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คำนำ
การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
เป็นสิ่งสาคัญที่ภาครัฐต้องหันมาให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ซึ่งต้องประสานความร่วมมือกับ ภาคเอกชนและภาคสังคมให้เกิดการดาเนินการแบบแบบบูรณาการ
เพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถี การดาเนินชีวิต
ที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กาหนดแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต “มาตรการการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการให้เกิดทิศทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน อนึ่ง การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้คานึงถึงความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแนวทางการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กาหนดแนวทางสาหรับ
การด าเนิ น การเพื่ อ ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต เป็ น ๒ แนวทาง คื อ การเสริม สร้างความรู้
และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกาหนดมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตที่จะไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน
และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต อีกต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ได้กาหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาธิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้ มี มาตรฐานสากล” โดยมุ่ งเน้ นกระบวนการทางานแบบบู รณาการทั้งระบบ ซึ่ งเริ่ มจากการวาง
รากฐานทางความคิดของประชาชนที่นอกจากจะไม่ทาการทุจริตแล้วจะต้องไม่ทนต่อการทุจริตด้วย
เน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชนในการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงถือเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่ง
ที่ต้องมีส่ว นร่ว มในการดาเนิน การดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประสบผลสาเร็จ สร้างบุคลากรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย ต่อการทุจริต
ในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ การดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จดังกล่าวจาเป็นจะต้องมี แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่กาหนดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ความสาเร็จ สาหรับเป็นแนวทางในการขั บเคลื่อนสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต และเป็นประเทศไทยใสสะอาดในที่สุด
แนวทางในการจัดทาแผน
สานั กงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของสานั กงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยศึกษา
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ สภา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนผลการด าเนิ น การ
ตามแผนปฏิ บัติการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ของสานัก งานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ถือเป็นข้อมูลสาคัญที่ จะนามาวิเคราะห์และ
ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ แ ผนปฏิบัติการดังกล่าว มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
สามารถก่อให้เกิดผลสาเร็จที่คาดหวังไว้ตามวัตถุประสงค์ อนึ่ง สามารถสรุปกรอบแนวทางในการจัดทา

-๒แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแผนภาพ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หลักการและเหตุผล
- แนวทางในการจัดทาแผน
- บทวิเคราะห์
- กรอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- วัตถุประสงค์
- เกณฑ์การประเมิน
- โครงการ/กิจกรรม
- แบบฟอร์การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แบบฟอร์มสรุปค่าคะแนนความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการที่ส่วนราชการกาหนดไว้ตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

ผลปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

แผนภาพแสดงกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-๓บทวิเคราะห์
จากการศึกษาวิเคราะห์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการก าหนดเป้ า หมาย
และเป็นข้อมูลในการพัฒนาของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงาน อนึ่ง ผลการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสาคัญกับการออกแบบ
ระบบโครงสร้างอานาจที่ม่งุ เน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทาง
การเมือง และผู้บริหารระดับสูง ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จากการให้ความสาคัญกับเรื่องปัญหาการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง
และแทรกซึมไปกับทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่ง
ภาคประชาสังคม ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ จึงสร้างกฎหมาย มาตรการ
หรือกลไก สาหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้ มี ภ าพลั กษณ์ แ ละความน่า เชื่ อ ถือ ในสายตาของนานาชาติ ด้ า นการป้อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนี้
หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (10) กล่าวว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่
ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสาคัญ และความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าการกระทานั้น จะเป็นการกระทา โดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
อื่น ๆ โดยการกาหนดอย่างชัดเจนในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ
ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจากการทุจริตอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง
ยังเป็น โอกาสของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมสร้างกระแสการต่อต้านหรือ
รังเกียจการทุจริตให้แพร่กระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการกาหนด

