แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-ก-

คำนำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ได้กาหนดแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต่านการทุจริตของประเทศไทย สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้ การจัด ทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ คานึงถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ตลอดจนมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแนวทางการ
ประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนมีทิศทางเดียวกับเป้าหมายของประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กาหนดแนวทางสาหรับ
การด าเนิ น การเพื่อ ป้องกั น และปราบปรามการทุจ ริต เป็น ๒ แนวทาง คื อ การเสริมสร้ างความรู้
และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกาหนดมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตที่จะไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน
และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต อีกต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-ข-

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ก
ข
๑

หลักการและเหตุผล

๑

แนวทางในการจัดทาแผน

๑

บทวิเคราะห์

๓

๑. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๔

๒.แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๕

๓. แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗

๔. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘

วัตถุประสงค์

๑๑

โครงการ/กิจกรรม

๑๒

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๒

การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๕

แบบฟอร์การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๑

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔) ได้กาหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาธิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีมาตรฐานสากล” โดยมุ่งเน้นในการสร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตเป็นหลัก
โดยทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีส่ว นร่วมในการป้องกันการทุจริต และมีการสร้างกลไกใน การ
ตรวจสอบการทุจริตของแต่ละภาคส่วนด้วย
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงถือเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่ง
ที่ต้องมี ส่ว นร่ว มในการดาเนิ น การดั งกล่าว เพื่อขั บเคลื่อ นกระบวนการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตให้ประสบผลสาเร็จ สร้างบุคลากรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย ต่อการทุจริต
ในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ การดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จดังกล่าวจาเป็นจะต้องมี แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่กาหนด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ความสาเร็จ สาหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหมาย
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต และเป็นประเทศไทยใสสะอาดในที่สุด
แนวทางในการจัดทาแผน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานั กงานเลขาธิก ารวุฒิส ภาได้ด าเนินการจัด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีการดาเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังได้เข้าร่วมรับการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือเป็นข้อมูลสาคัญที่จะได้

-๒นามาวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้แผนปฏิบัติการ
ดั ง กล่ า ว มี ค วามครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ที่ ค าดหวั ง ไว้ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนต่อไป โดยสามารถสรุปกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑เป็นแผนภาพ
ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐



ผลการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐รอบ ๑๒ เดือน



ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตในระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ





แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักการและเหตุผล
- แนวทางในการจัดทาแผน
- บทวิเคราะห์
- วัตถุประสงค์
- โครงการ/กิจกรรม
- กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้รับผิดชอบ
- ผลผลิต
- ผลลัพธ์
- แบบฟอร์การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนภาพแสดงกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๓บทวิเคราะห์
การดาเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จาเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ แผน และข้อมูลผลการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและผลการดาเนิน การต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันจะนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายที่
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องดาเนินการเพื่อเสริมสร้างหรือพัฒนาให้บรรลุผลสาเร็จสอดคล้อง
กับแนวทางและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ดังนั้น จึงแบ่งการศึกษาวิเคราะห์ เป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. ศึกษาวิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. ศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ศึกษาผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)จะใช้ก าหนดวั ต ถุ ประสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติก ารป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับการศึกษาวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน และเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้

-๔๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)มีการกาหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)" ซึ่งมุ่งเน้ น ให้ มีการป้องกันการทุจริต จากทุกภาคส่วนของประเทศ และทาให้
ปลอดการทุจริต โดยเฉพาะในการกาหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล" ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะต้องดาเนินการในการ
สร้างเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริตและแสดงออกเป็นพฤติ กรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต จนเป็นค่านิ ยมร่วมกันของบุคลากรในองค์กรและกลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด
รวมทั้ง ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการร้องเรียน ตรวจสอบ เกี่ยวกับการทุจริตทั้งในเชิงป้องกันไม่ให้
มีการทุจริต และเชิงปราบปรามลงโทษผู้ทุจริต ทั้งนี้ได้กาหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไว้ทั้งสิ้น ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการสุจริต โดยมุ่งเน้นการปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม สร้างกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านการทุจริตตามแนวทางปรัญชาเศรษกิจพอเพียงและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยพัฒนา
กลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และ
กากับติดตามจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับตามมาตรฐานจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล ในทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยเสริมสร้างกระบวนการป้องกัน
การทุจริต พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างองค์ความรู้เชิงสร้างสรร์ด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ต โดยปรับปรุง
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบการทุจริต การตรากฎหมาย

