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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 ์
 

 
 

 



1 
แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ ภายใต้นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

1. นโยบาย
ด้านความ
โปรง่ใส 

1) มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการ
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ
ดําเนินงานของกรมฯ 
1.1) จัดให้มีมาตรฐานการ
ให้บริการ ประกาศมาตรฐานการ
ให้บริการ หลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและ
คู่มือการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ รวมถึงมอบผู้รับผิดชอบถือ
ปฏิบัติและจัดให้มีระบบติดตาม 
ตรวจสอบ 

ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนงาน (คู่มือ
ตาม พรบ.อํานวยความสะดวก) 

กพร. สนม. กพน. 
ศทส. 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 กระบวนงาน 

1.2) เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
ของกรมฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้รบับริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี รวมถงึการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของกรม 

หน่วยงานที่จะจัดทําแผนงานโครงการที่
ส่งผลต่อผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วน
เสียจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมตั้งแต่เริ่มแสดง
ความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมจัดทําแผน 
ร่วมดําเนินการและติดตามประเมินผล 

หน่วยงานที่
ดําเนินการตาม
ภารกิจหลัก  

(ด้านการส่งเสริม 
พัฒนา กํากับดูแล 

 และเผยแพร่ความรู้) 
(กพง., กพก., กพน., 

สทส.,) 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนงานนั้นๆ - ปี พ.ศ. 2560   
อย่างน้อย 1 กระบวนงาน/โครงการ 
- ปี 2561 – 2564  
หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน/โครงการ 

2) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
    ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

๑) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปีงบ ประมาณก่อน พร้อมทั้งเสนอ
ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย  
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง            

กองคลัง ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผน 
1. มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เอกสารแนบ 2 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม ประหยัด 
และคุ้มค่า โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ และที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง    
- การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด   
- การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ   
- ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง การปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่มีรายละเอียด ร้อยละของจํานวน
โครงการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  
- ร้อยละของจาํนวน                            
งบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

๒) จัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการนําผลการวิเคราะห์
การจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณก่อน 
มาใช้ในการปรบัปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

๓) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้าง 
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
- ชื่อโครงการ  
- งบประมาณ  

2. มีแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. มีฐานข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างตาม
องค์ประกอบที่กําหนด 
4. ฐานข้อมลูได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
5. จํานวนช่องทางที่เหมาะสม 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

- ผูซ้ื้อซอง ผู้ยื่นซอง 
- ผู้ได้รับการคดัเลือก ประจําปีงบประมาณ 
- รายชื่อที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

๔) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้าง 
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
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

การจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละโครงการประจําปีงบประมาณ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทราบ                               

 
3) การให้ การเปิดเผยและเข้าถึง
ข้อมูลของกรมฯ 
3.1) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทัง้ทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน อย่าง
ครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และ
เชื่อถือได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

- เผยแพร่ข้อมลูของกรมใหม้คีวาม
ครบถ้วน ชัดเจน ทันสมยั เชื่อถือได้ ตาม
แนวทางพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(ศสท.) 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการข้อมูลเว็บไซต์ 

3.2) พัฒนาศนูย์ข้อมลูข่าวสารให้
ทันสมัย เป็นไปตามแนวทาง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 สามารถให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแต่ละภารกิจ
กําหนดข้อมูล/ความรู้ที่จําเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน การ
ดําเนินงานของกรม เพื่อเผยแพร่ และ
จัดหาข้อมูลทีจ่ําเป็นให้ครบถ้วน ส่งให้ 
ศสท. เผยแพรบ่นเว็บไซต์กรม และทุก
หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(ศสท.) 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

- ทุกหน่วยงานส่วนกลางวิเคราะห์
ข้อมูลที่จําเป็นได้ครบถ้วน  
- จัดส่งข้อมูล/ความรู้ใหมใ่ห้ ศสท. เพื่อ
เผยแพร ่
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่
เชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตนเอง 

4) การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการ 
4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และให้รักษามาตรฐานที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ทันท่วงที 

หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนปรับปรุง
คําสั่ง ระบบร้องเรียน และคูม่ือ
กระบวนการร้องเรียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

สลก. สนม. กกจ.   สสจ. สสพ. 1 - 2 

ทบทวนระบบร้องเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

4.2) จัดให้มีคูม่ือแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน 
4.3) ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหา เป็นไป
ตามคู่มือฯ สามารถตอบสนอง 
ผู้ร้องเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
งานบริการ  

- รายงานความก้าวหน้าผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนต่ออธิบดีทุกเดือน 
- สรุปผลรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกรมฯ  
ทุกไตรมาส 

สลก. สนม. กกจ. ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

- รายงานความก้าวหน้าต่ออธิบดีได้ทุก
เดือน 
- สรุปรายงานผลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนได้ทุกไตรมาส 

2. นโยบาย
ด้านความ
พร้อมรบั
ผดิ 

1) ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ทุกขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มอื 
แนวทางปฏิบัติ อย่างครบถ้วน 
เคร่งครัด หากปล่อยปละละเลย จน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัย 