-๔ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ รัฐสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน
โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญหาการทุจริต อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
อย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายกาหนด
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 กล่าวว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ให้ เ ป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม โดยกฎหมายดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ ใ ด
ใช้อานาจ หรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวม
ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
ทั้งนี้ การบริห ารราชการแผ่นดิน รัฐจะต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ ส ะดวก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส าคั ญ คื อ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อนึ่ง กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบ
ที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐจะต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ซึ่งการที่ร่างรัฐธรรมนูญฯได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารราชการ
ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชีน้ า
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงมุ่งเน้น
การแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ กับ ตนเองรวมถึ งพวงพ้ อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปัญ หาดั งกล่าว
รัฐธรรมนู ญฯ จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัด เจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพ
ในระบบการบริ ห ารงานราชการแผ่ นดิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ต้ อ งยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่กาหนดเอาไว้ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจ
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ เปิ ด เผยและมี ค วามรอบคอบและระมั ด ระวั ง ในการด าเนิ น
กิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม และการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ต้องคานึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย

-๕๒. 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
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล" ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะต้องดาเนินการ
ในการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริตและแสดงออกเป็นพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเป็นค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในองค์กรและกลายเป็นวัฒนธรรมในทีส่ ดุ
รวมทั้ง ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการร้องเรียน ตรวจสอบ เกี่ยวกับการทุจริตทั้งในเชิงป้ องกันไม่ให้
มีการทุจริต และเชิงปราบปรามลงโทษผู้ทุจริต ทั้งนี้ได้กาหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไว้ทั้งสิ้น ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการสุจริต โดยมุ่งเน้นการปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม สร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านการทุจริตตามแนวทางปรัญชาเศรษกิจพอเพียงและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยพัฒนา
กลไกการกาหนดให้นักการเมื องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
และกากับติดตามจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับตามมาตรฐานจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุ จริ ตเชิ งนโยบายบนฐานธรรมาภิ บาล ในทุ กขั้ นตอน และมี การตรวจสอบธรรมาภิ บาลในการ
นานโยบายไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยเสริมสร้างกระบวนการป้องกัน
การทุ จริ ต พั ฒนารู ปแบบการสื่ อสารเพื่ อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม และสร้ างองค์ ความรู้เชิ งสร้ างสรรค์
ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต โดยปรับปรุง
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบการทุจริต การตรากฎหมาย
และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การบู ร ณาการการข่ า ว การคุ้ ม ครองพยาน และพั ฒ นาสมรรถนะ
และประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions
Index :CPI) ของประเทศไทย โดยศึ ก ษาและก ากับ ติด ตามการยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย และบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อ ยกระดับดัชนีการรั บรู้การทุ จริต ( Corruption
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย

-๖๓.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
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า 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" และกาหนดกลยุทธ์ ๔ 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 พัฒ นานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรี ยนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา
ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อตอบสนองการ
ดาเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้า
และทั น สมั ย โดยมี เ ป้า ประสงค์ " ส านั ก งานเลขาธิก ารวุ ฒิส ภามีร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่ก้าวหน้าทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา" และกาหนดกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ คือ
๓.๑ พั ฒ นาระบบและบารุง รักษาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุน ภารกิจของวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-๗๓.๓ การพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
โดยมีเป้าประสงค์"ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"และกาหนดกลยุทธ์ ๓ 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"บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิ ติบัญญัติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" และกาหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ คือ
๕.๑ พัฒ นาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและ
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
๕.๔ 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 พัฒนาระบบรับเรือ่ งร้องเรียนในกระบวนการนิตบิ ัญญัตขิ อง
วุ ฒิ ส ภาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ทั้ ง ๒ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส 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 นยุ ท ธศาสตร์ที่ ๕
การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลให้ มีความเป็นเลิศ โดยกาหนดกลยุ ทธในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ การสร้ างสั งคม
ที่ไม่ทนต่อการสุจริต ด้วย

