เอกสารแนบบ 1

ประกาศกรมส่งเสริ
เ มสหกรณ์
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและคว
ณ
วามโปร่งใสในนการดําเนินงาานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
---------------------------------------ย กเกณฑ์แและวิธีการบริหารกิจการร
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤฤษฎีกาว่าด้วยหลั
บ้านเมื
น องที่ดี พ.ศศ. 2546 และการบรรลุวัตถุ
ต ประสงค์ตามยุ
า ทธศาสตรร์ชาติว่าด้วยกการป้องกันแลละปราบปรามม
การรทุจริต ระยะทที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 25664) ที่กําหนดดไว้ว่า “ประเททศไทยใสสะออาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zeero Tolerancce & Clean Thailand” หน่วยงานภาาครัฐต้องให้ความสําคัญต่ออการบริหารจััดการที่ดีและะ
ดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมแลละความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความเชื
ด
่อมั่นต่
น อผู้รับบริกาาร ผู้มีส่วนได้ด้ส่วนเสียและะ
สาธธารณชนทั่วไปป
กรมส่งเสสริมสหกรณ์ จึงได้กําหนดนนโยบายและมมาตรการเกี่ยวกั
ว บคุณธรรมแและความโปร่ร่งใส เพื่อเป็น
มาตตรฐานและแนนวทางปฏิบัติของกรม
ข
สําหรรับผู้บริหารแลละเจ้าหน้าทีพึพ่ งึ ยึดถือเป็นแแนวทางปฏิบติัติ ดังนี้
1. นโยยบายด้านควาามโปร่งใส
แนววทางปฏิบตั ิ
1) มุ่งเน้นและใหห้ความสําคัญกักบการมีส่วนรร่วมของผู้รับบริ
บ การและผู้มมีีส่วนได้ส่วนเสีสียใน
กระะบวนการดําเนินินงานของกรรมฯ
1.1) จัดให้มีมีมาตรฐานกาารให้บริการ ประกาศมาตร
ป
รฐานการให้บบริการ หลักเกกณฑ์ ขั้นตอนน
และะคู่มือการปฏิบับัติงาน ผ่านช่องทางต่
อ
างๆ รววมถึงมอบผู้รบผิ
ับ ดชอบถือปฏิฏิบัติและจัดให้ห้มีระบบติดตาาม ตรวจสอบ
1.2) เปิดโอกกาสให้ผู้รับบริริการ ผู้มีส่วนไได้ส่วนเสียเข้้ามามีส่วนร่วมมในการแสดงงความคิดเห็น
ในกการจัดทําแผนนงาน/โครงกาารตามภารกิจหลั
จ กของกรมมฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริกการและผู้มีส่วนได้
ว ส่วนเสีย
รวมมถึงการปรับปรรุงพัฒนาการใให้บริการของกรมฯ
2) การดําเนินกาารเกี่ยวกับการรจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจั
อ
ดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เปิดเเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้
มีการแข่
า งขันที่เปนธรรม
ป็
ประหหยัด และคุ้มค่า โดยให้ถือปฏิ
อ บัติตามระะเบียบของทาางราชการ แลละที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่
า งครัด
า งข้อมูลของงกรมฯ
3) การให้ การเปิปิดเผยและเข้าถึ
3.1) เปิดเผยยข้อมูลข่าวสาารทัง้ ทางการเเงินและไม่ใช่การเงิ
ก น อย่างครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน
และะเชื่อถือได้ ผ่านช่
า องทางต่าง ๆ
3.2) พั ฒ นาาศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ข า วสารให้ ทั น สมั ย เป็ น ไปตามแนวท
ไ
ทางพระราชบับั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชก
ว
การ พ.ศ. 25540 สามารถถให้ผู้รับบริการและผู
า
้มีส่วนได้
น ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
สะดดวก และรวดเเร็ว
4) การจัดการเรืรือ่ งร้องเรียนเกีกี่ยวกับการให้ห้บริการ
4.1) พัฒนาาระบบบริหารรจัดการเรื่องรร้องเรียน และให้รักษามาาตรฐานที่ตอบบสนองความม
ต้องการของผู
ง
้รับบริ
บ การและผู้มีมีส่วนได้ส่วนเเสียได้ทันท่วงทที

