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ค าน า 
  ตามที่ ก.ร. ได้เห็นชอบแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประกอบการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา, อ.ก.ร. ประเมินฯ และ ก.ร. 
ส าหรับการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ง 
การด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการและโครงการ เพ่ือให้ 
แผนส่งเสริมฯ มีเพียงมาตรการและโครงการหลัก ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านคุณธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อมุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงได้จัดท า 
คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ส่วนราชการฯ ได้น าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ และทราบถึงผลผลิตทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในภาพรวม เมื่อได้ด าเนนิการ
ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในบางโครงการ/กิจกรรมเป็นการด าเนินการในเชิงนโยบาย       
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร และบางโครงการ/กิจกรรม มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ       
ระดับปฏิบัติ นอกจากนี้ คู่มือฯ ฉบับนี้จะเป็นคู่มือส าหรับการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด้วย 

คณะท างานจัดท านโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการด าเนินงานนี้ จะช่วยให้ 
การด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
และมีผลการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งคุณธรรม” บุคลากรมีความเชื่อมั่น และเกิดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   

   คณะท างานจดัท านโยบาย 
และมาตรฐานความโปรง่ใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  

  มีนาคม  ๒๕๖๓  
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า              ก 

สารบัญ              ข 

ส่วนที่ ๑              

ข้อมูลทัว่ไปของแผนสง่เสรมิ สนับสนุน การด าเนนิการดา้นคุณธรรมและความโปรง่ใส ๑ 

ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส่วนที่ ๒  

รายละเอียดการด าเนนิงานตามแผนสง่เสรมิ สนับสนนุ การด าเนนิการด้านคุณธรรม ๖ 

และความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑) ขั้นตอนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗ 

๒) กรอบระยะเวลาในการด าเนนิงาน ๘ 

๓)  รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนสง่เสรมิ สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม ๑๕ 

และความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มาตรการที่ ๑  การขบัเคลือ่นส่วนราชการสงักดัรฐัสภาในการสง่เสริมคุณธรรม         ๑๖    

และความโปร่งใส รวมถึงคา่นิยมรว่ม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม 

   แนวทางที ่๑.๑ การขบัเคลือ่นนโยบายการขบัเคลื่อนนโยบายและเจตจ านง ๑๖ 
                           การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสของสว่นราชการ 
        สงักัดรัฐสภา 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๑.๑ ๒๐ 

  แนวทางที ่๑.๒ การขบัเคลือ่นส่วนราชการสงักัดรฐัสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม  ๒๑ 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๑.๒ ๒๔ 

  แนวทางที ่๑.๓ การขบัเคลือ่นค่านิยมรว่มของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ๒๕ 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๑.๓ ๒๗ 

  แนวทางที ่๑.๔ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ๒๘ 

                      ในองค์กร 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๑.๔ ๒๙ 
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สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

 

 มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏบิัตงิาน       ๓๐    

โดยยึดหลักคุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม วนิัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการ    

สังกัดรัฐสภา 

  แนวทางที ่๒.๑ การขบัเคลือ่นและผลักดันการด าเนินการตามประมวล ๓๐ 

                     จริยธรรม 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๒.๑ ๓๓ 

  แนวทางที ่๒.๒ การส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการ ๓๔ 

                     ทุจรติ/การตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านทุจรติ 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๒.๒ ๓๗ 

  แนวทางที ่๒.๓ การสรา้งและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ๓๘ 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๒.๓ ๔๐ 

  แนวทางที ่๒.๔ การใช้หลกัธรรมและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔๑ 

                     เพื่อน าไปสูอ่งค์กรคุณธรรม 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางที่ ๒.๔ ๔๕ 

 มาตรการที่ ๓  การขบัเคลือ่นการสร้างความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน  

ภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. 

  แนวทางที ่๓.๑ การขบัเคลือ่นมาตรการ กลไก สนับสนนุการประเมนิคุณธรรม ๔๖ 

  แนวทางที ่๓.๒ การเสริมสรา้งมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกนั ๔๘ 

                     การทุจรติในองคก์ร 

  เกณฑ์การใหค้ะแนนแนวทางในมาตรการที ่๓ ๕๐ 

ส่วนที่ ๓ 

การติดตามประเมนิผลการด าเนินการและการจดัท ารายงาน ๕๑ 

๑) การติดตามประเมนิผลการด าเนินการ ๕๑ 

๒) การจดัท ารายงานผลการด าเนินการ ๕๒ 

ภาคผนวก 

         - แบบรายงานผลการด าเนินการ   ๕๗
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไปของแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 แผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับความเหน็ชอบจาก ก.ร. ซึ่งเป็นแผนที่ต่อเนื่องจาก
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการบูรณาการการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

  ๔. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  ๕. แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  ๗. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

  ๘. จิตพอเพียงต้านทุจริต “STRONG MODEL” จากแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน 
ป.ป.ช. 

  ๙. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓      
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ๑๐. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน  

การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  

ส าหรับแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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แผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นองค์กรคุณธรรมตามแผนแมบ่ทคุณธรรมแห่งชาติ     

และเสริมสร้างให้บคุลากรประพฤตปิฏิบัตติน โดยยึดหลกัคณุธรรม จริยธรรม วนิัยข้าราชการ 
รวมทัง้ สว่นราชการสังกัดรฐัสภารักษาไวซ้ึ่งหนว่ยงานทีม่ีการปฏิบัตงิานที่มีมาตรฐาน        
มีความโปร่งใส และมีผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสไมน่้อยกว่าระดบัดมีาก 

เป้าหมาย : ๑. เพื่อให้มกีารน านโยบายในการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทัง้ค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภาไปปฏิบัต ิ 
ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นองคก์รคุณธรรม 

 ๒. เพื่อใหบุ้คลากรของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา มีพฤตกิรรมทีถู่กต้อง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยข้าราชการในการปฏิบตัิงาน และการด ารงชีวติ 

 ๓. เพื่อให้การปฏบิัตริาชการของสว่นราชการสังกัดรัฐสภามีการปฏิบัตงิานที่มีมาตรฐาน      
มีความโปร่งใส และมีมาตรการในการปอ้งกันการทุจรติ 
ในองค์กรและเปน็ที่ยอมรับ  

ผลลัพธ ์ : ๑. เปน็องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
 ๒. บคุลากรของสว่นราชการสังกดัรัฐสภา ปฏิบตัติามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม     

วินัยขา้ราชการและความโปร่งใสและกระท าความผดิวินยัน้อยลง 
๓. ส่วนราชการสังกดัรฐัสภามีระบบ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน      

รวมทัง้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการของหนว่ยงาน  
ภาครัฐน่าเชื่อถือและเป็นทีย่อมรับต่อสาธารณะ 

