3 3 100 

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ในการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดประสิทธิผล  

 

คน 

 

20 

 

170 

 

100 

กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ 

- - - - 

*     

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

    

หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานสูงมาก 

    

กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

    

เพ่ือให้มีการประสานการท างานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

 

 

กิจกรรม 

 

2 

 

2 

 

100 



ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

    

เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง  

 

กิจกรรม 

 

1 

 

1 

 

100 

ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

    

มีการประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

 

กิจกรรม 

 

1 

 

1 

 

100 

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กิจกรรม 1 1 100 

มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย  

ครั้ง 1 1 100 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม     

พิธีสงฆ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์     

เพ่ือน้อมร าลึกถึงคุณความดีของบุคลากรของ
ขบวนการสหกรณ์ 

กิจกรรม 1 1 100 

กิจกรรมส่งเสริมเทิดทนู สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 

    

บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับการอบรม      
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่ง 
จะส่งผลดีต่อการท างานและชีวิตส่วนตัว 

กิจกรรม 1 1 100 

กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ 

    

บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมสืบสานพระราช
พิธีพืชมงคลพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่เกษตรกร 

กิจกรรม 1 1 100 

กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซึ่งวิถี 
วัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ 

    

เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย กิจกรรม 1 1 100 



ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

    

เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด 

กิจกรรม 1 1 100 

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     

กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 

    

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยกย่องชมเชย
และเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

กิจกรรม 1 1 100 

โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
(21 รางวัล) 

    

นักส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการยกย่องชมเชย 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

กิจกรรม 1 1 100 

 

 

2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรจ านวน 100 คนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างานและชีวิตส่วนตัว 

โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 3,018 คนน าความรู้เกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึน 

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 70 คนมีความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตรและน าวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมา
ประยุกต์ใช้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างานและชีวิตส่วนตัว 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ 
และพนักงานราชการบรรจุใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  
ครั้งที่สามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
ครั้งที่สี่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  
ครั้งที่ห้าเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2563 



ครั้งที่หกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
ครั้งที่เจ็ดเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
ครั้งที่แปดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
ครั้งที่เก้าเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

เผยแพร่แล้วจ านวน 1 ครั้ง 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกัน 

การกระท าผิดวินัย 
เผยแพร่แล้วจ านวน 4 ครั้ง 

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริต 

-เผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
-เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ ปปช. เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
-เผยแพร่องค์ความรู้ (KM) เรื่องแนวทางการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลสีขาวในสหกรณ์ 

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพให้แก่
ข้าราชการและพนักงานราชการในต าแหน่ง 
นิติกร เมื่อวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ คลาสสิค 
คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ 

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงไม่สามารถ 
จัดท าโครงการได้- 

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดร้ับแจ้งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ในปีงบประมาณ 2563 ในระดับ C 

กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

-กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 
24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี่ บอลรูม  
อาคารชาเล็นเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

-กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เม่ือวันที่หกถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพ 



 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

- กรมส่งเสริมสหกรณ๋ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงาน ปปท ผ่านการอบรมระบบการเรียนรู้ 
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 14 - 25 
กันยายน 2563 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 
2563 ภายใต้แนวคิดจับโกงโคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว 
" power of data " ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 
20 563 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น. ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

มีการประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เผยแพร่แล้วจ านวน 1 ครั้ง 

 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม  

พิธีสงฆ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 
 26 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกิจกรรมในการเทิดทูนชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 
และถวายบังคมพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมมาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตร วันปิยมหาราช 
และได้รับการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
เช่น พิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษาเข้าพรรษา 

กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ- 

กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซึ่งวิถี 
วัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ 

จัดงานขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 

กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

จัดงานกฐินพระราชทานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 



งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 

บุคลากรจ านวน 3 ราย ได้รับการยกย่องชมเชย 
และเป็นแบบอย่างที่ดีได้แก่- 
1. นางอุไร ทับเทศ 
2. ญาดา ผดุงโภชน์ 
3. นายนาถ บ ารุงพาณิชย์ 

โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
(21 รางวัล) 

นักส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 21 รายได้รับการยกย่อง
ชมเชยและมีขวัญก าลังใจ 

 

 
ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน 

 - ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม เนื้อหาวิชาที่น่าสนใจ  
 - สถานที่จัดอบรม ควรค านึกถึงสะดวกในการเดินทางของคนต่างจังหวัด 
 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การด าเนินงานจัด
โครงการการอบรมบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 - ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเลื่อนการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2563 จากวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 
 - การใช้ระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม  
แต่ท าให้การปฏิสัมพันธ์และการรวมกลุ่มระหว่างผู้เข้าอบรม วิทากร และเจ้าหนา้ที่มีน้อย 
 - ควรจัดโครงการอยา่งต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 
 

 

 

 

 