-๘๔. ผลปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จาเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
แผน และข้ อ มู ลผลการดาเนิ น การต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และผลการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันจะนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายที่สานักงาน
เลขาธิ ก ารวุฒิส ภาจะต้อ งดาเนิ น การเพื่ อ เสริม สร้า งหรือ พั ฒนาให้ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ สอดคล้องกับ
แนวทางและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ ว่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริต ” โดยส านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐได้มีการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประสบผลสาเร็จ สร้างบุคลากรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย ต่อการทุจริต
ในทุกรูปแบบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการทั้งสิ้น ๒ มาตรการ คือ โครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความรู้ แ ละทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต และการก าหนดมาตรการ
ในการป้องกัน การทุจริต ภายในสานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการปรับปรุงตัวชี้วัด เป้าหมาย
ในเชิงปริมาณที่แสดงถึงจานวนของการจัดโครงการกิจกรรมเป็นหลักให้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความสาเร็จหรือพัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และวัฒนธรรมของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงการกาหนดโครงการ/กิจกรรมให้สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจนเกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ค วามเป็ น องค์ ก ารปลอดการทุ จ ริ ต
ได้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
ตามแนวทางในการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบการทุ จ ริ ต ของส านั ก งาน
เลขาธิ การวุ ฒิ สภา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม
มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 10 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น จานวน 10 โครงการ
(คิดเป็นร้อยละ 100) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการบางโครงการควรมี การกาหนด
การด าเนิ นการให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-๙๕. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายดัชนี) ซึ่งประเมินผล ๕ ดัชนี (คะแนนภาพรวม
๘๘.๐๕ คะแนน) คื อ ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส ดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด ดั ช นี ค วามปลอดจากทุ จ ริ ต
ในการปฏิบัติงาน ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ทั้งนี้ ในภาพรวมสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังนี้
สานั กงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงมีคะแนนในส่วนของแบบสารวจความคิด เห็น
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) น้ อ ยที่ สุ ด
(๘๓.๙๑ คะแนน) แต่ สู ง ขึ้ น กว่ า ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา (๖๘.๓๖ คะแนน) และเมื่ อ เที ย บกั บ
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment:
EBIT) และแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก ( External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ระดับคะแนนอยู่ในระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน คือ ๘๖.๓๖ และ
๘๙.๓๔ คะแนนตามล าดั บ แสดงว่ า ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายในมี ทั ศนคติ และการรั บรู้ เกี่ ยวกั บ
การดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสอดคล้องกับกระบวนการดาเนินการที่ได้กาหนดไว้
ตามที่แ สดงให้เห็นโดยหลักฐานเชิงประจักษ์และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนั้น
ต้องมุ่งเน้นการสื่อสาร ทาความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บุคลากร
ภายในทุกระดับ และทุกส่วนงานเข้าใจตรงกัน และยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อ
พิจารณาคะแนนรายดัชนีพบว่า ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด
คื อ ๗๘.๑๙ คะแนน ดั ง นั้ น ควรเร่งสร้างการรั บรู้ และทั ศ นคติที่ถูก ต้องเกี่ย วกับการไม่ยอมรับ
การทุจริตให้กับบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รายละเอียดดังนี้
ดัชนีและตัวชี้วัด
ค่า
ในการประเมินคุณธรรม น้าหนัก
และความโปร่งใส
(ร้อยละ)
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
1 ความโปร่งใส
26
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
1.2 การมีส่วนร่วม
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
2 ความพร้อมรับผิด
18
2.1 ความพร้อมรับผิด
2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ลา
ดับ

EBIT

100.00
100.00
75.00
100.00
100.00

IIT

EIT

90.06
84.82
85.94
86.74

คะแนน คะแนน
ที่ได้
หลัง
(100) ถ่วง
น้าหนัก
87.48
95.03
92.41
75.00
91.91
92.97
93.37

22.75

16.54

- ๑๐ ดัชนีและตัวชี้วัด
ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
2.3 เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร
2.4 การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
3 ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
การรับสินบน
*กรณีมีการชี้มูลความผิด
และไต่สวนข้อเท็จจริง
4 วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
4.1 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต
4.2 การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4.3 แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายใน
5 คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน
5.1 มาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และให้บริการ
5.2 คุณธรรมการ
บริหารงาน
คะแนนรายแบบสารวจ
(100)

ลา
ดับ

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

EBIT

IIT

EIT

คะแนน คะแนน
ที่ได้
หลัง
(100) ถ่วง
น้าหนัก

100.00 86.35 88.97

91.77

100.00 85.40 83.23

89.54
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96.45

21.22

100.00 89.34 100.00 96.45
0.00
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78.19
100.00 88.24

94.12

50.00 86.32

68.16

50.00 88.15

69.07

81.42

81.42

18

83.50
100.00 84.34 86.42

90.25

76.74

76.74

12.51

15.03

86.36 83.91 89.34

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

88.05

- ๑๑ จากการสรุปผลการประเมินทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น การดาเนินการปรับปรุงพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานฯ มีตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องพิจารณา ดังนี้
ข้อ