ตัวชี้วัด :  ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับที ่๒ (องค์กรคุณธรรม)  
 ๒. ความพึงพอใจของผู้รบับริการอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 ๓. ส่วนราชการมีการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหนว่ยงาน 

ภาครัฐไม่นอ้ยกวา่ระดับดีมากตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ คือ 
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มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 

 ๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดนโยบายและประกาศเจตจ านงนโยบาย 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเผยแพร่ทางเอกสาร อินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตของ  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

รับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 ๑.๒ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

  ในปีงบประมาณที่ผ่าน ๆ มา ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนด

เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์ องค์กรคุณธรรม ระดับ ๒ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม ที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมและมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อ

การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลลัพธ์ให้การท าความดีเพ่ิมขึ้น ปัญหา  

เชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้ 

 ๑.๓ การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยผู้บริหารได้ก าหนด
ค่านิยมของแต่ละส่วน โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ “มีจิตบริการ สมานสามัคคี  
มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือหลักพอเพียง” ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ “สามัคคีมีวินัย สุจริต
โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีการวิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท าจากระดับกลุ่มงาน ส านัก และส่วนราชการ 
จนเป็นค่านิยมของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารของ      
ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้แก่ สามัคคี 
มีวินัย ใจซื่อตรง เพ่ือเป็นความดีเป้าหมายในการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกิ จกรรมรณรงค์และสื่อสารค่ านิยมร่ วมดั งกล่ าวผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ  และก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมรว่มดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามค่านิยมร่วมดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางตาม 
แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
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 ๑.๔ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
  เมื่ อส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการด า เนินการตามแนวทางดังกล่าว 
ทั้ง ๓ แนวทางแล้ว จะต้องมีการติดตาม/ประเมินผล และรวบรวมผลการด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว เพ่ือรวบรวมเอกสารเป็นรายงานการประเมินผลการเป็นองค์กรคุณธรรมต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมหรือเปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
มีการปรึกษาหารือ ร่วมกับส านักพัฒนาบุคลากร/ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ด้านการประพฤติ ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
คุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่ งใสของ        
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 

 ๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัย
ข้าราชการรัฐสภา  
  มีแนวทางการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา วินัยข้าราชการ  
โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดการตระหนักรู้ และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ มีการยกย่องเชิดชูคนดี เพื่อเป็นต้นแบบและส่งเสริมให้เปน็ตวัแทนขององค์กรเพ่ือให้เกดิ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประพฤติ ปฏิบัติตน การครองตน การครองคน การครองงาน น ามาปรับใช้
กับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 ๒.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต/การตั้งชมรม 
ที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต  (Strong Model)                         
  เป็นแนวทางการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตภายใน  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. มาด าเนินการ คือ การตั้ง
ชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต  (Strong Model) เพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาโดยให้มีตัวแทนของทุกหน่วยงานเป็นสมาชิกชมรมองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต (Strong Model)  
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบภายในองค์กร 
 ๒.๓ การสร้างและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 

  มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพ่ือน าแนวทาง กลไกต่าง ๆ มาปรับ

ใช้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายคุณธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการ

ด าเนินการร่วมกัน 
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 ๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่องค์กร

คุณธรรม 

  ก าหนดแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจและสามารถน า

หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการปฏิบัติ งานและการด ารงชีวิต 

ได้อย่างเหมาะสมโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น และมีการติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ

ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส ารวจภายหลังการอบรม 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ดังนี้ 

 ๓.๑ การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 ๓.๒ การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

  เป็นการด าเนินการเพ่ือให้มีระบบ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา การจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยง และมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช.  

ในฐานะหน่วยงานที่รบัผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินการของหนว่ยงาน

ภาครัฐ ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือให้ ได้ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ คือ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าระดับดีมาก 

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

  



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หน้า ๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ  
ด้านคุณธรรมและความโปร ่งใสของส่วนราชการสังกัดร ัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ในการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกอบด้วย  

 ๑. ขั้นตอนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน    

 ๓. รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละมาตรการ  ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

เกณฑ์การให้ คะแนน ท่ีแสดงผลการด า เนินการ เป็นร้ อยละ  เ พ่ือ ให้ทราบความคืบหน้ า 

ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐานที่จะต้องแสดง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม   

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หน้า ๗ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ด าเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ 
และรายงานผลการด าเนินงาน  

รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 

คณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐาน 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ตรวจสอบกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินงาน  

และเสนอคณะกรรมการประเมนิผลฯ  
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการ 
ตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา 
พิจารณาผลการด าเนินงาน  

และเสนอผลรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ต่อ อ.ก.ร. ประเมินฯ   
และ ๑๒ เดือน 

อ.ก.ร. ประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
ของราชการของรัฐสภา 

พิจารณาผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน 
และ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และเสนอ ก.ร. 

ก.ร.  
พิจารณาผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

แจ้งผลการพิจารณาและข้อแนะน า 
ของ ก.ร. ไปยังส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๘ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

กรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม 

และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

-  ประชุมเพื่อพิจารณาและ
ก าหนด 
แผนส่งเสริมฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- - - 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

- - -  อ.ก.ร. ประชุมเพื่อพิจารณา
และเห็นชอบแผนส่งเสริมฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

- 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

 ประชุมชี้แจงรายละเอยีดของ 
แผนส่งเสริมฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ก.ร. เห็นชอบ) และคู่มือฯ 
ให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบ และ
เผยแพร่ทางอินทราเน็ต 

- 
 

- -  ก.ร. เห็นชอบแผนส่งเสริมฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๙ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 

 ด าเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ และรวบรวม
ข้อมูลพร้อมท้ังเอกสารหลักฐาน เพื่อ
เตรียมรายงานผลการด าเนินการ รอบ ๖ 
เดือนต่อคณะท างานจัดท านโยบายและ
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 จัดท าคู่มือการด าเนินงานตาม 
แผนส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ และ
จัดส่ง 
คู่มือฯ ให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา น าไปด าเนินการ 

 ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนด
แผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประเมินผลฯ  
และแนวทางในการตดิตามและ
การประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริมฯ 

- - 

๑ – ๑๗ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 รายงานผลการด าเนินการ  
รอบ ๖ เดือน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อ
คณะท างานจัดท านโยบายฯ 

- - - - 

๒๐ – ๒๔ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

-  ประชุม เพื่อตรวจสอบผล 
การด าเนินการของส่วน
ราชการ 
สังกัดรัฐสภา รอบ ๖ เดือน 
และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ 