- บุคลากรของกรมทุกคนร่วมแสดง
เจตจํานง “ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย 
โปร่งใส ไร้ทุจรติ” และประกาศให้
สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
- บุคลากรของกรม ฯ มสี่วนรว่มปฏิบัติ
ตามแผนการขบัเคลื่อนค่านิยมกรม 
เพื่อรับรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับที่คาดหวัง 
ในแต่ละตําแหน่งงาน 

กพร. กกจ. ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรม 
ร่วมแสดงเจตจํานง “ซื่อตรงต่อหน้าที่ 
มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
 
2. ร้อยละ 100 ของทุกหน่วยงาน  
มีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผนการ
ขับเคลื่อนค่านิยมกรมฯ 

2) กําหนดเป็นนโยบายของกรม 
ให้ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันแสดง
เจตจํานงว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อม
รับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดและ
ประกาศให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และ
สาธารณชนทั่วไปทราบ 

- ทุกหน่วยงานจัดให้มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล 

กพร. กกจ. ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 100 ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน
แสดงเจตจํานงฯ 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

3. นโยบาย
ด้านความ
ปลอดจาก
การทจุรติ
ในการ
ปฏบิตังิาน 

1) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่เรียกรับ
เงิน สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่อาศัย
ตําแหน่งหรือหน้าที่ราชการ กระทํา
การใดอันเป็นการเอื้อประโยชน์
สํ า ห รั บ ตน เ อ งห รื อ ผู้ อื่ น  โดย
หลีกเลี่ยงการใช้อํานาจหน้าที่ที่สุ่ม
เสี่ยงต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ อันจะนําไปสู่โอกาสที่จะมี
ผลประโยชน์ส่วนตัว จนอาจเป็นการ
ขัดกันกับประโยชน์ของส่วนรวม 

- รณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน  
- กําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตาม
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 
2559 อย่างเคร่งครัด  
- สรุปผลการดําเนินการตามระเบียบกรม
ส่ ง เส ริ มสหกรณ์ ว่ า ด้ วยการ ป้ อง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2559 

กกจ. ,กค. 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

 1. มีการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก  
สร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
มีนาคม ของทกุปี 
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายฯ ต่อผู้บริหารปีละ 1 ครั้ง 
 

3) การปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย 
3.1) กําหนดเป็นนโยบายของกรมฯ 
ห้ามให้ผู้บริหารในทุกระดับ ออกกฎ 
ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินเอื้อต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

- เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ ์
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับรู้และถือปฏิบัติ 
- กําชับให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ติดตามผลการดําเนินงาน 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารทุกระดับไม่
มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด 
ประกาศ นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่
ใช้งบประมาณแผ่นดินเอื้อต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 3 .2 )  ปรั บป รุ ง ร ะบบติ ด ต าม 
ประเมินผลให้สามารถตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณแผ่นดิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอด

ดําเนินการปรับปรุงระบบติดตามฯ กองแผนงาน  
กองคลัง 

 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

ทบทวน/ปรับปรุงระบบติดตามฯ 
 ปีละ 1 ครั้ง 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

จากการแทรกแซง เพื่อป้องกันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
3.3) กําหนดและดําเนินการตาม
บทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากพบ
การทุจริตเชิงนโยบาย 

ดําเนินการสืบสวน สอบสวนและ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อย่าง
เคร่งครัด และดําเนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

- จํานวนเรื่องที่ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. นโยบาย
ด้านวัฒนธรรม
คณุธรรมใน
องค์กร  
 
 

1) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ถือปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติ 
งานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วย
การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน พ.ศ. 
2559 อย่างเคร่งครัด 

- รณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการรับรู้
เรื่ องผลประโยชน์ทับซ้อน และความ
เสียหายอันเกิดจากการทุจริต  
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 
2559 อย่างเคร่งครัด 
- เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและ
มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการเพื่อรายงาน
ตามระบบร้องเรียน 

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

- มีการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้าง
การรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม  
ของทุกปี 
- ผู้บริหารของกรมฯ กําชับต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

2) การสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
     สื่อสารและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบถึงความเสียหายใน
ภาพรวมและบทลงโทษอันเกิดจาก
การทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

3) การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
     ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ไม่สนับสนุนการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ 
รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ปลู กฝั ง จิ ต สํ า นึ ก เ จ้ า ห น้ าที่ ใ ห้
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการทํางาน
ภายในกรมฯ  ไม่ เฉพาะแต่เรื่อง
การเงินและบัญชี รวมถึงแผน/ผล
การปฏิบัติงาน  

- รณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการรับรู้
เรื่ องผลประโยชน์ทับซ้อน และความ
เสียหายอันเกิดจากการทุจริต  
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 
2559 อย่างเคร่งครัด 
- ผู้บริหารให้อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรม 
- ผูม้ีหน้าที่ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติตาม 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริม
สหกรณ ์อย่างเคร่งครัด 
 

กกจ. 
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

มีการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างการ
รับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม  
ของทุกปี 
 

- ทุกหน่วยงานดําเนินการตามระบบ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

รายงานควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง 

5. นโยบาย
ด้านคณุธรรม
การทาํงานใน
หน่วยงาน 
 

1) การกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
    ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน คู่มือ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ําเสมอและให้คํานึงถึง
ปัจจั ยการส่ งมอบคุณค่ าที่ ดี แ ก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ทุกหน่วยงานทบทวนคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ 
ภารกิจรอง (กระบวนงานสร้างคุณค่าและ
กระบวนงานสนับสนุน) 
- ทุกหน่วยงานนําคู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักไปใช้อย่าง
จริงจัง รวมทั้งมีการรายงานผล 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

- ทุกหน่วยงานส่วนกลางมีการทบทวน
คู่มือฯ อย่างน้อย 1 คู่มือหรอืมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้
ปฏิบัติทราบและถือปฏิบัติ 
2) การบริหารงานบุคคล 
    ให้มีการทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคลให้มี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกรม 
พร้อมทั้งให้มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดย
มีการกําหนดแนวทางการประเมินผล
ให้เป็นไปตามแนวทางของสํานักงาน 
ก.พ. และ สํานักงาน ก.พ.ร. 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
- ถ่ายทอดสื่อสารสร้างความเข้าใจ
นโยบายหลักเกณฑ์หรือแนวทางด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล (กกจ.สัญจร) 
- จัดทําตัวชี้วัดกลางของทุกสายงาน 
ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างให้หน่วยงาน
นําไปปรับใช้ในการกําหนดตัวชี้วัด
รายบุคคล 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการรับรู้นโยบายหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
3. จํานวนสายงานที่มีตัวชี้วัดกลาง 

 3) การบริหารงบประมาณ  
    สื่อสารนโยบายของรัฐบาลและ
แผนงบประมาณให้รับทราบทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมทั้งให้ผู้บริหารทุกระดับ 
ติดตาม เร่งรัดการดําเนินงานให้
เ ป็นไปตามแผน  ภาย ใ ต้ ร ะบบ
ควบคุมที่สามารถตรวจสอบได้ 

สื่อสารและติดตามผ่านการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 
คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และ line groupของผู้บริหารกรมฯ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

กองคลัง ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

1. ติดตามและสรุปผลทุกเดือน 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 4) การมอบหมายงานให้มีความเป็น
ธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
    ให้มีการจัดทําหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการมอบหมายงาน พร้อม

- จัดทําหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
มอบหมายงาน 
- กําหนดตัวชี้วัดรายบุคคลตามตัวชี้วัด
กลาง 

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

ประเมินผลปีละ 2 ครั้ง 
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

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 ใต้ บังคับบัญชา เข้าใจ ยอมรับ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พร้อม
ทั้งให้เสรีภาพ การช่วยเหลือ และ
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

- จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 

 5) การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
     ให้ทุกหน่วยงานดําเนินโครงการ
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เพื่อ
จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลระหว่าง
ชี วิตส่ วนตัวและการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ สร้างความผาสุกในการ
ทํางานและความผูกพันกับองค์กร 
พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดแข่งขัน 
มอบรางวัล เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจ 

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

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 
ส่วนกลาง 

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

6.นโยบายด้าน
การสื่อสาร

1) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1.1) ผู้บริหารกรมประกาศเจตจํานง

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
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นโยบาย มาตรการ/แนวทางปฏบิตั ิ แผนการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานปฏบิตั/ิ
สนบัสนุน 

ตัวชี้วัด 

ภายใน
หน่วยงานและ
การประเมิน 
 

จะนําองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และปราศจากการทุจริตให้
บุคลากรของกรมฯ ทราบ และให้
บุคลากรร่วมแสดงเจตจํานงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จรยิธรรม 
และปราศจากการทุจริตด้วย 

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

1.2) แจ้งเวียนนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
กรมฯ ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด  

- แจ้งเวียน นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และ 
คณะทํางาน
คุณธรรมฯ 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง  

และส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรมที่รับรู้
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

1.3) เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านทุกช่องทาง
สื่อสารของกรม เ พื่อเผยแพร่ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ         

- ทุกหน่วยงานเผยแพร่นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่างๆ 

๒ )  มอบหมายแต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบการ ดํา เ นินการตาม
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของกรมฯ 
๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตาม 
ร า ย ง า น แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินการ 
 

- กําหนดหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แต่
ละด้าน และมอบผู้รับผิดชอบ 
- หน่วยงานเจ้าภาพติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
- หน่วยงานเจ้าภาพรายงานผลการ
ดําเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุม่พัฒนาระบบบริหาร รวบรวม 
วิเคราะห์ สรุปผล เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ทุกหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลาง  

และส่วนภูมิภาค 

1. มีแผนงานโครงการภายใต้นโยบาย
คณะธรรมและความโปร่งใสฯ  
2. สรุปผลการติดตามการดําเนินการ
ตามแผน 
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน ภายใต้นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงาน........................................... 

ข้อมูล ณ วนัที่........เดือน........................พ.ศ. ............. 

นโยบายด้าน...................................................ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.......................................................................................................... 

 

วิธีดําเนินการ 
ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงาน 
คําอธิบายรายละเอียด 
เอกสาร/หลกัฐาน 

 
1..................................................................... 
2................................................................. 
3................................................................... 
4................................................................ 
ฯลฯ 
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