รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตะหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นหนทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
มาประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์
จำนวน 100 คน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งปณิธานที่จะทาความดีตามปณิธานที่จะทาความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อต่อต้านการทุจริตมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลสัมฤทธิ/์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตซึ่งจะส่งผลดีต่อการทางาน
และชีวิตส่วนตัว
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
386,000 บาท

โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ ป้องกัน
การทุจริตที่จะเกิดขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน
1,๕๐0 คน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 นำความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4,600 บาท

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นการป้องปรามการกระทำผิด
วินัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรับราชการ จำนวน 5 กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นการป้องปรามการกระทำผิดวินัยที่
อาจเกิดขึ้นในระหว่างรับราชการ จำนวน 5 กิจกรรม
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน ตามประมวล
จริยธรรม ร้อยละ 100
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย จำนวน 3 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้าง และป้องกัน
การกระทำผิดวินัย ร้อยละ 100

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ)
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จำนวน 8 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
มีร้อยละ 100
กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในตำแหน่งนิติกร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 107 คน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในการนำความรู้ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล 20 คน
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน ตามประมวล
จริยธรรม ร้อยละ 100
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลุ่มเป้าหมาย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์มีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ)
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
มีการประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรกรมส่งเสริมได้รับข้อมูลแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย
กิจกรรมการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าที่ศปท.กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
- เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
- มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานผลต่อศปท.กระทรวง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (33 รางวัล)
กลุ่มเป้าหมาย
นักส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
นักส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดี
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
นักส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 33 ราย

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผล
เบิกจ่าย

ร้อยละ

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
การกระทำผิดวินัย
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กิจกรรมบูรณาการทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
กิจกรรมการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อ
มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

386,000 386,000
4,600
4,600
340,800 340,800
-

100
100
100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผล
เบิกจ่าย

ร้อยละ

พิธีสงฆ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ
กิจกรรมสืบสานประเพณีและดารงไว้ซึ่งวิถี วัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์
กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

-

-

-

-

-

-

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น
โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (33 รางวัล)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
1) ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ แผน

ผล

ร้อย
ละ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งปณิธานที่จะทาความดีตามปณิธาน
ที่จะทำความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา เพื่อต่อต้านการทุจริตมีความรู้เพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม

คน

100 100 100

ร้อยละ

>80 100 100

ร้อยละ

>80 100 100

คน

100 100 100

ร้อยละ

100 100 100

คน

100 100 100

ร้อยละ

>80 100 100

ร้อยละ

>80 100 100

ร้อยละ

>80 100 100

โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริตและวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ
ขยายผลในหน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่
เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และเป็นการป้องปรามการกระทาผิดวินัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรับราชการ

กิจกรรม

5

8

100

กิจกรรม

1

1

100

ครั้ง

8

8

100

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน การกระทำผิดวินัย
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

3

3

100

3

100

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัปราบปราม
การทุจริตในการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล

ครั้ง

3

กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ
กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน
วินัย และนิติการ

คน

10

107

100

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก

ครั้ง

85

93.8

กิจกรรมบูรณาการทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เพื่อให้มีการประสานการทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ครั้ง

2

2

100

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

1

1

100

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
มีการประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย

กิจกรรม

2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บุคลากรจำนวน 100 คนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างานและชีวิตส่วนตัว

โครงการอบรมทางไกลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 2,332 คน นำความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คนมีความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและนำวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมา
ประยุกต์ใช้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เผยแพร่แล้วจำนวน 1 ครั้ง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
การกระทำผิดวินัย

เผยแพร่แล้วจำนวน 8 ครั้ง

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

-เผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
-เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ ปปช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
-เผยแพร่องค์ความรู้ (KM) เรื่องแนวทางการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลสีขาวในสหกรณ์

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการการจัดโครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมทางไกล (Conference) ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยจัดวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ โครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดำริ ศูนยสาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และโรงแรมแกรนด์
แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
3. โครงการปลูกฝั่งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 -19 มีนาคม 2564 ณ
เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพให้แก่
กิจกรรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร โดยการถ่ายทอด
สัญญาณ ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายน 2564
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ในปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A

กิจกรรมการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน

มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงาน
ต่อศปท.กระทรวง

กิจกรรมบูรณาการทำงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1 - 3 ที่จัดขึ้น
ในวันที่ 16 23 และ 30 ก.ค. 64 โดยรับฟังการบรรยาย
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส

มีการประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

เผยแพร่แล้วจำนวน 1 ครั้ง

ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การดำเนินงานจัด
โครงการการอบรมบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
- ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-ใช้ระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม
แต่ทำให้การปฏิสัมพันธ์และการรวมกลุ่มระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่มีน้อย

