
 

รายงานการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบ 12 เดือน (ตลุาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 



สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
------------------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยประกอบไปด้วยรายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)  เรียบร้อยแล้ว  โดยความก้าวหนา้การด าเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรมมีโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 10 โครงการ  สรุปดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ 
สถานะการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนนิการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนความโปรง่ใสป้องกนัภัยทุจรติมุ่งชวีิตพอเพียง √  ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2 โครงการพัฒนาและปรบัปรงุระบบกลไกในการขับเคลือ่นประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส 

√  ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

3 โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

√  ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4 กิจกรรมการประกาศและเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร 
ต่อสาธารณชน 

√  ส านักนโยบายและแผน 
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2. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ 
สถานะการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาเครอืข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภายุค ๔.๐ 

√  ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2 โครงการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงของส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

√  ส านักนโยบายและแผน 

3 กิจกรรมการเผยแพรแ่ผนการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี ๒๕๖๑ √  ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

4 กิจกรรมการเผยแพรบ่ันทกึรายละเอียดวธิีการและขัน้ตอน 
การจดัซื้อจดัจ้างอย่างเป็นระบบ 

√  ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

5 กิจกรรมการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต
จากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 

√  ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

6 การประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

√  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

 



 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกบัการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๑. โครงการสนับสนุนความโปร่งใส
ป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล) 

 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

    ด ำเนนิกำรจัดโครงกำรตำมที่ก ำหนด เมื่อวนัที่ ๒๐ – ๒๑ ธนัวำคม ๒๕๖๐   
ณ ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  และจัดศึกษำดูงำน ณ บริษัทไลออ้น (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั อ ำเภอศรีรำชำ จังหวดัชลบุรี โดยมีบุคลำกรเข้ำรว่ม จ ำนวน ๔๕ คน 
ผลผลิต ร้อยละ 88.89 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกบั 
ควำมซื่อสตัย์สุจรติ หรือกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (เป้ำหมำย ร้อยละ 80) 
ผลลัพธ ์ร้อยละ 100 ของบุคลำกรผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมีพฤติกรรมที่ผู้บังคับบญัชำ
รับรองว่ำประพฤตตินซื่อสตัย์สุจริต (เป้ำหมำย ร้อยละ 80) 
          รอ้ยละ 100 ของบุคลำกรผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมตระหนักถึงภัย 
ของกำรทุจรติ (เป้ำหมำย รอ้ยละ 80) 
 

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส 
กิจกรรมกำรเสวนำเกี่ยวกบัร่ำง
พระรำชบัญญัติจริยธรรมเจำ้หน้ำที่ 
ของรฐั พ.ศ. ...... 
(จำกเดมิ กิจกรรมประชมุชีแ้จง/สัมมนำ
ประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 
ฉบับใหม่) 
 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