-24.2) จัดให้มีคมู่ ือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน
4.3) ให้ ทุ กหน่วยงานถือปฏิ บัติ ติ ดตาม เร่ งรัด แก้ไขปัญหา เป็นไปตามคู่มื อฯ สามารถ
ตอบสนองผู้ร้องเรียนตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ
2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
แนวทางปฏิบตั ิ
1) การพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนแสดงเจตจํ า นงว่ า จะปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด หากปล่อยปละ
ละเลย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
2) การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
กําหนดเป็นนโยบายของกรมฯ ที่จะให้ผู้บริหารของกรมฯ ทุกระดับร่วมกันแสดงเจตจํานงว่า
จะมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่ างซื่ อสั ตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิ ดพลาดและประกาศให้
เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และสาธารณชนทั่วไปทราบ
3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิบตั ิ
1) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่อาศัยตําแหน่งหรือหน้าที่ราชการ กระทําการใดอันเป็นการเอื้อ
ประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหลีกเลี่ยงการใช้อํานาจหน้าที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ อันจะนําไปสู่โอกาสที่จะมีผลประโยชน์ส่วนตัว จนอาจเป็นการขัดกันกับประโยชน์ของส่วนรวม
3) การปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
3.1) กํ า หนดเป็ น นโยบายของกรมฯ ห้ า มให้ ผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ ออกกฎ ระเบี ย บ
ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเอื้อต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2) ปรับปรุงระบบติดตาม ประเมินผลให้สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอดจากการแทรกแซง เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
3.3) กําหนดและดําเนินการตามบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากพบการทุจริตเชิงนโยบาย
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
1) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมฯ
สร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

-32) การสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สื่อสารและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงความเสียหายในภาพรวมและบทลงโทษ
อันเกิดจากการทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฯ
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่สนับสนุนการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังจิตสํานึกเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบการทํางานภายในกรมฯ ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเงินและบัญชี รวมถึงแผน/ผลการปฏิบัติงาน
5. นโยบายด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
1) การกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ให้ ทุ กหน่ วยงานดํ าเนิ นการทบทวน ปรั บปรุ ง พั ฒนากระบวนงาน คู่ มื อและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอและให้คํานึงถึงปัจจัยการส่งมอบคุณค่าที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติทราบและถือปฏิบัติ
2) การบริหารงานบุคคล
ให้ มี การทบทวน ปรั บปรุ ง และพั ฒนาหลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการเป็ น
รายบุคคลให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกรม พร้อมทั้งให้มีการ
จัดสรรสิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยมีการกําหนดแนวทางการประเมินผลให้เป็นไปตาม
แนวทางของสํานักงาน ก.พ. และ สํานักงาน ก.พ.ร.
3) การบริหารงบประมาณ
สื่อสารนโยบายของรัฐบาลและแผนงบประมาณให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
ทุกระดับ ติดตาม เร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน ภายใต้ระบบควบคุมที่สามารถตรวจสอบได้
4) การมอบหมายงานให้มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ให้มีการจัดทําหลักเกณฑ์และมาตรฐานการมอบหมายงาน พร้อมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงาน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจ ยอมรับเงื่อนไขการมอบหมาย
และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พร้อมทั้งให้เสรีภาพ การช่วยเหลือ และคําแนะนําในการปฏิบัติงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม
5) การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ให้ทุกหน่วยงานดําเนินโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ สร้างความผาสุกในการทํางานและความผูกพันกับองค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวด
แข่งขัน มอบรางวัล เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