- - - 

๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

- -  ประชุมเพื่อพิจารณาผล 
การด าเนินการของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา รอบ ๖ เดือน 
พร้อมท้ังให้ข้อแนะน าหรือ
แนวทาง 
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

- - 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๐ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานผล
การด าเนินการฯ พร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะน า
ต่อ อ.ก.ร. ประเมินฯ 

๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- - -  ประชุมเพื่อพิจารณาผล 
การด าเนินการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา    
รอบ ๖ เดือน พร้อมท้ัง
ให้ข้อแนะน าหรือ
แนวทาง 
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

- 

เมษายน - 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 ด าเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ และรวบรวม
ข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐาน เพือ่เตรียม
รายงานผลการด าเนินการ รอบ ๙ เดือน 
ต่อคณะท างานจดัท านโยบายฯ 
 

- - - - 

๑ – ๑๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 รายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรครอบ ๙ เดือน  
ต่อคณะท างานจดัท านโยบายฯ   
 

- - - - 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๑ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

๒๐ – ๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

-  ประชุม เพื่อตรวจสอบผล 
การด าเนินการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา รอบ ๙ 
เดือน และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

- - - 

๓๐ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 

- -  ประชุมเพื่อพิจารณาผล 
การด าเนินการของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา รอบ ๙ เดือน 
พร้อมท้ังให้ข้อแนะน าหรือ
แนวทางใน 
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานผล
การด าเนินการฯ พร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะน า
ต่อ อ.ก.ร. ประเมินฯ 

- - 

๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

- - -  ประชุมเพื่อพิจารณาผล 
การด าเนินการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา       
รอบ ๙ เดือน พร้อมทั้งให้
ข้อแนะน าหรือแนวทาง 

- 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๒ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม – 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

 ด าเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ และรวบรวม
ข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อเตรียม
รายงานผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน 
ต่อคณะท างานฯ 

- - 
 

- - 

๑ - ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 รายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรค รอบ ๑๒ เดือน  
ต่อคณะท างานฯ 

- 
 

- - - 

๑๙ - ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- 
 

 ประชุมเพื่อตรวจสอบผล 
การด าเนินการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา รอบ ๑๒ 
เดือนและรายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

- - - 

๓๐ ตลุาคม 
๒๕๖๓ 

- -  ประชุมเพื่อพิจารณาผล 
การด าเนินการและประเมินผล
การด าเนินการของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา รอบ ๑๒ เดือน 
และเสนอรายงานผลการ
ด าเนินการฯ พร้อมท้ังปัญหา 

- - 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๓ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

อุปสรรค และข้อแนะน าต่อ อ.
ก.ร. ประเมินฯ 

๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

- - -  อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจารณา 
รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนส่งเสริมฯ 
ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของคณะกรรมการฯ  
และเสนอรายงานผลการ 
พิจารณาของ  
อ.ก.ร. ประเมินฯ ต่อ ก.ร. 
  

- 

๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

- - - -  ก.ร. พิจารณารายงานผล 
การด าเนินการตามแผน 
ส่งเสริมฯ ท่ีผา่นการ
พิจารณาจาก  
อ.ก.ร. ประเมินฯ   

 ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  
แจ้งมติ ก.ร. รวมทั้ง
ข้อแนะน าของก.ร., อ.ก.ร. 
ประเมินฯ และคณะ



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๔ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะท างานจัดท านโยบายฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ อ.ก.ร. ประเมินฯ ก.ร. 

กรรมการฯ ให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัทราบ 
และด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๕ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

 

 

รายละเอียดการด าเนินการตามแผนส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

และเกณฑ์การให้คะแนน



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๑๖ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 

แนวทางตามมาตรการ  
 ๑.๑  การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ๑.๒  การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 ๑.๓  การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 

 ๑.๔  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ๑.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจ านง/ นโยบายด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

๑) เพื่อให ้
ส่วนราชการมีแนวทาง
ในการบริหารงาน
และการด าเนินงาน 
ด้วยหลักคณุธรรม
และความโปร่งใส 

๒) เพื่อให้
บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภารับรู้และ
เข้าใจนโยบายและ
แนวทางของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใส 

๑) ส่วนราชการ
มีแนวทางในการ
บริหารงานและ 
การด าเนินงาน 
ด้วยหลักคณุธรรม
และความโปร่งใส 

๒) บุคลากร
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
รับรู้และเข้าใจ
นโยบายและ
แนวทางของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

ผู้บริหารและ
ข้าราชการ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจ านง/นโยบายด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 

๑) เพื่อให ้
ส่วนราชการมีแนวทาง
ในการบริหารงาน
และการด าเนินงาน 
ด้วยหลักคณุธรรม
และความโปร่งใส 

๒) เพื่อให้
บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภารับรู้และ
เข้าใจนโยบายและ
แนวทางของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

๑) ส่วนราชการ
มีแนวทางในการ
บริหารงานและ 
การด าเนินงาน 
ด้วยหลักคณุธรรม
และความโปร่งใส 

๒) บุคลากร
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
รับรู้และเข้าใจ
นโยบายและ
แนวทางของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

ผู้บริหารและ
ข้าราชการ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักนโยบาย 
และแผน/ 

ส านักพัฒนา 
บุคลากร (สผ.) 

 
 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(สว.) 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๗ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๑.๒ โครงการสัมมนา 
เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(งบประมาณจ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท) 
(ภายใต้โครงการสมัมนา 
เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

  ๑.๑.๒.๑ กิจกรรม 
การเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจด้านคณุธรรม
และความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางในการ
สร้างความโปร่งใส
ของส่วนราชการ 

๒) เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ส่วนราชการ 
มีแนวทางในการ
บริหารงานและ 
การด าเนินงาน
ด้วยหลักคณุธรรม
และความโปร่งใส 

๒) บุคลากร
ของส่วนราชการ
สังกัดรฐัสภารับรู้
และเข้าใจนโยบาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารและ
ข้าราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๓๕๐ คน 

๑.๑.๒ กิจกรรมการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(โครงการสัมมนา เรื่อง ช้ีแจง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : 
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส) 
 
 
 

   ๑) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางในการ
สร้างความโปร่งใส
ของส่วนราชการ          
   ๒) เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๑) บุคลากร
ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภารับรู้
และเข้าใจนโยบาย
และแนวทาง 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส
และการสรา้ง 
ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถ 
น านโยบายและ
แนวทางดังกล่าว
ไปใช้ในการ
ด าเนินงาน 

๒) บุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
การประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ:  
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

ผู้บริหารและ
ข้าราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒๐๐ คน 

ส านักนโยบาย 
และแผน/ 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๘ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

และแนวทางของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาด้าน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสและ
การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถ 
น านโยบายและ
แนวทางดังกล่าว
ไปใช้ในการ
ด าเนินงาน 