-๕และการบั งคั บใช้ กฎหมาย การบู รณาการการข่ าว การคุ้ มครองพยาน และพั ฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index :CPI) ของประเทศไทย โดยศึกษาและกากับ ติด ตามการยกระดั บดัชนี การรั บรู้การทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย และบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต เพื่อยกระดั บดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย
๒.แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์สานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กาหนดวิสัยทัศน์ "องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ" และกาหนดพันธกิจ
"ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสานักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภามุ่ ง เน้ น ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ งมากฎหมาย กฎระเบี ย บ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)
และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จานวน ๖ ประเด็น ดังนี้
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าประสงค์ "มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ" และกาหนดกลยุทธ์๔ กลยุทธ์ คือ
๑.๑ พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ โดยมี
เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ คือ"มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน" และ "มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ" และกาหนดกลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ คือ
๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ
๒.๒ พัฒนานั กกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ

-๖๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา
ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อตอบสนองการ
ดาเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้า
และทั น สมั ย โดยมี เ ป้า ประสงค์ " ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภามี ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่ก้าวหน้าทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา" และกาหนดกลยุทธ์๓ กลยุทธ์ คือ
๓.๑ พัฒ นาระบบและบารุ งรัก ษาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อสนับสนุน ภารกิจของวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓.๓ การพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ านการใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมี
เป้าประสงค์"ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"และกาหนดกลยุทธ์๓ กลยุทธ์ คือ
๔.๑ การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๔.๒ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผ่านช่องทางสื่อ
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ โดยมี
เป้าประสงค์"บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" และกาหนดกลยุทธ์๔ กลยุทธ์ คือ
๕.๑ พัฒ นาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่ างเป็นระบบและ
หลากหลาย
๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
๕.๓ สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรและ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

-๗๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีเป้าประสงค์"สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ" และกาหนดกลยุทธ์๒ กลยุทธ์ คือ
๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
จากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ๖ ประเด็ น จะพบว่ า ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกกลยุทธ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านกฎหมายและวิชาการ กลยุทธที่ ๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของ
วุฒิ ส ภาให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง ทั้ ง ๒ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จริ ต นอกจากนี้ ยั ง ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕
การพั ฒ นาทรัพยากรบุคคลให้ มี ความเป็ นเลิศ โดยกาหนดกลยุทธในการสร้ างวั ฒนธรรมองค์ก ร
และส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการสุจริต ด้วย
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่ ง ได้ ก าหนดมาตรการในการด าเนิ น การ ทั้ ง สิ้ น ๑๐ มาตรการ ๒๔ โครงการ/กิ จ กรรม ทั้ ง นี้
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายในเชิงปริมาณ ซึ่งแสดงถึงจานวนของการจัด
โครงการกิ จ กรรมเป็ น หลั ก ซึ่ งถึ ง แม้ ว่ า จะด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วได้ ครบถ้ ว น
ก็ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จหรือพัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง ไม่ แ สดงให้ เ ห็ น พฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์การว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อีกทั้ง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ที่กาหนดไว้ มีขนาดของโครงการ/กิจกรรมที่เล็กจนไม่อาจขับเคลื่อนสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้เกิดภาพลักษณ์ความเป็นองค์การปลอดการทุจริตได้อย่างชัดเจนด้วย

-๘๔. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายดัชนี) ซึ่งประเมินผล ๕ ดัชนี คือ ดัชนีความโปร่งใส
ดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด ดั ช นี ค วามปลอดจากทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรม
ในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ทั้งนี้ ในภาพรวมสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มี ค ะแนนคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ ๘๒.๗๐ คะแนน โดย
มีรายละเอียด คะแนน ดังนี้
ดัชนี/ตัวชี้วดั ย่อยในการ
คะแนนที่
ประเมินคุณธรรมและความ ค่าน้าหนัก
ลาดับ
EBIT
IIT
EIT
ได้
โปร่งใสในการดาเนินงานของ (ร้อยละ)
(๑๐๐)
หน่วยงานภาครัฐ
๑

๒

ความโปร่งใส
๑.๑ การให้ เปิดเผย และเข้าถึง
ข้อมูล
๑.๑.๑ การดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๑.๒ การให้ เปิดเผย และ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน
๑.๒.๒ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
ความพร้อมรับผิด
๒.๑ ความพร้อมรับผิด
๒.๑.๑ ความพร้อมรับผิด
ในการปฏิบัติงาน
๒.๑.๒ ความพร้อมรับผิด
ในการบริหารงาน