-46. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและการประเมิน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.1) ผู้บริหารกรมประกาศเจตจํานงจะนําองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริตให้บุคลากรของกรมฯ ทราบ และให้บุคลากรร่วมแสดงเจตจํานงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตด้วย
1.2) แจ้ งเวี ยนนโยบายคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานของกรมฯ ไปยั งทุ ก
หน่วยงานในสังกัด
1.3) เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผ่านทุกช่องทางสื่อสารของกรมฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปรับทราบ
๒) มอบหมายแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมฯ
๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตาม รายงานและประเมินผลการดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เอกสารแนบ 2
1

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ภายใต้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2560 - 2564
หน่วยงาน
หน่วยงานปฏิบตั /ิ
นโยบาย
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วดั
เจ้าภาพ
สนับสนุน
1) มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการ ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนงาน (คู่มือ กพร. สนม. กพน.
ทุกหน่วยงาน
1. นโยบาย มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ตาม พรบ.อํานวยความสะดวก)
ศทส.
ทั้งส่วนกลาง และ
ด้านความ ส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ
ส่วนภูมิภาค
โปร่งใส
ดําเนินงานของกรมฯ
1.1) จัดให้มีมาตรฐานการ
ให้บริการ ประกาศมาตรฐานการ
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 กระบวนงาน
ให้บริการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
คู่มือการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ รวมถึงมอบผู้รับผิดชอบถือ
ปฏิบัติและจัดให้มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ
หน่วยงานที่
ทุกหน่วยงาน
1.2) เปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการ ผู้มี หน่วยงานที่จะจัดทําแผนงานโครงการที่
ดําเนินการตาม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน ส่งผลต่อผู้รับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วน
ภารกิจหลัก
กระบวนงานนั้นๆ - ปี พ.ศ. 2560
การแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา เสียจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการและผู้
อย่างน้อย 1 กระบวนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมตั้งแต่เริ่มแสดง (ด้านการส่งเสริม
- ปี 2561 – 2564
ของกรมฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้รบั บริการ ความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมจัดทําแผน พัฒนา กํากับดูแล
และเผยแพร่ความรู้)
หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน/โครงการ
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ ร่วมดําเนินการและติดตามประเมินผล
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของกรม
(กพง., กพก., กพน.,
สทส.,)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
2) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ ๑) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
ทุกหน่วยงาน
ของปีงบ ประมาณก่อน พร้อมทั้งเสนอ
จัดจ้าง
ทั้งส่วนกลาง และ ตามแผน
ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย
1. มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
ส่วนภูมิภาค
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จัดจ้าง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
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นโยบาย

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ประหยัด
และคุ้มค่า โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ และที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด
- การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ
- ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง การปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีรายละเอียด ร้อยละของจํานวน
โครงการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
- ร้อยละของจํานวน
งบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
๒) จัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการนําผลการวิเคราะห์
การจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณก่อน
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
๓) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- งบประมาณ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั
2. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. มีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
องค์ประกอบที่กําหนด
4. ฐานข้อมูลได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
5. จํานวนช่องทางที่เหมาะสม
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มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ผูซ้ ื้อซอง ผู้ยนื่ ซอง
- ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจําปีงบประมาณ
- รายชื่อที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในแต่ละ
ปีงบประมาณ
๔) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
แต่ละโครงการประกอบด้วย
- การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
- การประกาศ เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือก/ตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ
- การประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคา
กลางแต่ละโครงการ
- การประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ
- การประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณปัจจุบัน
๕) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมต่อ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูล

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั
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มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

การจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละโครงการประจําปีงบประมาณ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทราบ
- เผยแพร่ข้อมูลของกรมให้มคี วาม
3) การให้ การเปิดเผยและเข้าถึง
ศูนย์เทคโนโลยี
ครบถ้วน ชัดเจน ทันสมัย เชื่อถือได้ ตาม สารสนเทศและ
ข้อมูลของกรมฯ
3.1) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทัง้ ทาง แนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
การสื่อสาร
การเงินและไม่ใช่การเงิน อย่าง
(ศสท.)
ราชการ พ.ศ. 2540
ครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และ
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
เชื่อถือได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแต่ละภารกิจ ศูนย์เทคโนโลยี
3.2) พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
สารสนเทศและ
กําหนดข้อมูล/ความรู้ที่จําเป็นและเป็น
ทันสมัย เป็นไปตามแนวทาง
การสื่อสาร
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน การ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
(ศสท.)
ดําเนินงานของกรม เพื่อเผยแพร่ และ
ราชการ พ.ศ. 2540 สามารถให้
จัดหาข้อมูลทีจ่ ําเป็นให้ครบถ้วน ส่งให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศสท. เผยแพร่บนเว็บไซต์กรม และทุก
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก
หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลไปเผยแพร่บน
และรวดเร็ว
เว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง
สลก. สนม. กกจ.
4) การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนปรับปรุง
คําสั่ง ระบบร้องเรียน และคูม่ ือ
การให้บริการ
4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่อง กระบวนการร้องเรียนให้เหมาะสมกับ
ร้องเรียน และให้รักษามาตรฐานที่ สถานการณ์ปัจจุบัน
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ทันท่วงที

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วดั

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการข้อมูลเว็บไซต์

ทุกหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงานส่วนกลางวิเคราะห์
ทั้งส่วนกลาง และ
ข้อมูลที่จําเป็นได้ครบถ้วน
ส่วนภูมิภาค
- จัดส่งข้อมูล/ความรู้ใหม่ให้ ศสท. เพื่อ
เผยแพร่
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่
เชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตนเอง
สสจ. สสพ. 1 - 2
ทบทวนระบบร้องเรียน ปีละ 1 ครั้ง
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4.2) จัดให้มีคมู่ ือแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน
4.3) ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหา เป็นไป
ตามคู่มือฯ สามารถตอบสนอง
ผู้ร้องเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
งานบริการ
1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
2. นโยบาย แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิบัติงานใน
ด้านความ หน้าที่ที่รับผิดชอบ ทุกขั้นตอนอย่าง
พร้อมรับ ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มอื
ผิด
แนวทางปฏิบัติ อย่างครบถ้วน
เคร่งครัด หากปล่อยปละละเลย จน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ ให้ผู้บงั คับบัญชา
ดําเนินการทางวินัย
2) กําหนดเป็นนโยบายของกรม
ให้ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันแสดง
เจตจํานงว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อม
รับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดและ
ประกาศให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และ
สาธารณชนทั่วไปทราบ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

สลก. สนม. กกจ.
- รายงานความก้าวหน้าผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนต่ออธิบดีทุกเดือน
- สรุปผลรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกรมฯ
ทุกไตรมาส
- บุคลากรของกรมทุกคนร่วมแสดง
กพร. กกจ.
เจตจํานง “ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย
โปร่งใส ไร้ทุจริต” และประกาศให้
สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
- บุคลากรของกรม ฯ มีส่วนร่วมปฏิบัติ
ตามแผนการขับเคลื่อนค่านิยมกรม
เพื่อรับรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับที่คาดหวัง
ในแต่ละตําแหน่งงาน
- ทุกหน่วยงานจัดให้มีการติดตามผลการ
กพร. กกจ.
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั

ทุกหน่วยงาน
- รายงานความก้าวหน้าต่ออธิบดีได้ทุก
ทั้งส่วนกลาง และ เดือน
ส่วนภูมิภาค
- สรุปรายงานผลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนได้ทุกไตรมาส
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรม
ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง และ ร่วมแสดงเจตจํานง “ซื่อตรงต่อหน้าที่
มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต”
ส่วนภูมิภาค
2. ร้อยละ 100 ของทุกหน่วยงาน
มีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผนการ
ขับเคลื่อนค่านิยมกรมฯ
ทุกหน่วยงาน
ร้อยละ 100 ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน
ทั้งส่วนกลาง และ แสดงเจตจํานงฯ
ส่วนภูมิภาค
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นโยบาย
3. นโยบาย
ด้านความ
ปลอดจาก
การทุจริต
ในการ
ปฏิบตั งิ าน