ตัวชี้วัด
ที่ต้อง
พิจารณา

1 ตัวชีว้ ัด
การจัดซื้อ
จัดจ้าง

ประเด็น

เป็น คะแนนที่ได้จากแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ร้อยละ
75.00 ซึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้สานักงานฯ ไม่ได้คะแนนเต็มมาจากการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรื อการวางระบบในการดาเนินการเพื่ อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากาหนดระยะเวลาที่ผู้ประเมิน
(IGP) ทาการตรวจสอบข้อมูล
2 ตัวชีว้ ัด
ได้คะแนนรวมร้อยละ 68.16 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากแบบสารวจหลักฐาน
การป้องกัน เชิงประจักษ์ (EBIT) ร้อยละ 50.00 และคะแนนทีไ่ ด้จากแบบสารวจความคิด
ผลประโยชน์ เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 86.32 ซึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้
ทับซ้อน
สานักงานฯ ไม่ได้คะแนนสูงมาจาก (EBIT) ในส่วนของการกาหนดมาตรการ
กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนล่าช้ากว่า
กาหนดระยะเวลาที่ผู้ประเมิน (IGP) ทาการตรวจสอบข้อมูล
3 ตัวชีว้ ัด
ได้คะแนนรวมร้อยละ 69.07 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากแบบสารวจหลักฐาน
แผนป้องกัน เชิงประจักษ์ (EBIT) ร้อยละ 50.00 และคะแนนที่ได้จากแบบสารวจความคิด
และ
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 88.15 ซึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้
ปราบปราม สานักงานฯ ไม่ได้คะแนนสูงมาจาก (EBIT) ในส่วนของการกากับติดตาม
การทุจริต
การด าเนิ นงานตามแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ล่ า ช้ า กว่ า
กาหนดระยะเวลาที่ผู้ประเมิน (IGP) ทาการตรวจสอบข้อมูล
4 ตัวชีว้ ัด
เป็นคะแนนที่ได้จากแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
คุณธรรม
ร้อยละ 76.74 ซึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้สานักงานฯ ไม่ได้คะแนนสูงมาจาก
การบริหารงาน การรั บรู้ เกี่ ยวกั บการบริ หารงานด้ านทรั พยากรบุ คล ด้ านงบประมาณ
และด้านการมอบหมายงานอย่างมีคุณธรรม

- ๑๒ กรอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จากการศึกษาวิเคราะห์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต ของส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายดั ช นี ) พบว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบการทุ จ ริ ต ของ
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมุ่ ง เน้ น ในการสื่ อ สาร
เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติของบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทุกระดับ
เกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตขึ้นภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นอกจากนี้ยังควรกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ให้ แ สดงให้ เห็นความถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการทางทัศนคติของบุคลากร โดยมีพฤติกรรม
ที่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนัน้
จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ยอมรับ ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย
ต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับของสานักงานเลขิการวุฒิสภา
๒. เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกณฑ์การประเมิน
การประเมินความสาเร็จ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดาเนินงานหรือการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕

- ๑๓ -

โครงการ/กิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

2.

โครงการเสริมสร้างเทคนิค
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตัวแทนบุคลากร เริ่มต้น
ของสานักงาน ธันวาคม ๒๕๖๑
เลขาธิการ
สิ้นสุด
วุฒิสภา
กันยายน ๒๕๖๒
กลุ่มเป้าหมาย

นิติกรหรือ
วิทยากรผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องราว

เริ่มต้น
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
สิ้นสุด

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์
ตลอดจนงาน
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์
ตลอดจนงาน
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนา
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์
ตลอดจนวิธีการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่

ร้อยละ ๘๕ ของ
สานัก
กลุ่มเป้าหมาย บริหารงานกลาง
สามารถนา
และ
ความรู้เกี่ยวกับ
สานักพัฒนา
กฎระเบียบ
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์
ตลอดจนวิธีการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับจาก

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับ
จากการ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
นาความรู้ที่
ได้รับจากการ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับ
สานัก
กรรมาธิการ ๑