 

๑.๑.๒.๒ กิจกรรม 
สร้างความเข้าใจประเด็น 
นโยบายและแนวทางในการ
สร้างคณุธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตริาชการ
ตามค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางในการ
สร้างความโปร่งใส
ของส่วนราชการ 

บุคลากรของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
รับรู้และเข้าใจ
นโยบายและ
แนวทางของ
ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา   
ในด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
และการสรา้ง
ความโปร่งใส 

ผู้บริหารและ
ข้าราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๓๕๐ คน 

  ๑.๑.๓ กิจกรรมสร้างความ
เข้าใจประเด็นนโยบาย  
และแนวทางในการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ) 
(งบประมาณจ านวน

   ๑) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางในการ
สร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ
ประจ าปี
งบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒) เพื่อให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการ

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ตามแผนฯ 

ผู้อ านวยการ
ส านักและ
ข้าราชการที่
เกี่ยวข้องจ านวน 
๑๕๐ คน 

ส านักนโยบาย 
และแผน/ 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
(สว.) 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๑๙ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๓) เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจและการ
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถ 
น านโยบายและ
แนวทางดังกล่าว
ไปใช้ในการ
ด าเนนิงาน 

๑๑,๐๐๐ บาท) 
 

ขับเคลื่อนคณุธรรม
และความโปร่งใส 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๒๐ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๑.๑ 

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีแนวทาง/มีนโยบายเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- แนวทาง/นโยบาย เจตจ านงด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีการเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีการรับรู้ เข้าใจ 
แนวทาง/นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ    
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของทุก
โครงการ/กิจกรรม)  
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ แนวทาง/นโยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 
 

- มีผลการด าเนินการการมีส่วนร่วม/การด าเนินการตาม
แนวทาง/นโยบาย เจตจ านงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินการการมีส่วนร่วม/การด าเนินการ
ตามแนวทาง/นโยบาย เจตจ านงด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๒๑ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๒ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
   ๑.๒.๑ โครงการสร้าง
เสรมิจริยธรรมน าทีมงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓   
(งบประมาณจ านวน 
๗๔,๕๐๐ บาท) 

  ๑.๒.๑.๑ กิจกรรม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเป็นผู้น าการขับเคลื่อน
ไปสู่องค์กรคณุธรรม  
 

 
 
 
 
 
 

๑) เพื่อให้ผู้บริหาร
และ ผู้บังคับบญัชา 
กลุ่มงานได้เล็งเห็น
ความส าคญัของ 
ปัญหาเชิงจริยธรรม 
ที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน รวมทั้ง
รับทราบแนวทาง 
การขับเคลื่อน
จริยธรรม 

๒) เพื่อให้ผู้บริหาร
และผูบ้ังคับบัญชา
กลุ่มงานสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมองค์กร 

 
 
 
 
 
 
๑) ได้กลุ่มผู้น า

ในการผลักดัน 
สนับสนุน และ
ขับเคลื่อน รวมทั้ง
ได้แนวทาง 
การขับเคลื่อน 
สู่องค์กรคุณธรรม 
   ๒)  ติดตาม
และรายงาน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตาม
คุณธรรม
เป้าหมายของ 
แตล่ะส านกั/กลุม่/
กลุ่มงานขึ้นตรง  
(ติดตามผลหลัง
สัมมนา ๓ 
เดือน) 

 
 
 
 
 
 
๑) ผู้บริหาร

ระดับผู้อ านวยการ
ส านักข้ึนไป 
จ านวน ๔๐ คน  
  ๒) ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จ านวน 
๑๕๐ คน 

๑.๒.๑ โครงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมเพื่อน าไปสู่การ
บรรลเุป้าหมายขององค์กร  

 ๑.๒.๑.๑ กิจกรรม
วัฒนธรรมองค์กรกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อบทบาทโค้ชกับการ
พัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจรติสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 
(งบประมาณจ านวน 
๔๐,๐๐๐ บาท) 

 
 
 

 
๑) เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเช่ือมโยง
ระหว่างบทบาท 
ของส านักงาน  
ในการปฏิบัตภิารกิจ
สนับสนุนวุฒิสภา  
กับวัฒนธรรมองค์กร 
ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๒) เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมบทบาทของ
ผู้น ากลุม่ในการ 
น าบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา
ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร  

๓) เพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์ให้เกิด

 
 
 
 
ได้กลุม่ผู้น า 
ในการผลักดัน 
สนับสนุน และ
ขับเคลื่อน 
รวมทั้งได้แนวทาง 
การขับเคลื่อน 
สู่องค์กรคณุธรรม 

 
 
 
 
ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จ านวน 
๙๐ คน 

 
 
 

 
ส านักพัฒนา

บุคลากร 
(สผ) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๒๒ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

ได้อย่างถูกต้อง 
๓) เพื่อให้ผู้บริหาร

และผูบ้ังคับบัญชา
กลุ่มงาน สามารถ
ก าหนดมาตรการ 
จูงใจและเสริมแรง
ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพือ่ให้มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมองค์กร วินัย 
และการป้องกัน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และร่วมมือ
ขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

     ๑.๒.๑.๒ กิจกรรม
ขับเคลื่อนและติดตาม
พฤติกรรมการปฏิบตัิตาม
คุณธรรมเป้าหมายของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

๑) เพื่อติดตาม
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามคณุธรรม
เป้าหมายของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

๒) เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมบทบาท 

รายงานผลการ
ติดตามการ
ขับเคลื่อน
คุณธรรม
เป้าหมายของแต่
ละส านัก กลุ่มงาน
ขึ้นตรง พฤติกรรม
การปฏิบัตติาม
คุณธรรม

ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จ านวน 
๑๕๐ คน 

     ๑.๒.๑.๒ กิจกรรมการ
ส ารวจพฤติกรรมการปฏบิัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กร 
ค่านิยมร่วมและคุณธรรม
เป้าหมายของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 
 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

รายงานพฤติกรรม
การปฏิบัตติาม
วัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยม
ร่วมและ
คุณธรรม
เป้าหมายของ
แต่ละส านัก/
กลุ่มงานขึ้นตรง 

  ๑) ส ารวจ
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม
องค์กร จ านวน 
๖๐๐ คน 
  ๒) ส ารวจ
พฤติกรรมตาม
ค่านิยมร่วมและ

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๒๓ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

ของผู้น ากลุ่มใน 
การน าบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  

๓) เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และร่วมมือขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

เป้าหมายของ
แต่ละส านัก/
กลุ่มงานขึ้นตรง 

และคณุธรรม
เป้าหมายของ
หน่วยงานในสังกัด 

คุณธรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา
และคณะท างาน
ของส านัก/   
กลุ่มงาน    
จ านวน ๑๕๐ 
คน 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๒๔ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๑.๒  