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

1) เจ้ าหน้าที่ทุกคนต้องไม่เรียกรับ
เงิน สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนต้ อ งไม่ อ าศั ย
ตําแหน่งหรือหน้าที่ราชการ กระทํา
การใดอั น เป็ น การเอื้ อ ประโยชน์
สํ า ห รั บ ต น เ อ ง ห รื อ ผู้ อื่ น โดย
หลี กเลี่ ยงการใช้อํานาจหน้ าที่ที่ สุ่ม
เสี่ยงต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้ า ที่ อั น จะนํ า ไปสู่ โ อกาสที่ จ ะมี
ผลประโยชน์ส่วนตัว จนอาจเป็นการ
ขัดกันกับประโยชน์ของส่วนรวม
3) การปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย
3.1) กําหนดเป็นนโยบายของกรมฯ
ห้ามให้ผู้บริหารในทุกระดับ ออกกฎ
ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ
นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินเอื้อต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้รับบริการ
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3 . 2 ) ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ประเมิ น ผลให้ ส ามารถตรวจสอบ
การใช้งบประมาณแผ่นดิน อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ปลอด

- รณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- กําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตาม
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.
2559 อย่างเคร่งครัด
- สรุปผลการดําเนินการตามระเบียบกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ ว่ าด้ วยการป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2559

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
กกจ. ,กค.

- เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับรู้และถือปฏิบัติ
- กําชับให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ติดตามผลการดําเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงระบบติดตามฯ

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
ตัวชี้วดั
สนับสนุน
ทุกหน่วยงาน
1. มีการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก
ทั้งส่วนกลาง และ สร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนภูมิภาค
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายฯ ต่อผู้บริหารปีละ 1 ครั้ง

ทุกหน่วยงาน
ร้อยละ 100 ของผู้บริหารทุกระดับไม่
ทั้งส่วนกลาง และ มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด
ส่วนภูมิภาค
ประกาศ นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่
ใช้งบประมาณแผ่นดินเอื้อต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือผู้รบั บริการและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย

กองแผนงาน
กองคลัง

ทบทวน/ปรับปรุงระบบติดตามฯ
ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง และ ปีละ 1 ครั้ง
ส่วนภูมิภาค
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นโยบาย

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

จากการแทรกแซง เพื่อป้องกันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
กองการเจ้าหน้าที่
3.3) กํา หนดและดํ า เนิ น การตาม ดําเนินการสืบสวน สอบสวนและ
บทลงโทษอย่ า งเคร่ ง ครั ด หากพบ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
การทุจริตเชิงนโยบาย
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อย่าง
เคร่งครัด และดําเนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - รณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการรับรู้ กองการเจ้าหน้าที่
4. นโยบาย
สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และความ
ด้านวัฒนธรรม ถือปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติ เสียหายอันเกิดจากการทุจริต
คุณธรรมใน
งานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับ - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือ
องค์กร
ซ้ อนของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การป้ อ งกั น
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วย ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของกรมส่ ง เสริ ม
การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน พ.ศ. สหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.
2559 อย่างเคร่งครัด
กองการเจ้าหน้าที่
2) การสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิด 2559 อย่างเคร่งครัด
- เปิ ดช่อ งทางการรั บเรื่ องร้ อ งเรีย นและ
วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สื่อสารและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการเพื่อรายงาน
ทุ ก คนทราบถึ ง ความเสี ย หายใน ตามระบบร้องเรียน
ภาพรวมและบทลงโทษอันเกิดจาก
การทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั

ทุกหน่วยงาน
- จํานวนเรื่องที่ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ทั้งส่วนกลาง และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนภูมิภาค

ทุกหน่วยงาน
- มีการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้าง
ทั้งส่วนกลาง และ การรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่าง
ส่วนภูมิภาค
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี
- ผู้บริหารของกรมฯ กําชับต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

8

นโยบาย

5. นโยบาย
ด้านคุณธรรม
การทํางานใน
หน่วยงาน

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

3) การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ไม่สนับสนุนการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ
รวมทั้งให้ ผู้รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ป ลู ก ฝั ง จิ ต สํ านึ ก เ จ้ าห น้ าที่ ใ ห้
ปฏิบัติงานด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจริต
และให้ ผู้ รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตรวจสอบการทํ า งาน
ภายในกรมฯ ไม่ เ ฉพาะแต่ เ รื่ อ ง
การเงิ น และบั ญ ชี รวมถึ ง แผน/ผล
การปฏิบัติงาน

- รณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการรับรู้
เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และความ
เสียหายอันเกิดจากการทุจริต
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.
2559 อย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารให้อสิ ระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรม
- ผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติตาม
กฎบัตรการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริม
สหกรณ์ อย่างเคร่งครัด

1) การกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการทบทวน
ปรั บปรุ ง พั ฒนากระบวนงาน คู่ มื อ
และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
ต่อเนื่อง สม่ําเสมอและให้คํานึงถึง
ปั จ จั ย การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ที่ ดี แ ก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
กกจ.
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

- ทุ ก หน่ ว ยงานดํ า เนิ น การตามระบบ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ทุกหน่วยงานทบทวนคู่มือหรือมาตรฐาน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง (กระบวนงานสร้างคุณค่าและ
กระบวนงานสนับสนุน)
- ทุกหน่วยงานนําคู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักไปใช้อย่าง
จริงจัง รวมทั้งมีการรายงานผล

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
ตัวชี้วดั
สนับสนุน
ทุกหน่วยงาน
มีการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการ
ทั้งส่วนกลาง และ รับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่าง
ส่วนภูมิภาค
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี

รายงานควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง
ทุกหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงานส่วนกลางมีการทบทวน
ทั้งส่วนกลาง และ คูม่ ือฯ อย่างน้อย 1 คู่มือหรือมาตรฐาน
ส่วนภูมิภาค
การปฏิบัติงาน
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก
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นโยบาย

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้
ปฏิบัติทราบและถือปฏิบัติ
2) การบริหารงานบุคคล
ให้ มี การทบทวน ปรั บปรุ ง และ
พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น รายบุ ค คลให้ มี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และสอดรับกั บยุทธศาสตร์ของกรม
พร้อมทั้งให้มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดย
มีการกําหนดแนวทางการประเมินผล
ให้เป็นไปตามแนวทางของสํานักงาน
ก.พ. และ สํานักงาน ก.พ.ร.
3) การบริหารงบประมาณ
สื่ อสารนโยบายของรั ฐบาลและ
แผนงบประมาณให้ รั บทราบทั่ วทั้ ง
องค์กร พร้อมทั้งให้ผู้บริหารทุกระดับ
ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานให้
เป็ น ไปตามแผน ภายใต้ ร ะบบ
ควบคุมที่สามารถตรวจสอบได้
4) การมอบหมายงานให้มีความเป็น
ธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ มี ก ารจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานการมอบหมายงาน พร้อม

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

กองการเจ้าหน้าที่
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
- ถ่ายทอดสื่อสารสร้างความเข้าใจ
นโยบายหลักเกณฑ์หรือแนวทางด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (กกจ.สัญจร)
- จัดทําตัวชี้วัดกลางของทุกสายงาน
ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างให้หน่วยงาน
นําไปปรับใช้ในการกําหนดตัวชี้วัด
รายบุคคล
สื่อสารและติดตามผ่านการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
และ line groupของผู้บริหารกรมฯ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- จัดทําหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
มอบหมายงาน
- กําหนดตัวชี้วัดรายบุคคลตามตัวชี้วัด
กลาง