- ๑๔ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ร้องทุกข์
จานวน ๔๐ คน

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรของ
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จานวน
๑๖๐ คน
ประกอบด้วย
- ผู้บริหาร
- ผู้แทน ๑๘
สานัก
- ข้าราชการและ
บุคลากรของ
สานักการคลัง
และงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
กรกฎาคม
๒๕๖๒

เริ่มต้น
ตุลาคม ๒๕๖๑
สิ้นสุด
กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

การฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่
กาหนด

ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้
ความเข้าใจ
ที่กาหนด

ร้อยละความรู้
และความเข้าใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ
ระเบียบการเงิน
การคลังที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ
ระเบียบการเงิน
การคลังที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

สานัก
กรรมาธิการ ๒
และสานัก
กรรมาธิการ ๓

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้
กับการ
ปฏิบัติงานได้

ร้อยละ ๘๐ ของ สานักพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายที่ ทรัพยากรบุคคล
เข้าร่วมโครงการ
และ
สามารถนา
สานักการคลัง
ความรู้เกี่ยวกับ และงบประมาณ
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ
ระเบียบการเงิน
การคลังที่
เกี่ยวข้องไป
ปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้

- ๑๕ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4.

โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

5.

โครงการ Digital Thinking :
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
บุคลากร
เริ่มต้น
ประเภทวิชาการ มกราคม ๒๕๖๒
ระดับปฏิบัติการ สิ้นสุด
เลื่อนขึ้น
มีนาคม ๒๕๖๒
ชานาญการใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๖ จานวน
๔๐ คน
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร
ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
- เชี่ยวชาญ
จานวน ๕ รุ่น
รุ่นละ ๗๐ คน

เริ่มต้น
มกราคม ๒๕๖๒
สิ้นสุด
มีนาคม ๒๕๖๒

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
มีความรูค้ วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
นาความรู้ความ
เข้าใจไปปฏิบัติ
ตนตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา

ร้อยละ ๘๐
สานักพัฒนา
ของผู้เข้าร่วม
ทรัพยากรบุคคล
โครงการนา
ความรูค้ วาม
เข้าใจ ไปปฏิบัติ
ตนตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา

บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา ที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการได้
นาความรูไ้ ปใช้
และปฏิบตั ิตน
และสามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจาก
ส่วนรวมได้

ร้อยละ ๘๐
สานักพัฒนา
ของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
ที่เข้าร่วม
โครงการได้นา
ความรู้ไปใช้และ
ปฏิบัติตนและ
สามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจาก
ส่วนรวมได้

- ๑๖ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

6.

โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
สานักงาน ป.ป.ช.
- สัมมนาหัวข้อ “การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สนิ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ”

- ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานจานวน
๑๐๐ คน
- บุคลากร
สานักงานฯ
ที่เกี่ยวข้อง
จานวนตามที่
ระเบียบกาหนด

7.

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมและความ
โปร่งใส
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผน
ปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

- ผู้แทนสานัก/
คณะทางาน
ส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใสประจา
สานัก/กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
จานวน ๖๐ คน
- บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เริ่มต้น
ตุลาคม ๒๕๖๑
สิ้นสุด
มีนาคม ๒๕๖๒

เริ่มต้น
มกราคม ๒๕๖๒
สิ้นสุด
มิถุนายน ๒๕๖๒

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษและภัย
ของการทุจริต

ร้อยละ ๘๐
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษและภัย
ของการทุจริต

บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
มีการนาความรู้
ไปใช้และ
ประพฤติตน
ในการปฏิบัติ
ราชการอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ ๘๐
สานักพัฒนา
ของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
ที่เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติ
ตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
อย่างซื่อสัตย์
สุจริต

- ปรับปรุง
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนด
- ประชุมชี้แจง/
สัมมนาแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
สนับสนุนการ

- ปรับปรุง
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนด
จานวน ๑ ฉบับ
- ประชุมชี้แจง/
สัมมนาแผน
ปฏิบัติการ
ส่งเสริมสนับสนุน

- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ต่อสาระสาคัญของ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

ร้อยละ ๘๐
สานักพัฒนา
ของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจต่อ
สาระสาคัญของ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา ฉบับใหม่