      ด าเนินการแล้วเสร็จ 

     ปรับเปลี่ยนสำระส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรม จำกเดิม กิจกรรมประชุม 
ชี้แจง/สัมมนำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ ฉบบัใหม่  เปลี่ยนเปน็  
กิจกรรมกำรเสวนำเกี่ยวกบัร่ำงพระรำชบัญญัติจริยธรรมเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั พ.ศ. ......   
(เลขำธิกำรวฒุิสภำเหน็ชอบแล้ว) เนือ่งจำกส ำนกังำน ก.พ. อยู่ระหว่ำงยกร่ำง
ประมวลจริยธรรมฉบับใหมต่ำมรัฐธรรมนญู ปี 60 (ล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดไว้)  
และ ก.ร. อยู่ระหว่ำงรอผลน ำมำพิจำรณำสำระส ำคัญกอ่นประกำศใช้รว่มกนั 
ทั้งสองสว่นรำชกำร  ส่งผลให้ส ำนกังำนฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมเดิม
เพรำะต้องรอผลกำรด ำเนนิกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จก่อนเพ่ือน ำมำจดักิจกรรม 
ในส่วนที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดไว้  
     ดังนัน้ ผูร้ับผดิชอบไดด้ ำเนินกำรกิจกรรมเสวนำเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติ
จริยธรรมเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ พ.ศ. .... เมื่อวนัที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖1 เวลำ ๐๙.๓๐ – 
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ๑ ชั้น ๔ โรงแรมริชมอนด ์จังหวดันนทบุร ี  
โดยมีผูบ้ังคบับัญชำกลุม่งำนเข้ำรว่ม จ ำนวน 89 คน (เปำ้หมำย ๙๕ คน)  
ซึ่งสำมำรถท ำให้บคุลำกรไดร้ับควำมรู้ควำมเข้ำใจในร่ำงพระรำชบัญญัติจริยธรรม
เจ้ำหนำ้ที่ของรฐั พ.ศ. ....  เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบักำรด ำเนนิกำร 
ในปีงบประมำณถัดไป 
     อนึ่ง กิจกรรมประชมุชีแ้จง/สัมมนำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
ฉบับใหม ่ตำมที่ได้ก ำหนดไวใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะถูกน ำไปพิจำรณำ
บรรจไุว้ในแผนปฏิบตัิกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องต่อไป 
ผลผลิต ร้อยละ 93.68 ของบุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยไดเ้ข้ำรว่มกิจกรรมกำรเสวนำ
เกี่ยวกบัร่ำงพระรำชบญัญตัจิริยธรรมเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ พ.ศ. ...(เป้ำหมำยร้อยละ 70) 
ผลลัพธ ์ร้อยละ 88.48 ของบุคลำกรที่เข้ำร่วมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
ในร่ำงพระรำชบัญญัติจริยธรรมเจำ้หน้ำที่ของรฐั พ.ศ. ... (เปำ้หมำยร้อยละ 80) 
 

๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล) 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

      ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต ร้อยละ 92.70 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ (เป้ำหมำย ร้อยละ 80) 
           มีกิจกรรมสง่เสรมิและสนับสนนุกำรปฏิบตัติำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 2 กิจกรรม (เปำ้หมำย 2 กิจกรรม) 
ผลลัพธ ์ร้อยละ 82.50 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรไดป้ระพฤติปฏิบตัิตนตำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ (เป้ำหมำย ร้อยละ 80) 
           ร้อยละ ๑๐๐  ของบุคลำกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรมีพฤติกรรมที่ผู้บังคับบญัชำ
รับรองว่ำประพฤตตินตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 



- ๓ - 
 

 

โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๓.๑ กิจกรรมหลกัสูตรกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปรง่ใส 
ระดบักลำง 

    √   ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ      ด ำเนินกำรเรียบร้อยแลว้ โดยมีกลุ่มเปำ้หมำย คือ ขำ้รำชกำรระดบัช ำนำญกำร 
ที่จะเลื่อนระดับเป็นช ำนำญกำรพิเศษ ประกอบด้วยกำรบรรยำยและกำรศึกษำดูงำน 
แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ  
        รุ่นที ่๑ ระหว่ำงวนัที ่๒๗ – ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
        รุ่นที ่๒ ระหว่ำงวนัที ่๒๙ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  
โดยมรีำยละเอียด ดังนี้  
    วนัแรก ณ ส ำนักงำนศำลปกครอง ถนนแจง้วฒันะ กทม.  
    ๑.  กำรบรรยำยหวัขอ้ : หลักกฎหมำยปกครอง หลักธรรมำภิบำล  
เพื่อกำรปฏบิัตริำชกำรทีด่ี และ หวัขอ้ : ควำมรบัผิดทำงละเมดิของเจ้ำหน้ำที ่ 
โดย นำยวชิญ์ชัย ธรรมประดิษฐ ์ ตุลำกำรหวัหน้ำคณะศำลปกครองชัน้ตน้ 
ประจ ำศำลปกครองสูงสดุ 
    ๒. เยี่ยมชมห้องพิจำรณำคด ีห้องไต่สวน พิพิธภัณฑ์ศำลปกครอง และหอสมดุ
กฎหมำยมหำชน โดย  วิทยำกรจำกส ำนกังำนศำลปกครองกลำง 
    วนัที่สอง  กำรศกึษำดงูำน ๒ แห่ง ดังนี ้
    ๑. บริษัทเครือเบทำโกร  อ.พัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี เป็นกำรศึกษำดูงำน 
ด้ำนควำมเปน็ธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใสในกำรรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหนว่ยงำน  โดย นำยชวนชัย  ตันธวรำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุมชนสัมพันธ์
เครือเบทำโกร  
    ๒. โครงกำรเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จงัหวัดลพบรุี เป็นกำรศึกษำดูงำนโครงกำร 
อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิเพ่ือน้อมน ำมำเปน็แนวทำงในกำรปฏิบัตริำชกำร  
โดยนำยศุภชัย มโนกำร  ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรสง่น้ ำและบ ำรงุรักษำป่ำสกัชลสิทธิ์ 
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๓.๒ กิจกรรมคดัเลือกบุคลำกรและ
หนว่ยงำนผู้ยึดมัน่ปฏิบตัติำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 