๒๖

๘๙.๘๖
๘๖.๓๐
๘๐.๐๐

-

-

_๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

-

๙๐.๓๗

๙๖.๗๙
๙๕.๕๖

๑๐๐.๐๐

-

๘๒.๙๔

๙๓.๑๘

๑๐๐.๐๐

-

๘๙.๗๕

๙๗.๙๕

๑๘
-

๗๗.๐๗

๘๙.๙๖

๘๘.๙๗
๘๒.๒๑
๘๓.๕๑

-

๖๕.๓๔

๘๖.๐๘

๗๕.๗๑

-๙-

ลาดับ

๓

๔

ดัชนี/ตัวชี้วดั ย่อยในการ
ประเมินคุณธรรมและความ ค่าน้าหนัก
EBIT
โปร่งใสในการดาเนินงานของ (ร้อยละ)
หน่วยงานภาครัฐ
๒.๒ เจตจานงสุจริต
เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงาน
ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน
๓.๑ การถูกชี้มูลความผิด
เรื่องชี้มูลความผิด
๓.๒ การทุจริตต่อหน้าที่
๓.๒.๑ การรับสินบน
๓.๒.๒ การใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
๓.๓ ความปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบาย
ความปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบาย
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๔.๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน
๔.๑.๑ การสืบทอดวัฒนธรรม
สุจริต
๔.๑.๒ การไม่ทนต่อการ
ทุจริต
๔.๑.๓ การอายและเกรง
กลัวที่จะทุจริต
๔.๒ การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

IIT

๑๐๐.๐๐ ๗๑.๐๗

EIT

๙๕.๗๐

๒๒

คะแนนที่
ได้
(๑๐๐)
๙๕.๒๒
๙๕.๒๒
๘๙.๗๓

๑๐๐.๐๐

-

-

๘๑.๖๓
๗๘.๐๑

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๑.๓๙
๙๙.๓๙ ๙๒.๒๙
๙๘.๘๑ ๙๐.๔๙
๘๓.๐๐

-

๗๒.๔๙

๙๓.๕๑

๑๖

๘๓.๐๐
๖๙.๑๒
๖๙.๐๐

-

๖๕.๙๐

-

๗๘.๗๗
-

๖๕.๖๗

๖๕.๙๐
๗๘.๗๗

-

๖๕.๖๗
๗๑.๖๒

๗๕.๐๐

๖๔.๘๗

-

๗๑.๖๒

- ๑๐ -

ลาดับ

ดัชนี/ตัวชี้วดั ย่อยในการ
ประเมินคุณธรรมและความ ค่าน้าหนัก
EBIT
โปร่งใสในการดาเนินงานของ (ร้อยละ)
หน่วยงานภาครัฐ

๔.๓ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน
๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๓.๒ การตรวจสอบ
และถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
๕
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
๕.๑ มาตรฐานและคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน
๕.๑.๑ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
๕.๑.๒ ความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงาน
๕.๒ คุณธรรมในการบริหารงาน
๕.๒.๑ การบริหารงานบุคคล
๕.๒.๒ การบริหาร
งบประมาณ
๕.๒.๓ คุณธรรมในการ
มอบหมายงาน
๕.๒.๔ การบริหาร
สภาพแวดล้อมในการทางาน
คะแนนรายแบบสารวจ (๑๐๐)
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

IIT

EIT

คะแนนที่
ได้
(๑๐๐)
๖๗.๓๑

๕๐.๐๐

๖๓.๖๓

-

๕๖.๘๒

๑๐๐.๐๐ ๕๕.๕๙

-

๗๗.๘๐
๖๙.๕๔
๘๑.๖๓

๑๘

๕๐.๐๐

-

๙๔.๘๘

๖๔.๙๖

๑๐๐.๐๐

-

๙๔.๘๗

๙๘ง๒๙

-

๕๒.๐๔
๗๐.๕๑
๖๓.๘๘

-

๖๒.๒๘
๕๒.๐๔
๗๐.๕๑
๖๓.๘๘

-

๖๓.๕๕

-

๖๓.๕๕

๘๘.๖๔

๖๘.๓๖

๙๒.๗๐

๘๒.๗๐

จากคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ที่สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้รับการประเมิน จะพบว่า สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีค ะแนนในส่วนของแบบ
ส ารวจความคิ ดเห็ นผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment
: IIT) น้ อย โดยมี คะแนนในส่ วนนี้ เพี ยง ๖๘.๓๖ คะแนน ขณะที่ แบบส ารวจหลั กฐานเชิ งประจั กษ์