กองคลัง

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั

ทุกหน่วยงาน
1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ทั้งส่วนกลาง และ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ส่วนภูมิภาค
ปฏิบตั ิราชการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการรับรู้นโยบายหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
3. จํานวนสายงานที่มีตัวชี้วัดกลาง

ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

1. ติดตามและสรุปผลทุกเดือน
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ทุกหน่วยงาน
ประเมินผลปีละ 2 ครั้ง
ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค
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นโยบาย

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

ทั้ ง กํ า ห น ด ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ
ความก้าวหน้าของงาน โดยผู้บังคับ
บั ญ ช า ทุ ก ร ะ ดั บ ชี้ แ จ ง ใ ห้
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เข้ า ใจ ยอมรั บ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พร้อม
ทั้งให้เสรี ภาพ การช่วยเหลือ และ
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม
5) การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ให้ทุกหน่วยงานดําเนินโครงการ
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เพื่อ
จั ดสภาพแวดล้ อมภายในองค์ กรให้
เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เสริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลระหว่าง
ชี วิ ต ส่ ว นตั ว และการทํ า งานของ
เจ้ าหน้ าที่ สร้ างความผาสุ กในการ
ทํ างานและความผู กพั นกั บองค์ กร
พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดแข่งขัน
มอบรางวัล เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจ
1) สื่ อสารและประชาสั มพั นธ์ ตาม
6.นโยบายด้าน ช่องทางต่างๆ ดังนี้
การสื่อสาร
1.1) ผู้บริหารกรมประกาศเจตจํานง

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั

- จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ

- ทุกหน่วยงานดําเนินการโครงการสถานที่ กองการเจ้าหน้าที่
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy
workplace) ตามหลัก 4 ประการ คือ
สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมี
ชีวิตชีวา
- รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนออกกําลังกาย
ร่วมกันทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

ทุกหน่วยงาน
ส่วนกลาง

1. ร้อยละ 85 ของหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานของ
โครงการ
2. มีหน่วยงานส่วนกลางที่ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐานของโครงการได้รับรางวัล
อย่างน้อย 3 รางวัล

ทุกหน่วยงาน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ทั้งส่วนกลาง และ กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ส่วนภูมิภาค
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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นโยบาย

มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ

จะนําองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ภายใน
หน่วยงานและ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตให้
บุคลากรของกรมฯ ทราบ และให้
การประเมิน
บุคลากรร่วมแสดงเจตจํานงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และปราศจากการทุจริตด้วย
1.2) แจ้งเวียนนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดํ าเนิ นงานของ
กรมฯ ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด
1.3) เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านทุกช่องทาง
สื่ อ สารของกรม เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ
๒) มอบหมายแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การตาม
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของกรมฯ
๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตาม
ร า ย ง า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หน่วยงานปฏิบตั /ิ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั
ผ่าน อย่างน้อย 5 ช่องทาง
(ทีวี หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ line group
Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์)

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และ
คณะทํางาน
คุณธรรมฯ

ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรมที่รับรู้
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

- กําหนดหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
กลุ่มพัฒนาระบบ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ บริหาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แต่
ละด้าน และมอบผู้รับผิดชอบ
- หน่วยงานเจ้าภาพติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
- หน่วยงานเจ้าภาพรายงานผลการ
ดําเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร รวบรวม
วิเคราะห์ สรุปผล เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร

ทุกหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

1. มีแผนงานโครงการภายใต้นโยบาย
คณะธรรมและความโปร่งใสฯ
2. สรุปผลการติดตามการดําเนินการ
ตามแผน

- แจ้งเวียน นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
- ทุกหน่วยงานเผยแพร่นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่างๆ
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน ภายใต้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงาน...........................................
ข้อมูล ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ. .............
นโยบายด้าน...................................................ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..........................................................................................................
วิธีดําเนินการ
1.....................................................................
2.................................................................
3...................................................................
4................................................................
ฯลฯ

ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

คําอธิบายรายละเอียด
เอกสาร/หลักฐาน