 

     √  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 

ด ำเนินกำรจดักิจกรรม ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้  
    ๑. ด ำเนินกำรคัดเลือกหน่วยงำนที่ยึดมั่นปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ เมื่อวนัที่ ๑๘ – ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑  
    ๒. ด ำเนินกำรคัดเลือกบคุลำกรผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ ตำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ เมื่อวนัที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑  
    อนึ่ง ทั้ง ๒ กิจกรรม ไดป้ระกำศผลและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรส่งเสริม 
สนับสนนุ กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธธรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส ของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรียนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
เพื่อทรำบแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
    3. ด ำเนินกำรจดักิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคลำกรผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ จ ำนวน ๔๒ คน เมื่อวนัที ่๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องโถง ชัน้ล่ำง อำคำรสุขประพฤติ 

๓.๓ กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรมและ 
เชิดชูเกียรติบุคลำกรและหนว่ยงำน 
ที่ยึดมั่นปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
(จัดนิทรรศกำรและจดัเสวนำเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม) 
 
 

     √  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 

ส ำนักงำนฯ ไดด้ ำเนินกำรแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อำคำรรัฐสภำ 1 โดยมีกิจกรรม ดังนี้       
    ๑. พิธีมอบรำงวัลแดห่นว่ยงำนที่ยึดมัน่ปฏิบตัติำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ จ ำนวน ๓ รำงวัล 
    ๒. พิธีมอบรำงวัลแดบุ่คลำกรผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ตำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ จ ำนวน ๔ คน     
    ๓. จดันิทรรศกำรด้ำนคณุธรรมจริยธรรม โดยกลุม่เป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน ๒๓๗ คน และมหีนว่ยงำนมำเข้ำรว่มจ ำนวน ๕ หนว่ยงำน ไดแ้ก ่
ส ำนักงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  กรมกำรศำสนำ และศนูย์คุณธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๔. กิจกรรมการประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ต่อสาธารณชน 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน) 
 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

    1. รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำรำยละเอียดเจตจ ำนงสจุริตในกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
    2. จดัท ำประกำศส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  เรื่อง เจตจ ำนงสุจรติในกำร
บริหำรงำนส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ เสนอเลขำธิกำรวฒุิสภำพิจำรณำ 
    3. เลขำธิกำรวฒุิสภำประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
    4. เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ (อินเทอร์เน็ต อินทรำเนต็ บอร์ดประชำสัมพันธ์  
และระบบสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์)   
ผลผลิต มีประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ เรื่องประกำศเจตจ ำนงสุจริต 
ผลลัพธ ์มีกำรเผยแพร่ประกำศส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ เรื่องประกำศ 
เจตจ ำนงสุจรติ จ ำนวน ๔ ชอ่งทำง (เป้ำหมำย 3 ช่องทำง)  
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โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกบัการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๑. โครงการพัฒนาเครอืข่าย 
และขับเคลือ่นประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการรฐัสภายุค ๔.๐ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล) 
 

     ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

     ด าเนินการแล้วเสร็จ 

    ส ำนกังำนฯ ก ำหนดจัดกจิกรรม จ ำนวน ๓ กิจกรรม ให้แก่ผูบ้ังคบับัญชำกลุ่มงำน 
ซึ่งไดด้ ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๒ กิจกรรม ไดแ้ก่    
    กิจกรรมที ่๑ กำรบรรยำยหัวขอ้ Digital Thinking : กำรขดักนัแห่งผลประโยชน ์
ส่วนตัวกับส่วนรวม เมื่อวันจนัทร์ที่ 21 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ 
ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤต ิ
    กิจกรรมที ่๒ จดัสมัมนำเชิงปฏิบัตกิำร หวัข้อ Strong -  Stronger -  Strongest 
จ ำนวน ๒ รุน่ ณ โรงแรมธำรำมันตรำ จังหวดัเพชรบุร ีดังนี้    
        รุ่นที ่๑  เมื่อวนัที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
        รุ่นที ่๒  เมื่อวนัที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
    กิจกรรมที ่๓ ด ำเนนิกำรขับเคลือ่นพันธสัญญำ “ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ผสำนพลัง มุ่งมัน้ โปรง่ใส ทจุริตเป็นศนูย์” ท่ีค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รบัและ 
ควำมประหยดั  โดยส ำนัก/กลุ่มงำนได้ด ำเนนิกำรขบัเคล่ือนโครงกำร/กิจกรรม 
ภำยในส ำนัก/กลุม่งำน จ ำนวน 19 โครงกำร/กิจกรรม พร้อมทั้งได้จดัท ำรำยงำน
และสรปุผลกำรด ำเนนิกำร 
ผลผลิต แผนกำรขับเคลื่อนเครือขำ่ยภำยในส ำนกังำนฯ ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ จ ำนวน ..... ฉบบั (เป้ำหมำย 1 ฉบบั) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ ..... ของเครือข่ำยภำยในส ำนักงำนฯ มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ (เป้ำหมำย ร้อยละ 80)  
          สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรม จ ำนวน ..... กิจกรรม ภำยในองค์กรของตนเอง 
(เป้ำหมำยอย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม) 
หมายเหตุ อยูร่ะหว่ำงกำรวดัผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งคำดว่ำจะแลว้เสร็จ 
ในเดือน ตุลำคม 2561 
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๒. โครงการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน) 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

    ๑. จดัประชมุเชิงปฏิบตักิำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดงันี้ 
         ครัง้ที่ 1 วนัที่ 10 ม.ค. 61 เป็นกำรใหค้วำมรู้ เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
พร้อมจัด workshop กำรจดัท ำทะเบียนควำมเสี่ยง , กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยง 
พร้อมระบโุอกำสเกดิผลกระทบ , ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถจดักำรควำมเสี่ยงส ำคญั 
และผลกำรเลือกประเด็นเสีย่งสูงสุด  
        ครั้งที ่2 และ ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที ่29 - 30 ม.ค. 61 จดั workshop  
โดยน ำผลกำรเลือกประเดน็ควำมเสี่ยงสูงสดุมำบรหิำรควำมเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
มำประกอบจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสี่ยงและกิจกรรมควำมเสี่ยง 
    ๒. น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนกังำนฯ เขำ้สู่กำรประชุมผู้บริหำร  
    3. เลขำธิกำรวฒุิสภำ ลงนำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนฯ  
    4. เผยแพรแ่ผนบรหิำรควำมเสี่ยงของส ำนกังำนฯ ใหผู้้เกี่ยวขอ้ง 
    5. ตดิตำมควำมก้ำวหนำ้ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงของส ำนกังำนฯ 
    6. จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนฯ  
เสนอเลขำธกิำรวฒุิสภำพิจำรณำ 
 
 
 

ผลผลิต มแีผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ จ ำนวน 1 ฉบับ  
(เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ ์มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบรหิำรควำมเสี่ยงที่ระบถุึง 
ควำมเสี่ยงที่ลดลง 
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
๓. กิจกรรมการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๑ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณ) 
 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

    1. จดัท ำแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 2561 
    2. เผยแพรแ่ผนกำรจดัซือ้จัดจ้ำงประจ ำป ี2561 ผำ่นทำงศูนยข์้อมูลขำ่วสำร 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ  และเว๊บไซต์ของกรมบัญชีกลำง 
www.grprocurement.go.th  และส่งให้ส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ 
 