- ๑๑ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) และแบบสารวจความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีคะแนนผลการ
ประเมินอยู่ในระดับสูง คือ ๘๘.๖๔ และ ๙๒.๗๐ คะแนนตามลาดับ แสดงว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมี
ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่สอดคล้องกับกระบวนการ
ดาเนินการที่ได้กาหนดไว้ตามที่แสดงให้เห็นโดยหลักฐานเชิงประจักษ์และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการสื่อสาร ทาความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้บุคลากรภายในทุกระดับ และทุกส่ วนงานเข้าใจตรงกัน และยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และเมื่ อพิจารณาคะแนนรายดัชนีพบว่า ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรมีคะแนนผลการประเมิ น
น้ อยที่สุ ด คือ ๖๙.๑๒ คะแนน ดั งนั้ น จึง ควรเร่งสร้ างการรับรู้ และทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการ
ไม่ยอมรับการทุจริต ให้กับบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่นกัน
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายดัชนี) พบว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการ
ทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องมุ่งเน้นในการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติของบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทุกระดับ
เกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตขึ้นภายในสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา นอกจากนี้จะต้องกาหนดตัวชี้วัดที่จะสะท้อนผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ให้แสดงให้เห็นความถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการทางทัศนคติของบุคลากร โดยมีพฤติกรรมที่
ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น
จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เสริมสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ยอมรับ ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย
ต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับของสานักงานเลขิการวุฒิสภา
๒. เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อันอาจจะเป็นสาเหตุ
ของการทุจริตได้

- ๑๒ -

โครงการ/กิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงการสนับสนุนความโปร่งใส
ป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสานัก/
กลุ่ม จานวน
๕๐ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคม พฤษภาคม
๒๕๖๑

ผลผลิต
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์
สุจริตหรือการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์
สุจริต หรือการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

- ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
พฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
และตระหนักถึง
ภัยของการ
ทุจริตคอรัปชั่น

- ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากร
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
พฤติกรรมที่
ผู้บังคับบัญชา
รับรองว่า
ประพฤติตน
ซื่อสัตย์สุจริต
- ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากร
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
ตระหนักถึงภัย
ของการทุจริต

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- ๑๓ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๒.

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมและความ
โปร่งใส
- กิจกรรมประชุมชี้แจง/
สัมมนาประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ฉบับใหม่

๓.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ประกอบด้วย
๓ กิจกรรม คือ
๓.๑ กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใส ระดับกลาง
๓.๒ กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
และหน่วยงานผู้ยึดมั่นปฏิบัติตาม

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จานวน
๕๐๐ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม กรกฎาคม
๒๕๖๑

ตุลาคม ๒๕๖๐
– กันยายน
๒๕๖๑
- บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จานวน
๒๐๐ คน
- บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

มีการจัดทา
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภาตามที่
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนด
- กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
- มีกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภาตามที่
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ กาหนด
จานวน ๑ ฉบับ
- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
- มีกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
๒ กิจกรรม

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
สาระสาคัญของ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา ฉบับใหม่
- ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ ๘๐ ของ
สานักพัฒนา
บุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
สาระสาคัญของ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่
- ร้อยละ ๘๐
สานักพัฒนา
ของผู้เข้าร่วม
ทรัพยากรบุคคล
โครงการได้
ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา

- ๑๔ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- เลขาธิการ
วุฒิสภา ประกาศ
เจตจานงสุจริตต่อ
บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
และสาธารณชน

- มีประกาศ
สานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
เรื่องประกาศ

- มีการเผยแพร่
ประกาศ
สานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
เรื่องประกาศ
เจตจานงสุจริตให้
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
และสาธารณชน
ทราบ

- - มีการ
เผยแพร่ประกาศ
สานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
เรื่องประกาศ

สานักนโยบาย
และแผน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

๔.