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑. มีกลุ่มผู้น า (สผ. จ านวน ๑๕๐ คน/สว. จ านวน ๙๐ คน)  
/แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
๒. มีระดับการประเมินระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

๒. เอกสารจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

๓. เอกสารการด าเนินการตามระดับการประเมินระดับ ๑ 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

๑. มีการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้น าในการขับเคลื่อน
องค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 

๒. มีระดับการประเมินระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม  
 
เอกสาร/หลักฐาน 

๑. เอกสารการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้น าในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 

๒. เอกสารการด าเนินการตามระดับการประเมินระดับ ๒ 
องค์กรคุณธรรม 

๑. มีรายงานการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้น าในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 

๒. มีรายงานผลการประเมินตนเอง การเป็นองค์กรคุณธรรม 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑. รายงานการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้น าในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 

๒. รายงานผลการประเมินตนเอง การเป็นองค์กรคุณธรรม 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

หมายเหตุ  การประเมินระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 

๑. องค์กรมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพฒันาให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกนั 

๒. องค์กรมีการก าหนดคณุธรรมเป้าหมายจากปญัหาที่อยากแก”้และ“ความดีที่อยากท า” หรือสอดคลอ้งกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วนิัย สุจริต จติอาสา 
เช่น การใช้วัสดุส านักงานอย่างประหยัด มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส มีจติอาสาช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 

๓. องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิให้เกิดคณุธรรมเป้าหมาย และมีการมอบหมายบุคลากรหรือหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ 

การประเมินระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม 

๔. องค์กรมีผลส าเรจ็ของการด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสรมิคุณธรรมที่ก าหนดไว้ 
๕. องค์กรมีการจัดระบบตดิตาม รายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรมในองค์กรอย่างตอ่เนื่อง เพื่อน าไปสู่

คุณธรรมเป้าหมาย 

๖. องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู การท าความดีหรือหน่วยงาน โครงการกิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมคณุธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านคณุธรรม 
ส่วนงานดีเด่นด้านคณุธรรม ฯลฯ 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๒๕ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๓ การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซ่ือตรง 
   ๑.๓.๑ กิจกรรมการ
สัมมนาผู้ปฏิบตัิ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
(งบประมาณจ านวน 
๑๐๔,๐๐๐ บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑) เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒) เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี 
ของการเป็นผู้น า 
และมสี่วนร่วม 
ในกิจกรรมเสรมิสรา้ง
ทักษะในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กร และค่านิยม
ร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๓) เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

  ๑) บุคลากร 
มีความรู้  
ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรม
องค์กร และ
ค่านิยมร่วม  
   ๒) ได้กลุม่ผู้น า
และเครือข่าย 
ที่มีความรู้  
ความเข้าใจและ
ขยายผลค่านิยม
ร่วม 

๓) บุคลากร 
มีการรับรู้ และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วม
เพิ่มขึ้น เพื่อน าไปสู่
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตาม
วัฒนธรรมองค์กร             
และค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ

บุคคลทุกส านัก
ที่เป็นเครือข่าย 
ที่ท าหน้าท่ี
ขับเคลื่อน
คุณธรรมในองค์กร 
จ านวน ๑๖๐ คน 
(จ านวน ๒ รุ่น 
รุ่นละ ๘๐ คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑.๓.๑ กิจกรรมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ผู้น า กับการส่งเสริม
คุณธรรมและการขับเคลื่อน 
“ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา” 
(งบประมาณจ านวน  
๑,๒๒๕ บาท) 
 

   ๑) เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๒) เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของการเป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อน
ค่านิยมร่วมของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๓) เพื่อให้สามารถ
น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาจริยธรรม 
และค่านิยมร่วมของ
บุคลากร ในองค์กร
ให้เกิดผลดี ต่อการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  

 
 

ได้กลุม่ผู้น าใน
การผลักดัน 
สนับสนุน และ
ขับเคลื่อน 
รวมทั้งได ้
แนวทางการ
ขับเคลื่อนสู่
องค์กรคุณธรรม 
 
 

ผู้บริหาร
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 
๒๖ คน 
โดยมี
ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จ านวน 
๘๐ คน และ
ผู้แทนส านัก/
กลุ่ม (ชมรม 
Strong) จ านวน 
๑๙๑ คน 

ส านักพัฒนา
บุคลากร 

 และทุกส านัก 
(สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 และทุกส านัก 

(สว.) 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๒๖ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

สังกัดรัฐสภา 
 

      ๑.๓.๒ กิจกรรม 
การเผยแพร่การรณรงค์และ
สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ผ่านสื่อตา่ง ๆ  
(ขับเคลื่อนการรณรงค ์
ผ่านทุกส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน) 
(งบประมาณจ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑) เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

๒) เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๑) บุคลากร 
มีความรู้  
ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรม
องค์กร และ
ค่านิยมร่วม  

๒) บุคลากร 
มีการรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วม
เพิ่มขึ้น เพื่อน า 
ไปสู่การ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
ตามวัฒนธรรม
องค์กรและ
ค่านิยมร่วมของ      
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

บุคลากรทั่วท้ัง
องค์กรของ
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 
 

๑.๓.๒ กิจกรรมการ
เผยแพร่การรณรงค์และ
สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร และ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

๑) เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒) เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 

๑) บุคลากร 
มีความรู้  
ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรม
องค์กร และ
ค่านิยมร่วม  

๒) บุคลากร 
มีการรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วม
เพิ่มขึ้น เพื่อน า 
ไปสู่การ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
ตามวัฒนธรรม
องค์กรและ
ค่านิยมร่วมของ      
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

บุคลากรทั่วท้ัง
องค์กรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

ส านักพัฒนา
บุคลากร 

 และทุกส านัก 
(สผ.) 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
และทุกส านัก 

(สว.) 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๒๗ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๑.๓  

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมร่วม คือ 
สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 
 
 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ    
เพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
๒. เอกสารจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 

๑. มีการรณรงค์ เผยแพร่ เกี่ยวกับค่านิยมร่วม 
๒. ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา น าค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการรณรงค์ เผยแพร่ เกี่ยวกับค่านิยมร่วม 
๒. เอกสารสรุปการด าเนินการร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงาน
ภายใน ในการน าค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ 

๑. มีรายงานผลการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ
ขับเคลื่อน ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา       
ในภาพรวมขององค์กร 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการน าค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. รายงานผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อน
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในภาพรวม 
๒. รายงานการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   
ในการน าค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๒๘ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๔  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร       
    ๑.๔.๑ กิจกรรม 
ให้ค าปรึกษาเครือข่าย
คุณธรรมภายในองค์กร 
 