ผลผลิต มแีผนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงประจ ำป ี๒๕๖๑ จ ำนวน 1 ฉบับ 
(เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ ์เผยแพรแ่ผนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงประจ ำป ี๒๕๖๑ จ ำนวน 3 ช่องทำง 
(เป้ำหมำยอย่ำงน้อย 3 ชอ่งทำง) 
 

๔. กิจกรรมการเผยแพร่บันทึก
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณ) 

 

 

 

 

 

 

 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

    1. จดับนัทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขัน้ตอนกำรจดัซือ้จัดจ้ำง 
    2. เผยแพรบ่ันทึกรำยละเอียดวธิีกำรและขัน้ตอนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง   
ผ่ำนทำงศูนยข์้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ   
ในระบบอินเทอร์เนต็บนเวบ็ไซต์ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ www.senate.go.th 
 
ผลผลิต มีฐำนข้อมูลกำรจดัซื้อจัดจำ้งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล (เป้ำหมำย 1 ฐำนข้อมูล) 
โดยมรีำยละเอียดเนื้อหำ ดังนี้ 
   - ชื่อรำยกำรที่จัดซื้อจดัจำ้ง 
   - วงเงนิงบประมำณ 
   - รำคำกลำง 
   - วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง 
   - ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
   - ผู้ได้รบักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซื้อหรือจำ้ง 

http://www.senate.go.th/
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 

 

 

   - เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสรปุ 
   - เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 
ผลลัพธ ์มีกำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลกำรจดัซื้อจดัจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ผ่ำนระบบอนิเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

๕. กิจกรรมการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต
จากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  

   คณะท ำงำนพิจำรณำกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมบรหิำรควำมเสี่ยงที ่2.1  
ป้องกนักำรทุจรติจำกผลประโยชน์ทบัซอ้นด้ำนกำรจดัซือ้จัดจ้ำง   
ได้มกีำรปรับแผนกำรด ำเนนิงำนใหม้ีเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนและมปีระสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งเลขำธิกำรได้เห็นชอบแลว้เมือ่วนัที่ 29 สงิหำคม 2561 
  ดงันัน้ ผลลัพธข์องโครงกำร/กิจกรรมจะด ำเนินกำรวัดผลไดห้ลังจำกสิ้นสดุ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

   ๕.๑ กำรรบัรองตนเองด้ำน
คุณสมบตัิของผู้เสนองำน 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณ) 

 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  1. แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำด ำเนนิกำรตำมกิจกรรมบรหิำรควำมเสี่ยงที ่2.1 
ป้องกนักำรทุจรติจำกผลประโยชน์ทบัซอ้นด้ำนกำรจดัซือ้จัดจ้ำงรวบรวมข้อมูลและ
รำยชื่อบริษัทต่ำง ๆ ที่อยู่ในฐำนข้อมูลของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
  2. รวบรวมข้อมูลและรำยชื่อบริษัทต่ำง ๆ ที่อยู่ในฐำนข้อมูลของส ำนักงำนฯ 
  3. ทบทวนและจดัท ำตำรำงตรวจสอบผู้ไมม่ีผลประโยชน์รว่มกนัระหว่ำงผู้เสนองำน 
กับคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจดัจ้ำง และผูร้ับผิดชอบโครงกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมกำร 
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดซื้อจดัจ้ำงและผู้รับผดิชอบโครงกำรของส ำนักงำนฯ 
  4. รับฟังควำมคดิเหน็เกี่ยวกับตำรำงตรวจสอบผูไ้ม่มีผลประโยชนร์่วมกันระหว่ำง 
ผู้เสนองำนกบัคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจดัจ้ำง และผู้รับผดิชอบ
โครงกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  และหนังสือรบัรองตนเองของ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัซือ้จัดจำ้งและผู้รบัผิดชอบโครงกำร 
ของส ำนักงำนฯ 
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 
  5. เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบตำรำงตรวจสอบผูไ้ม่มีผลประโยชนร์่วมกัน
ระหว่ำงผูเ้สนองำนกับคณะกรรมกำรทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง  
และผู้รบัผิดชอบโครงกำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  และหนังสือรับรองตนเอง
ของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรจดัซือ้จัดจ้ำงและผู้รับผิดชอบโครงกำรของ
ส ำนักงำนฯ และหนงัสือรับรองตนเองของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจดัซื้อจดัจ้ำงและผู้รับผดิชอบโครงกำรของส ำนกังำนฯ 
 