จานวน ๑๙ คน และ
หน่วยงานเข้า
ประกวด ๑๘ สานัก
๓.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและ - บุคลากร
เชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงาน สานักงาน
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
เลขาธิการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
วุฒิสภา จานวน
(จัดนิทรรศการและจัดเสวนา
๒๐๐ คน
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม)
กิจกรรมการประกาศและเผยแพร่ บุคลากร
ตุลาคม ๒๕๖๐ เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สานักงาน
กันยายน ๒๕๖๑
สาธารณชน
เลขาธิการ
วุฒิสภา และ
ประชาชน

ผลผลิต

เจตจานงสุจริต

เจตจานงสุจริต
อย่างน้อย จานวน
๓ ช่องทาง

- ๑๕ -

การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ลาดับ
๑.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายและ
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภายุค ๔.๐

ระยะเวลา
ผลผลิต
ดาเนินการ
ผู้บังคับบัญชา ตุลาคม ๒๕๖๐ - - มีการจัดทา
กลุ่มงาน จานวน พฤษภาคม
แผนการขับเคลื่อน
๙๙ คน
๒๕๖๑
คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส
ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- แผนการ
- เครือข่ายภายใน -ร้อยละ ๘๐ ของ
ขับเคลื่อนคุณธรรม สานักงานเลขาธิการ เครือข่ายภายใน
จริยธรรม และความ วุฒิสภามีความรู้ สานักงานเลขาธิการ
โปร่งใสของ
ความเข้าใจใน
วุฒิสภามีความรู้
สานักงานเลขาธิการ ประมวลจริยธรรม ความเข้าใจใน
วุฒิสภาตาม
ข้าราชการรัฐสภา ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม และจัดทาโครงการ/ ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการรัฐสภา กิจกรรม เพื่อ
และจัดทาโครงการ/
จานวน ๑ ฉบับ ขับเคลื่อนคุณธรรม กิจกรรม เพื่อ
จริยธรรม และความ ขับเคลื่อนคุณธรรม
โปร่งใสอย่างน้อย ๑ จริยธรรม และความ
โครงการ/กิจกรรม โปร่งใสอย่างน้อย ๑
ภายในสานัก
โครงการ/กิจกรรม
/กลุ่มงาน
ภายในสานัก
/กลุ่มงาน

สานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

- ๑๖ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๒.

โครงการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ระยะเวลา
ผลผลิต
ดาเนินการ
- เลขาธิการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - - มีการจัดประชุม
วุฒิสภา/รอง
กรกฎาคม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เลขาธิการ
๒๕๖๑
สร้างความรู้
วุฒิสภา
ความเข้าใจและ
ข้าราชการที่
ระดมความ
ดารงตาแหน่งที่
คิดเห็นเพื่อ
ปรึกษา ๑๕ คน
สามารถกาหนด
- ผู้อานวยการ
เป็นแผนบริหาร
สานักหรือผู้แทน
ความเสี่ยงของ
๑๘ คน
สานักงาน
- ผู้บังคับบัญชา
เลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ๑ คน
- ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน ๗๔ คน
- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ๑๕ คน
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- มีแผนบริหาร - ผู้รับผิดชอบในการ - ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สานัก
ความเสีย่ งของ
บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการ
นโยบายและ
สานักงานเลขาธิการ ปฏิบัตงิ านตาม บริหารและปฏิบัติงาน
แผน
วุฒิสภา ๑ ฉบับ โครงการ/กิจกรรมใน ตามโครงการ/กิจกรรม
แผนบริหารความ ในแผนบริหารความ
เสี่ยงมีความรู้ความ เสี่ยง มีความรู้ความ
เข้าใจ และพร้อมที่ เข้าใจ และพร้อมที่จะ
จะนาไปสู่การ
นาไปสู่การดาเนินงาน
ดาเนินงาน

- ๑๗ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

๓.

กิจกรรมการเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๖๑

- ประชาชน
ทั่วไป

๔.

กิจกรรมการเผยแพร่บันทึก
รายละเอียดวิธีการและขัน้ ตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- ประชาชน
ทั่วไป