- ๑๗ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
วุฒิสภา จานวน
๑,๐๐๐ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ดาเนินการด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สาระสาคัญของ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการฉบับ
ใหม่

การดาเนินการ
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สาระสาคัญของ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
ฉบับใหม่
จานวน ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- ๑๘ การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ลาดับ
1.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ สาธารณะชน
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เริ่มต้น
มกราคม ๒๕๖๒
สิ้นสุด
กันยายน ๒๕๖๒

ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบนั ให้
สาธารณะชน
ได้รับทราบ ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงิน
งบประมาณ
- การบริการและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- การส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน
- การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต
- มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลผลิต
การเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนั ให้
สาธารณะชน
ได้รับทราบ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผล
การประเมิน
การประมวล
ผลคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบนั
บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

รายงานผล
การประเมิน
การประมวล
ผลคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบนั
บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
จานวน 1 ฉบับ

สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ร่วมกับ
สานักนโยบาย
และแผน
และ
สานักที่เกี่ยวข้อง

- ๑๙ ลาดับ
2.

3

ระยะเวลา
ดาเนินการ
กิจกรรมการดาเนินการตามแผน - คณะกรรมการ เริ่มต้น
บริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับ ตุลาคม ๒๕๖๑
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนและ
การจัดซื้อจัด สิ้นสุด
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม
จ้างของ
กันยายน
- ป้องกันการทุจริตจาก
สานักงาน
๒๕๖๒
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนด้าน
เลขาธิการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วุฒิสภา
- การจัดทาระบบ IT รองรับ
- ผู้เสนอราคา
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
ในการจัดซื้อจัด
คณะกรรมาธิการ
จ้างของ
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
- ประชาชน
กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร - สมาชิกสภา
เริ่มต้น
ผ่านระบบสารสนเทศของ
นิติบัญญัติ
ตุลาคม ๒๕๖1
หน่วยงาน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ แห่งชาติ
สิ้นสุด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้
- สมาชิก
กันยายน
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
วุฒิสภา
๒๕๖๒
มาตรฐานกระบวนการบริการ
- อดีตสมาชิก
ข้อมูลข่าวสาร สานักงาน
รัฐสภา
เลขาธิการวุฒิสภา
- กรรมาธิการ/
อนุกรรมาธิการ
โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
กิจกรรมด้าน
การจัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การบริหารจัดการ
เบี้ยประชุม

ดาเนินการ
กิจกรรมด้าน
การจัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การบริหารจัดการ
เบี้ยประชุม
จานวน 2
กิจกรรม

ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
กิจกรรมด้าน
การจัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การบริหาร
จัดการเบี้ย
ประชุม

ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
กิจกรรมด้าน
การจัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การบริหาร
จัดการเบี้ย
ประชุม
เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
อย่างน้อย
ร้อยละ 85

สานักการคลัง
และงบประมาณ

มีสรุปผล
ความก้าวหน้า
การดาเนินการ
กิจกรรม

สรุปผล
ความก้าวหน้า
การดาเนินการ
กิจกรรม
อย่างน้อย 1 ฉบับ

มีรายงานผล
การดาเนินการ
กิจกรรมเสนอ
เลขาธิการ
วุฒิสภา

รายงานผล
การดาเนินการ
กิจกรรมเสนอ
เลขาธิการ
วุฒิสภา
จานวน 1 ฉบับ

สานักบริหาร
งานกลาง

- ๒๐ ลาดับ

4.

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการจัดทารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระบบ
กากับติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
- บุคคลในวง
งานรัฐสภา
- หน่วยงานศาล
- หน่วยงาน
ราชการ
ภายนอก/
รัฐวิสาหกิจ
- หน่วยงาน
ราชการภายใน
- นิสิต/
นักศึกษา
- ประชาชน/
สื่อมวลชน
บุคลากรของ
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่มต้น
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
สิ้นสุด
กันยายน
๒๕๖๒

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
ระบบกากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ

รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
ระบบกากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาสามารถ
นาแนวทางการ
บริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
รวมทั้งระบบ
กากับติดตาม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนวทาง สานักพัฒนา
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
จัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
รวมทั้งระบบ
กากับติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรม

- ๒๑ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ดาเนินการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ดาเนินการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม
จานวน 1 ฉบับ

และประเมินผล
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
มาปรับใช้

และจริยธรรม
จานวน 1 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ

5.