ผลผลิต 1. มีแบบฟอรม์ตำรำงตรวจสอบผูไ้ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวำ่ง 
ผูเ้สนองำนกบัคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจดัจ้ำง และผู้รับผดิชอบโครงกำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ จ ำนวน 1 ฉบบั (เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
           2. มีหนังสือรบัรองตนเองของคณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรจัดซื้อจดัจ้ำง
และผู้รบัผิดชอบโครงกำรของส ำนกังำนฯ จ ำนวน 1 ฉบับ (เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ ์1. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบผลผระโยชน์ทับซ้อน  
และปญัหำอุปสรรคทีเ่กี่ยวขอ้ง จ ำนวน ..... ฉบับ (เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
           2. เผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบผลผระโยชน์ทับซ้อน  
ในแต่ละโครงกำรผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ จ ำนวน ..... ช่องทำง (เป้ำหมำย 1 ช่องทำง) 
หมายเหตุ กำรวัดผลลัพธ์จะด ำเนินกำรหลังจำกเดือน ตุลำคม 2561  
ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนนิงำนที่ก ำหนดไว ้
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โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 

   ๕.๒ กำรจดัท ำระบบข้อมลูเบำะแส 
กำรทุจรติด้ำนจดัซื้อจัดจำ้ง 
(ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณ) 

 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  1. ศึกษำและก ำหนดช่องทำงกำรส่งขอ้มูลเบำะแสกำรทุจริต 
  2. จัดท ำหลักเกณฑ์และขัน้ตอนกำรจัดกำรข้อมูลเบำะแสกำรทุจรติ กำรคัดกรอง
ข้อมูลกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบกำรทุจรติและกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเบำะแส 
  3. เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบ 
ผลผลิต มีหลักเกณฑ์และขัน้ตอนกำรจัดกำรข้อมูลเบำะแสกำรทุจรติ 1 ฉบบั 
(เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ ์รำยงำนกำรด ำเนินกำรจดักำรข้อมูลเบำะแสกำรทุจริตและข้อเสนอแนะ   
จ ำนวน ..... ฉบับ (เป้ำหมำย 1 ฉบับ)   
หมายเหตุ กำรวัดผลลัพธ์จะด ำเนินกำรหลังจำกเดือน ตุลำคม 2561  
ซึ่งเป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

๖. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
ด้านการตรวจสอบภายในของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภำยใน) 
 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  1. ติดป้ำยประชำสัมพันธบ์ทบำท อ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน  
บริเวณด้ำนหน้ำลิฟท์ และบริเวณใกลเ้ครื่องสแกนลำยนิว้มือ 
  2. จัดบอร์ดประชำสัมพันธ ์หน้ำห้องกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
  3. ปรับปรุงอินทรำเน็ต กลุ่มตรวจสอบภำยในให้มีควำมน่ำสนใจ และปรับปรุงข้อมูล 
สำระน่ำรู้ตลอดจนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ำง ๆ 
ผลผลิต มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 3 ช่องทำง (เป้ำหมำย 2 ช่องทำง) 
ผลลัพธ ์กำรส ำรวจควำมคดิเหน็ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ข้อ I12 กลุ่มงำนตรวจสอบของหนว่ยงำน 
มีควำมเปน็อิสระ ไม่ถกูแทรกแซง ปรำศจำกอคต ิมีควำมเป็นกลำง  
และใหข้้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ มรีะดับคะแนนสูงขึ้น 
หมายเหตุ อยูร่ะหว่ำงรอผลลัพธ์กำรประเมินจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. (คำดวำ่จะได้รบั
ประมำณเดือน ธ.ค. 61) 

 


