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