โครงการเสริมสร้างปฏิญญา
ความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- สัมมนาปฏิญญาความดีของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

- คณะกรรมการ
/ผู้แทนที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ๔๐ คน
- บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จานวน
๑,๐๐๐ คน

เริ่มต้น
มกราคม ๒๕๖๒
สิ้นสุด
พฤษภาคม
๒๕๖๒

มีปฏิญญาของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและมีการ
ลงนาม
ว่าจะนาไป
ปฏิบัติร่วมกัน

มีปฏิญญาของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาและ
มีการลงนาม
ว่าจะนาไป
ปฏิบัติร่วมกัน
๑ ฉบับ

บุคลากรได้
ปฏิบัติตาม
ปฏิญญาทีไ่ ด้
ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน

ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากร
ได้ปฏิบตั ิตาม
ปฏิญญาทีไ่ ด้
ลงนามไว้

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

6.

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการัฐสภา
- คัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

๑.บุคลากร
ของสานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาที่ได้รับ
การเสนอชื่อ
เข้าสู่การ

เริ่มต้น
ธันวาคม ๒๕๖๑
สิ้นสุด
กันยายน ๒๕๖๒

- กลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วม
โครงการยกย่อง
และเชิดชู
บุคลากรผู้ยึดมัน่
ตามประมวล

- ร้อยละ ๙๕
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วม
โครงการยกย่อง
และเชิดชู
บุคลากรผู้ยึดมัน่
ตามประมวล

- มีบุคลากรและ
หน่วยงานสาหรับ
เป็นต้นแบบใน
การยึดมั่นตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

- มีบุคลากรและ
สานักพัฒนา
หน่วยงานสาหรับ ทรัพยากรบุคคล
เป็นต้นแบบใน
การยึดมัน่ ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ตามที่กาหนด

- ๒๒ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
- วันแห่งคุณธรรม

7.

โครงการ Strong Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต

กลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกอย่าง
น้อย ๓๘ คน
๒. หน่วยงาน
เข้ารับการ
คัดเลือก
จานวน ๑๙
หน่วย
๓. บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
๓๐๐ คน
ผู้แทน
คณะทางาน
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินการ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
ความโปร่งใส
ประจาสานัก/
กลุ่ม จานวน
๕6 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- เครือข่ายมี
ความรู้ความ
เข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความ
สามัคคี มีวินัย
สุจริตโปร่งใส
มีจิตอาสา

ร้อยละ ๘๐
ของหน่วยงาน
ในสังกัด
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
ได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การสร้างสานัก
พอเพียงต้าน
ทุจริต

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

จริยธรรม
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการ
รัฐสภา

เริ่มต้น
มกราคม ๒๕๖๒
สิ้นสุด
กันยายน ๒๕๖๒

- มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
สร้างสานัก
พอเพียง
ต้านทุจริต

- แผนปฏิบัติการ
สร้างสานัก
พอเพียง
ต้านทุจริต
จานวน 1 ฉบับ

- ๒๓ แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

1 โครงการ............................................
..........................................................
กิจกรรม.............................................

√

2 โครงการ............................................
...........................................................
กิจกรรม.............................................

√

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดาเนินการ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
............................

ผลผลิต................................................................................................
.............................................................................................................
ผลลัพธ์................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ผลผลิต................................................................................................
.............................................................................................................
ผลลัพธ์................................................................................................
.............................................................................................................

สานัก
............................

- ๒๔ แบบฟอร์มสรุปค่าคะแนน
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติ 1. โครงการ……….
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

รวม
[(ก  0.50) +
(ข  0.25) +
(ค  0.25)
น้าหนัก 0.50 น้าหนัก 0.25 น้าหนัก 0.25 น้าหนัก 1.00
…%
…%
…%
…%
ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

ผู้รับผิดชอบ

สานัก
............................

2. โครงการ................

…%

…%

…%

…%

สานัก
............................

การกาหนดมาตรการในการป้องกัน 3. โครงการ................
การทุจริตภายในสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

…%

…%

…%

…%

สานัก
............................

4. โครงการ................

…%

…%

…%

…%

สานัก
............................

เฉลี่ยร้อยละ

…%