๑) เพื่อรณรงค์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างเครือข่าย
คุณธรรม   
    ๒) เพื่อติดตาม
ประเมินผลและ 
ให้ค าปรึกษาการเป็น
องค์กรคุณธรรม 

รายงานสรุปผล
การให้ค าปรึกษา 
เพื่อน าไปสู ่
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่
รับผิดชอบ 
การด าเนินการ
ด้านการเป็น
องค์กรคุณธรรม
ของส านัก/กลุ่ม/
กลุ่มงานขึ้นตรง 
 

๑.๔.๑ กิจกรรมให้
ค าปรึกษาเครือข่ายคณุธรรม
ภายในองค์กร 
 
 

๑) เพื่อรณรงค์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างเครือข่าย
คุณธรรม   
    ๒) เพื่อติดตาม
ประเมินผลและ 
ให้ค าปรึกษาการเป็น
องค์กรคุณธรรม 

รายงานสรุปผล
การให้ค าปรึกษา 
เพื่อน าไปสู ่
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่
รับผิดชอบ 
การด าเนินการ
ด้านการเป็น
องค์กรคุณธรรม
ของส านัก/กลุ่ม/
กลุ่มงานขึ้นตรง 
 

ส านักพัฒนา
บุคลากร 

(สผ.) 
 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(สว.) 
 

   ๑.๔.๒  กิจกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการเป็นองค์กร
คุณธรรม 
 

 

เพื่อติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 
 

รายงานผล 
การด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่
รับผิดชอบการ
ด าเนินการด้าน
การเป็นองค์กร
คุณธรรมของ
ส านัก/กลุ่ม/
กลุ่มงานขึ้นตรง 

๑.๔.๒ กิจกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการเป็นองค์กร
คุณธรรม 

เพื่อติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผล 
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 

 

รายงานผล 
การด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่
รับผิดชอบการ
ด าเนินการด้าน
การเป็นองค์กร
คุณธรรมของ
ส านัก/กลุ่ม/
กลุ่มงานขึ้นตรง 

ส านักพัฒนา
บุคลากร 

(สผ.) 
 
 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(สว.) 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๒๙ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๑.๔  

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นองค์กร
คุณธรรม 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม  
๒. เอกสารจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

- มีการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นองค์กร
คุณธรรมมาปรับใช้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการน าความรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรมมาปรับ
ใช้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

- มีรายงานผลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของ
การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างครบถ้วน 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของ
การเป็นองค์กรคุณธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๓๐ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยดึหลกัคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ 
รวมทั้ง ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แนวทางตามมาตรการ  
 ๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
 ๒.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต/การตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต  (Strong Model)                        

 ๒.๓ การสร้างและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 

 ๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 

๒.๑.๑ โครงการ
ฝึกอบรมผู้น าการขับเคลื่อน
จริยธรรมในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
(งบประมาณจ านวน 
๑๐๘,๔๐๐ บาท 
 

๑) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ บทบาท
หน้าท่ีในการ
ขับเคลื่อนจรยิธรรม
ในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร  
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 
 

บุคลากรต้นแบบ
เพื่อเป็นตัวแทน
ขององค์กร
เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูภ้ายใน
องค์กรและ
หน่วยงาน
ภายนอกและได้
ส านักต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 
 

บุคลากรที่มี
บทบาทในการ
ขับเคลื่อน
จริยธรรมใน
หน่วยงาน และ
ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น
ของส านักงานฯ 
จ านวน ๖๐ คน 
 

   ๒.๑.๑ โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา : กิจกรรม
การศึกษาดูงานหน่วยงาน
ต้นแบบในการส่งเสรมิ
คุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  
(งบประมาณจ านวน 
๑๑๐,๐๐๐ บาท) 

๑) เพื่อสร้างความ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา        
 ๒) เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม 
 

บุคลากรต้นแบบ
เพื่อเป็นตัวแทน
ขององค์กร
เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูภ้ายใน
องค์กรและ
หน่วยงาน
ภายนอกและได้
ส านักต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 
 

คณะท างาน
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมประจ า
ส านัก/กลุ่ม และ
บุคลากรผู้เคย
ได้รับการเสนอ
ช่ือเพื่อรับรางวัล
ปฏิบัติตนตาม
ประมวล
จริยธรรมดเีด่น
ของแต่ส านัก 
จ านวนรวม 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๓๑ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีส่วนร่วมในการ 
ฝึกเทคนิคในการ
รณรงค์ส่งเสริมและ
มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับการ 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
จริยธรรม 
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๓) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริม จรยิธรรม 
วัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ในองค์กรได ้
 
 

 
 
 

๑๐๐ คน 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๓๒ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๑.๒ โครงการส่งเสริม 
การปฏิบัตติามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  ๒.๑.๒.๑ กจิกรรมการ
คัดเลือกและยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม  
        ๒.๑.๒.๒ กิจกรรมการ
คัดเลือกและยกย่องส านัก
ต้นแบบด้านคณุธรรม และ
จริยธรรม 
 

๑) เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม  จริยธรรม 
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

๒) เพื่อให้มี
บุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๓) เพื่อให้มีส านัก
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑) ได้บุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็น
ตัวแทนของ
องค์กร ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในองค์กรและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

๒) ได้ส านัก
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ตามหลักเกณฑ ์
การคัดเลือก 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๑) บุคลากร
ของส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒) ส านัก/
กลุ่มงานขึ้นตรง
ในส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒.๑.๒ โครงการ
คัดเลือกและเชิดชูเกยีรติการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  

   ๒.๑.๒.๑ กิจกรรม
การคัดเลือก ข้าราชการ 
ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่น เพื่อเป็นบุคคล
ต้นแบบ 
(งบประมาณจ านวน 
๖๔,๐๐๐ บาท) 

  ๒.๑.๒.๒ กิจกรรมการ
คัดเลือกส านักท่ีมผีลงาน
ด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลข้าราชการรัฐสภา 
เพื่อเป็นต้นแบบองค์กร
คุณธรรม 
(งบประมาณจ านวน 
๓๕,๘๐๐ บาท) 
 

๑) เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม  จริยธรรม 
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

๒) เพื่อให้มี
บุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๓) เพื่อให้มีส านัก
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๑) ได้บุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็น
ตัวแทนของ
องค์กร ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในองค์กรและ
หน่วยงาน
ภายนอก 
๒) ไดส้ านัก
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม  
ตามหลักเกณฑ ์
การคัดเลือก 
ของส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา 

๑) บุคลากร
ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๒) ส านัก/
กลุ่มงานขึ้นตรง
ในส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๒.๑ 