ระยะเวลา
ผลผลิต
ตัวชี้วัดผลผลิต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - - แผนการจัดซื้อ - มีแผนการจัดซื้อ - มีการเผยแพร่ - แผนการจัดซื้อจัด
สานักการ
กันยายน ๒๕๖๑ จัดจ้างประจาปี จัดจ้างประจาปี แผนการจัดซื้อจัด จ้างประจาปี ๒๕๖๑ คลังและ
๒๕๖๑
๒๕๖๑ จานวน ๑ จ้างประจาปี
จานวน อย่างน้อย ๓ งบประมาณ
ฉบับ
๒๕๖๑
ช่องทาง
ตุลาคม ๒๕๖๐ - - ฐานข้อมูลการ - มีฐานข้อมูลการ - มีการเผยแพร่ - มีการเผยแพร่
สานักการ
กันยายน ๒๕๖๑ จัดซื้อจัดจ้างของ จัดซื้อจัดจ้างของ ฐานข้อมูลการจัดซื้อ ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัด คลังและ
สานักงาน
สานักงานเลขาธิการ จัดจ้างของสานักงาน จ้างของสานักงาน
งบประมาณ
เลขาธิการวุฒิสภา วุฒิสภา จานวน ๑ เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต บน
ฐานข้อมูล โดยมี ผ่านระบบ
เว็บไซต์ สานักงาน
รายละเอียดเนื้อหา อินเทอร์เน็ต
เลขาธิการวุฒสิ ภา
อย่างน้อย ดังนี้
- ชื่อรายการที่
จัดซื้อจัดจ้าง
- วงเงินงบประมาณ
- ราคากลาง
- วิธีการซื้อหรือจ้าง
- ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
- ผู้ได้รบั การ
คัดเลือกและราคาที่

- ๑๘ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ตกลงซื้อหรือจ้าง
- เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
- เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
๕.

กิจกรรมการดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ป้องกันการ
ทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ

- คณะกรรมการที่ เมษายน –
เกี่ยวข้องกับการ ธันวาคม ๒๕๖๑
จัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
- ผู้เสนอราคาใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
- ประชาชนทั่วไป

สานักการ
คลังและ
งบประมาณ

- ๑๙ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๕.๑ การรับรองตนเองด้าน
คุณสมบัติของผู้เสนองาน

การประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน - บุคลากรของ
ด้านการตรวจสอบภายในของ
สานักงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ตัวชี้วัดผลผลิต

- ผู้เสนอราคามีการ - มีแบบฟอร์ม
รับรองตนเอง
หนังสือรับรอง
ตนเองของผู้เสนอ
งาน จานวน ๑
ฉบับ
- มีการกาหนด
- มีหลักเกณฑ์และ
ช่องทางการส่ง
ขั้นตอนการจัดการ
ข้อมูลเบาะแสะการ ข้อมูลเบาะแสการ
ทุจริต
ทุจริต ๑ ฉบับ

๕.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดทา
ระบบข้อมูลเบาะแส การทุจริต
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

๖.

ผลผลิต

ตุลาคม ๒๕๖๐
- กันยายน
๒๕๖๑

- มีช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน
ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บุคลากร
ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- มีช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
จานวน ๒ ช่องทาง

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- มีเกณฑ์การ
- เกณฑ์การตรวจสอบ
ตรวจสอบเพิ่มเติม เพิม่ เติม จานวน ๑ ฉบับ
มีการรับรองและ
ตรวจสอบจริง
- มีการจัดการข้อมูล - มีรายงานการ
เบาะแสการทุจริตที่ ดาเนินการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ ข้อมูลเบาะแสการ
จัดจ้าง
ทุจริต และ
ข้อเสนอแนะ
จานวน ๑ ฉบับ
- บุคลากรของ - ผลการสารวจ
สานักงาน
ความคิดเห็นผู้มีส่วน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่วนเสียภายใน
มีความรู้ ความ (Internal Integrity
เข้าใจด้านการ and Transparency
ตรวจสอบภายใน Assessment : IIT)
เกี่ยวกับ
ข้อ I12 กลุ่มงาน
ความเป็นอิสระ ไม่ ตรวจสอบของ
ถูกแทรกแซง
หน่วยงานท่าน

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน

- ๒๐ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต
มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการ
ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง
ปราศจากอคติ
มีความเป็นกลาง
และให้ข้อ
เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ปราศจากอคติ
มีความเป็นกลาง
และให้ข้อ
เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์

มีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง
ปราศจากอคติ
มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ มี
ระดับคะแนนสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

- ๒๑ -

แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการ/กิจกรรม
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม....................................
................................................................................
................................................................................

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม....................................
................................................................................
................................................................................

สถานะการดาเนินการ


ยังไม่ได้ดาเนินการ



อยู่ระหว่างดาเนินการ



ดาเนินการแล้วเสร็จ



ยังไม่ได้ดาเนินการ



อยู่ระหว่างดาเนินการ



ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายละเอียดการดาเนินการ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ผลผลิต.............................................................................................
.............................................................................................................
ผลลัพธ์................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ผลผลิต.............................................................................................
.............................................................................................................
ผลลัพธ์................................................................................................
.............................................................................................................

