
  

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖1 – มีนาคม ๒๕๖2) 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 
 
 

  √ 1. จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจระบบ 
บริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 
2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ  โดยกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม  
จ านวน 113 คน (เป้าหมาย 124 คน)  คิดเป็นร้อยละ 91.13 
2. จัดกิจกรรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชา 
ในการด าเนินการด้านวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา”  
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  
อาคารสุขประพฤติ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 83 คน  
(เป้าหมาย 114 คน)  คิดเป็นร้อยละ 72.81 
 
ผลผลิต ร้อยละ 81.97 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตามกฎหมายใหม่ (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 85) 

ส านัก 
บริหารงานกลาง 

และ 
ส านัก 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2 โครงการเสริมสร้างเทคนิค 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

  √ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดโครงการ  และด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562   
ณ อาคารสุขประพฤติ 
2. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ   
เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ   
3. ด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  ณ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ภาคเช้า)   
และศูนย์ด ารงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ภาคบ่าย) 
4. ทดสอบความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน 37 คน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 
 
ผลผลิต ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การท าสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ร่วมกับ  
ส านัก 

กรรมาธิการ ๑ 2 3 
  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา 
 

  √ 
   จัดบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เมื่อวันที่  
19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ 
โดยมีการบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ให้กับ
ภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” และอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และ 
ส านัก 

การคลังและงบประมาณ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

หัวข้อ “ระเบียบและหนังสือของกระทรวงการคลัง และหนังสือ คกก.คบง.รส.  
ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา”  
 
ผลผลิต ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน 
การคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
การเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง  ไปปรับใช้ในกับการปฏิบัติงาน  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
 
 

  √ 
   ด าเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ และส านักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร   
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ที่จะเลื่อนระดับเป็นช านาญการเข้าร่วม จ านวน ๓๘ คน  
  
ผลผลิต ร้อยละ 84.21 ของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าร่วมมีความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของผู้เข้าร่วมน าความรู้ความเข้าใจ 
ไปปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมฯ (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5 โครงการ Digital Thinking :  
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ส่วนตัวกับส่วนรวม 
 

  √ 
   ด าเนินการจัดฝึกอบรมหัวข้อ Digital Thinking : การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม จ านวน 3 รุ่น  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ   
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง  
ผบ.กลุ่มงานเข้าร่วม จ านวน ๔15 คน (เป้าหมาย 430 คน) 
 

ผลผลิต ร้อยละ 87.40 ของบุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
ได้น าความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากส่วนรวมได้ (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

6 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริต 
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  
ส านักงาน ป.ป.ช. 
- สัมมนาหัวข้อ “การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ” 
 

 √     1. ด าเนินการจัดกิจกรรมรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 91 คน    
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 96.68  
   2. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาหัวข้อ “การตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการในเดือน พฤษภาคม 2562 
 

ผลผลิต อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติตนในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์สจุริต (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส 
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

 √ 
    อยู่ระหว่างเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการเนื่องจาก ก.ร. ก าหนดให้มีการ 

รับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ  
ฉบับใหม่ ซึ่ง ก.ร. จะพิจารณา (ร่าง) ประมวลจริยธรรมฯ ต่อไป  

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต  
 

 √ 
    ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างเหมาะสม 
 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
ร่วมกับ   

ส านักนโยบายและแผน 
และ 

ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

2 กิจกรรมการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดกาผลประโยชน์
ทับซ้อนและการบริหารจัดการ 
เบี้ยประชุม 
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ 
ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท าระบบ IT รองรับ 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ 

 √ 
 1. ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

    1.1 การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนองาน ด าเนินการ ดังนี้ 
          - ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานฯ  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)  
          - จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมป้องกันการทุจริต 
จากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

    1.2 ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการ ดังนี้ 
          - ประเมินผลช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
          - รายงานผลการประเมินผลช่องทางการส่งข้อมูลเบาะแสการทุจริต
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. การจัดท าระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ 
    - การทดลองใช้งานระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ  
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการแจ้งเวียนให้ 
เริ่มใช้งานทดลองระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ  
    -  การน าระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการใช้งานในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  โดยมีการด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับ 
ระบบจ่ายเบี้ยประชุมผ่านระบบ e-payment ให้กับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 

3 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือ 
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

  √ 
   1. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
   2. จัดวางข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานฯ ตามมาตรา 7  
และมาตรา 9  
   3. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอที่มีค าขอเป็นหนังสือ ตาม
มาตรา 11 และมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
พิจารณาวินิจฉัย และจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ขอรับบริการเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตรมาส 