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑. มีโครงการ/กิจกรรมการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
๒. มีการด าเนินการคัดเลือกและได้บุคคลต้นแบบระดับ
ส านัก (หน่วยงานภายใน) 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อน
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ และค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบ    
๒. เอกสารการด าเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน
ต้นแบบ 

๑. มีกระบวนในการติดตามการขับเคลื่อนจริยธรรม 
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
๒. ได้รายชื่อบุคคลต้นแบบครบทุกหน่วยงาน และได้
หน่วยงานต้นแบบที่มีคุณสมบัติในเบื้องต้น  
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารกระบวนการในการติดตามการขับเคลื่อน
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
๒. รายชื่อบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ 
 

๑. มีรายงานการติดตามการขับเคลื่อนจริยธรรม วัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือ
เป็นหน่วยงานต้นแบบ 
๒. ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมทั้ง มีข้อมูลย้อนหลังบุคคลและหน่วยงานต้นแบบตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม 
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
๒. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ง มีข้อมูลย้อนหลัง
บุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๓๔ 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๒  การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต /การต้ังชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต  (Strong Model)                       
 ๒.๒.๑ โครงการผสาน
พลังมุ่งสู่ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เป็นองค์กรพอเพียงต้าน
ทุจริต (Strong Model)                                
(งบประมาณจ านวน  
๔๙๖,๐๐๐ บาท) 

   ๒.๒.๑.๑ กิจกรรม 
เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับ
แนวคิดองค์กรพอเพียงต้าน
ทุจริต (Strong Model)                                

   ๒.๒.๑.๒ กิจกรรม 
จัดตั้งชมรม Strong สผ. 
องค์กรพอเพียงต้านทุจริต  
ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใส 

 
 

๑) เพื่อขยายผล
จากการศึกษาวิจัย
ในประเด็น การยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒) เพื่อเพ่ิมความ
ตระหนักรู้แก่ข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
ให้เป็นผู้มีจติพอเพยีง
ต้านทุจริตตาม 
พันธกิจที่ก าหนด
ร่วมกันในการสร้าง
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ในการต้านทุจรติ 

๓) เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

๔) เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน
แนวทางตาม

๑) มชีมรม 
Strong สผ. 
องค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต  เพื่อ
เฝ้าระวัง 
การทุจริตใน
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อน าไปสู่
องค์กรคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 
๒) บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต 

ผู้แทนของ 
ทุกส านัก/กลุม่/
กลุ่มงาน 
 

๒.๒.๑ โครงการผสาน
พลังมุ่งสู่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็น
องค์กรพอเพียงต้านทุจริต 
(Strong Model)       

     ๒.๒.๑.๑ กิจกรรม 
จัดตั้งชมรมขับเคลื่อน
องค์กรพอเพียงต้านทุจริต 
(Strong Model)      
ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใส 

    ๒.๒.๑.๒ กิจกรรม 
การจัดท าแผนชมรม
ขับเคลื่อนองค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต (Strong 
Model)  ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

  ๒.๒.๑.๓ กิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของชมรม
ขับเคลื่อนองค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต (Strong 
Model)       

๑) เพื่อเพ่ิมความ
ตระหนักรู้แกบุ่คลากร
ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้
เป็นผู้มีจติพอเพียง
ต้านทุจริตตามพันธ
กิจท่ีก าหนดร่วมกัน
ในการต้านทุจรติ 
๒)  เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
๓) เพื่อเป็นกลไกใน
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
แ น ว ท า ง ต า ม
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันการ
ทุจริต กลยุทธ์ การ
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 

๑) มชีมรม
องค์กรพอเพียง
ต้านการทุจรติ  
(Strong 
Model) เพื่อเฝ้า
ระวังการทุจรติ
ในส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาเพื่อ
น าไปสู่การเป็น
องค์กรต้นแบบ
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
๒) บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต 
 
 
 

ผู้แทนของ 
ทุกส านัก/กลุม่/
กลุ่มงาน 

 
 
 
 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

(สผ.) 
ส านักพัฒนา

บุคลากร  
(สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 

  
 
 

๒.๒.๒ โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(งบประมาณจ านวน  
๖๐,๐๐๐  บาท) 

๑) เพื่อเสรมิสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และ 
การรับรู้ถึงภยัของ
การทุจริตให้แก่
บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒) เพื่อเสรมิสร้าง
ทัศนคติค่านิยม  
ในความซือ่สตัยส์ุจริต 
ให้แก่ บุคลากรของ
ส านักงาน 

๓) เพื่อสร้าง
เครือข่ายความรว่มมือ
ในการขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกัน

บุคลากร 
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต และ
รับรู้ภยัของการ
ทุจริต 
 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน ๒๕๐ คน   
(ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  
ขณะนีม้ผีู้ผ่าน
โครงการแล้ว 
จ านวน ๑,๒๐๐ 
คน) 

๒.๒.๒ โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
(งบประมาณจ านวน  
๑๙,๓๐๐  บาท) 
 

๑) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และตระหนัก
ถึงโทษภัยของ 
การทุจริต 

๒) เพื่อเสรมิสร้าง
ทัศนคติค่านิยม  
ในความซือ่สตัยส์ุจริต 
ให้แกบุ่คลากรของ
ส านักงาน 
 
 

บุคลากร 
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต และ
รับรู้ภยัของการ
ทุจริต 
 

บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 
๑๖๑ คน 
(ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒  
ขณะนี้มผีู้ผ่าน
โครงการแล้ว
จ านวน   
๑,๐๒๐ คน)  
 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

และปราบปราม 
การทุจริตพร้อมทั้ง
เสรมิสร้างบทบาท
ในการเฝ้าระวัง และ
การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทจุรติทุก
รูปแบบ 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๓๗ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๒.๒ 

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑. มีชมรม Strong Model องค์กรพอเพียงต้านทุจริตและ
มีผลการด าเนินการ 
๒. มีแนวทาง/แผนการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการตั้งชมรม Strong Model และแผนการ
ด าเนินการ 
๒. เอกสารแนวทาง/แผนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

๑. มีการด าเนินการกิจกรรมของชมรม Strong Model 
๒. มีการด าเนินการกิจกรรมตามแนวทาง/แผนในการ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของส่วนราชสังกัด
รัฐสภา 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการกิจกรรมของชมรม 
Strong Model 
๒. เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการป้องกันและ       
การปราบปรามการทุจริตของส่วนราชสังกัดรัฐสภา 
 

๑. มีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมของชมรม Strong 
Model  
๒. มีผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการป้องกันการทุจริต   
เช่น มีแนวทางการป้องกันการทุจริตด้านการเงิน หรือไม่มี
การทุจริตเกิดขึ้นในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมของชมรม Strong 
- รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๓๘ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓ การสร้างและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม                                  
๒.๓.๑ กิจกรรม

