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 4.2) จัดให้มีคูม่ือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 4.3) ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหา เป็นไปตามคู่มือฯ สามารถ

ตอบสนองผู้ร้องเรียนตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ  

2. นโยบายดา้นความพร้อมรบัผดิ 

แนวทางปฏบิตั ิ
1) การพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนแสดงเจตจํานงว่าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด หากปล่อยปละ
ละเลย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย 

2) การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
กําหนดเป็นนโยบายของกรมฯ ที่จะให้ผู้บริหารของกรมฯ ทุกระดับร่วมกันแสดงเจตจํานงว่า

จะมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเม่ือเกิดความผิดพลาดและประกาศให้
เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และสาธารณชนทั่วไปทราบ  

3. นโยบายดา้นความปลอดจากการทุจรติในการปฏบิตังิาน 

แนวทางปฏบิตั ิ
1) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ และผลประโยชน์อ่ืนใด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่อาศัยตําแหน่งหรือหน้าที่ราชการ กระทําการใดอันเป็นการเอ้ือ

ประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยหลีกเลี่ยงการใช้อํานาจหน้าที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ อันจะนําไปสู่โอกาสท่ีจะมีผลประโยชน์ส่วนตัว จนอาจเป็นการขัดกันกับประโยชน์ของส่วนรวม 

3) การปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
3.1) กําหนดเป็นนโยบายของกรมฯ ห้ามให้ผู้บริหารในทุกระดับ ออกกฎ ระเบียบ 

ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเอ้ือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2) ปรับปรุงระบบติดตาม ประเมินผลให้สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอดจากการแทรกแซง เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

3.3) กําหนดและดําเนินการตามบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากพบการทุจริตเชิงนโยบาย 

4. นโยบายดา้นวัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร  

แนวทางปฏิบัติ    
1) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมฯ  

สร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพ่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด  
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2) การสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  
สื่อสารและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงความเสียหายในภาพรวมและบทลงโทษ 

อันเกิดจากการทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฯ 

ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่สนับสนุนการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังจิตสํานึกเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบการทํางานภายในกรมฯ ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเงินและบัญชี รวมถึงแผน/ผลการปฏิบัติงาน  

5. นโยบายดา้นคณุธรรมการทาํงานในหน่วยงาน 

แนวทางปฏบิตั ิ
1) การกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการทบทวน ปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน คู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอและให้คํานึงถึงปัจจัยการส่งมอบคุณค่าที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติทราบและถือปฏิบัติ 

2) การบริหารงานบุคคล 
ให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น

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 โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ีแจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจ ยอมรับเง่ือนไขการมอบหมาย
และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พร้อมทั้งให้เสรีภาพ การช่วยเหลือ และคําแนะนําในการปฏิบัติงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

5) การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ให้ทุกหน่วยงานดําเนินโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ สร้างความผาสุกในการทํางานและความผูกพันกับองค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวด
แข่งขัน มอบรางวัล เพ่ือก่อให้เกิดการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
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6. นโยบายดา้นการสื่อสารภายในหน่วยงานและการประเมิน 

แนวทางการปฏบิตั ิ
               1) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
                    1.1) ผู้บริหารกรมประกาศเจตจํานงจะนําองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริตให้บุคลากรของกรมฯ ทราบ และให้บุคลากรร่วมแสดงเจตจํานงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตด้วย 

1.2) แจ้งเวียนนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมฯ ไปยังทุก
หน่วยงานในสังกัด  
                     1.3) เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผ่านทุกช่องทางสื่อสารของกรมฯ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปรับทราบ                 
            ๒) มอบหมายแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
รองรับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมฯ 
               ๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตาม รายงานและประเมินผลการดําเนินการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่      มกราคม พ.ศ. 2560 

        

 

        (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) 
                                                                อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์
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