ส านักบริหาร 
งานกลาง 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

   4. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ ยื่นค าขอด้วย
ตนเอง ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ ยื่นค าขอทางเว็บไซต์ ยื่นค าขอทาง
เครื่องโทรสาร และยื่นค าขอทางเครื่องโทรศัพท์ 
 
ผลผลิต อยู่ระหว่างการประเมิน สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนนิการ
กิจกรรม (เป้าหมายอย่างนอ้ย 1 ฉบบั) 
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประเมิน รายงานผลการด าเนินการกิจกรรม
เสนอเลขาธกิารวฒุิสภา (เปา้หมาย 1 ฉบบั) 

4 กิจกรรมการจัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทาง การพัฒนา 
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบก ากับติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 √ 
    อยู่ระหว่างการศึกษาและรวมรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมการจัดท า

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง การพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระบบก ากับติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5 โครงการเสริมสร้างปฏิญญา 
ความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- สัมมนาปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

 √ 
    อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยกร่างปฏิญญาความดี 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือน มิถุนายน 2562 
ส านัก 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

6 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
- คัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 
- วันแห่งคุณธรรม 
 

 √ 
    1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการคัดเลือก

ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
   2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารสุขประพฤติ 
 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

7 โครงการ Strong Model  
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

  √ 
  ด าเนินการจัดโครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต   
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 
ส านักงาน ป.ป.ช.  ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บทบาทหน้าที่
ของผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานฯ และหัวข้อ Just Do It : การลงมือท า Storng Stornge  
Storngest ตามพันธสัญญา 
 
ผลผลิต แผนปฏิบัติการสร้างส านักพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 1 ฉบับ  
(เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างส านักพอเพียง 
ต้านทุจริต (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 



สรุปค่าคะแนนการประเมิน 
ความส าเร็จในการบรรลเุปา้หมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

 

ประเด็น/
แนวทาง 

ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
ของผลลัพธ์ 

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 
0.50 

น  าหนัก 
0.25 

น  าหนัก 
0.25 

น  าหนัก 1.00 

การเสริมสร้าง
ความรู้และ
ทัศนคติ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

1. โครงการสร้างความเขม้แข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักบริหารงานกลาง  
และ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
2. โครงการเสริมสร้างเทคนคิ 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ร่วมกับ  

ส านักกรรมาธิการ ๑ ,๒ ,๓ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
และ 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

5. โครงการ Digital Thinking :  
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตวั
กับส่วนรวม 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

6. โครงการเรยีนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ 
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  
ส านักงาน ป.ป.ช. 
- สัมมนาหัวข้อ “การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนีส้ินเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ” 

50 % 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
1 กิจกรรม) 

50 % 
(เป้า = 2 
กิจกรรม 
ผล = 1 
กิจกรรม) 

n/a 38 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส 
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน  

n/a n/a n/a n/a ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



ประเด็น/
แนวทาง 

ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
ของผลลัพธ์ 

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 
0.50 

น  าหนัก 
0.25 

น  าหนัก 
0.25 

น  าหนัก 1.00 

การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- สัมมนาช้ีแจงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

การก าหนด
มาตรการใน
การป้องกัน
การทุจริต
ภายใน
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

8. กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมลู 
- การป้องกันการทุจริต  

n/a n/a n/a n/a ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร   

ร่วมกับ   
ส านักนโยบายและแผน 

และ 
ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

9. กิจกรรมการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม 
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์
ทับซ้อนด้าน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
- การจัดท าระบบ IT รองรับ 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ 

n/a n/a n/a n/a ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

10. กิจกรรมการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบตัิงานมาตรฐาน
กระบวนการบริการข้อมลูข่าวสาร 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

100 % n/a n/a 50 % ส านักบริหารงานกลาง 

11. กิจกรรมการจดัท ารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง การ
พัฒนาการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระบบ
ก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม 

n/a n/a n/a n/a ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



ประเด็น/
แนวทาง 

ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
ของผลลัพธ์ 

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 
0.50 

น  าหนัก 
0.25 

น  าหนัก 
0.25 

น  าหนัก 1.00 

12. โครงการเสริมสร้างปฏญิญา 
ความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏญิญาความดีของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- สัมมนาปฏญิญาความดีของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

n/a n/a n/a n/a ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

13. โครงการคดัเลือกและเชิดชู
เกียรติการปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกผูย้ึดมั่นและปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมดเีด่น 
- วันแห่งคุณธรรม 

n/a n/a n/a n/a ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

14. โครงการ Strong Model  
จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

เฉลี่ยร้อยละ 38.43 %  

 

หมายเหตุ :  1. n/a หมายถึง ยังไม่สามารถแสดงผลหรือประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
2. การประเมินความส าเรจ็ พิจารณาความก้าวหนา้ในการด าเนินงานหรือการบรรลเุป้าหมายของ 
    โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 