การศึกษาดูงานด้านองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
(งบประมาณจ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๒ กิจกรรมการ
สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๒.๓.๓ กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา โดยด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภากับ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒.๓.๔ กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
เครือข่ายองค์กรคณุธรรม
ภายนอกส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๑) เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

๒) เพื่อศึกษา 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับหน่วยงาน
ภายนอกเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อน าไปสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
 
 

 ๑)  มีคณะท างาน 
ทุกส านัก 
 ๒) บุคลากร 
มีความรู้  
ความเข้าใจ และ 
มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กร  
เพื่อน าไปสู่
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
 ๓)  มีจ านวน
เครือข่ายภายใน
ครบทุกส านักและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้บริหาร และ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การประกาศ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ของส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร  
 

 ๒.๓.๑ กิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒.๓.๒ กิจกรรมการ
สรา้งเครอืข่ายส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา โดยด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กับส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒.๓.๓ กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
เครือข่ายองค์กรคณุธรรม
ภายนอกส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

 
 
 

๑) เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

๒) เพื่อศึกษา 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับหน่วยงาน
ภายนอกเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อน าไปสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
 
 

๑)  มีคณะท างาน 
ทุกส านัก 
๒) บุคลากร 
มีความรู้  
ความเข้าใจ และ 
มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กร  
เพื่อน าไปสู่
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
๓) มีจ านวน
เครือข่ายภายใน
ครบทุกส านักและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้บริหาร 
คณะท างานด้าน
คุณธรรมฯ และ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การประกาศ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ของส านักงาน
เลขาธิการ 
วุฒิสภา  
 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 
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        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๕ โครงการส่งเสริม
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
: วันแห่งคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กิจกรรมการสร้างและ
ด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกับเครือข่าย
คุณธรรมภายนอก 
(งบประมาณจ านวน  
๗๐,๐๐๐  บาท) 

๑) เพื่อร่วมมือ
ขับเคลื่อนคณุธรรม
จริยธรรมกับ
เครือข่ายคณุธรรม 

๒) เพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาให้แก่
บุคลากรระหว่าง
เครือข่ายเพื่อน ามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑) องค์กร
เครือข่ายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

๒) มีการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมร่วมกับ
เครือข่าย 

๓) มีกิจกรรม
หลากหลายใน
การร่วมกับ
องค์กรเครือข่าย 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 ๒.๓.๔ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม (การเชิดชูเกยีรติ
และเผยแพร ่
องค์ความรู้ด้านคณุธรรม
และจริยธรรม)  
(งบประมาณจ านวน 
๑๑๔,๗๐๐ บาท) 

 

๑) เพื่อร่วมมือ
ขับเคลื่อนคณุธรรม
จริยธรรมกับ
เครือข่ายคณุธรรม 

๒) เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาให้แก่
บุคลากรระหว่าง
เครือข่ายเพื่อน ามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑) องค์กร
เครือข่ายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

๒) มีการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมร่วมกับ
เครือข่าย 

๓) มีกิจกรรม
หลากหลายใน
การร่วมกับ
องค์กรเครือข่าย 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
วุฒิสภา 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๔๐ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๒.๓ 

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
๑. เอกสารการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 
๒. เอกสารจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มีข้อมูลความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เครือข่ายภายนอกมาปรับใช้กับการด าเนินการของ      
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายเพื่อน ามาปรับใช้ในองค์กร 
 

- มีรายงานผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม 

 

 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๔๑ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
๒.๔.๑ โครงการ

บรรยายธรรมส าหรับ
บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
(งบประมาณจ านวน  
๖๐,๐๐๐ บาท) 
 

๑) เพื่อให้บุคลากร
ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมค าสั่งสอน
ทางศาสนา เพื่อเป็น
แนวทางในการน ามา
ด าเนินชีวิตให้เกิด
ความสุขทางจิตใจ 

๒) เพื่อให้บุคลากร
ได้น าหลักของคุณธรรม
และจริยธรรมมาใช้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
และสร้างเสริมบุคลากร
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
อันจะน าไปสู่การ
ท างานร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

๓) เพื่อให้บุคลากร
มีจิตส านึกร่วมกัน 
ในการจรรโลงและ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
และประเพณีของไทย 

 

บุคลากร 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรม 
ทางศาสนา  
เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิต 

บุคลากรของ
ส านักงานฯ 
จ านวน ๓๑๕ คน 
 

๒.๔.๑ โครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน 
คุณธรรม จรยิธรรม      
ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส : กิจกรรมการเพิ่ม 
และพัฒนา EQ  
ด้วยหลักธรรม เพื่อเสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพการท างาน 
(งบประมาณจ านวน  
๒๔๒,๙๐๐  บาท) 
 

เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ให้ยึดมั่นหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม    
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  
 

บุคลากร 
มีความรู้และ
สามารถน า
หลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ 
 

บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 
๑๐๐ คน 

 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๔๒ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔.๒ โครงการปฏิบัติ
ธรรมส าหรับบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(งบประมาณจ านวน  
๑๐๑,๕๐๐ บาท) 

๑) เพื่อให้บุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
ได้น าหลักการปฏิบัติ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันและ
การปฏิบัติงาน 

๒) เพื่อสร้างเสริม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
จิตส านึกท่ีดีให้แก่
บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๓) เพื่อสนับสนุน
และผลักดันให้
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็น
องค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 

บุคลากรมคีวามรู้
ความเข้าใจ 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
หลักการ 
ปฏิบัติธรรม  

บุคลากรของ
ส านักงานฯ 
จ านวน ๖๐ คน 
 

   ๒.๔.๒ สัมมนาการ
ขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมเพื่อน าไปสู่การ
เป็นองค์กรคุณธรรม 
(งบประมาณจ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท) 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรยึดมั่นและ
น ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข้าราชการไปใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการ 

บุคลากรมี
ความรู้และได้น า
ประมวล
จริยธรรมฯ ไป
ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 
๔๐๐ คน 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๔๓ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔.๓ โครงการธรรม
ศึกษาส าหรับบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(งบประมาณจ านวน  
๗๐,๐๐๐ บาท) 
 

๑) เพื่อสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตส านึกท่ีดี
ให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
ให้มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ 
และรักษาและจรรโลง
ไว้ซึ่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

๒) เพื่อให้บุคลากร
ได้น าหลักการปฏิบตัิ
ธรรมมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

๓) เพื่อสนับสนุน
และผลักดันให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางคณุธรรม

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ 
ในหลักธรรม 
รักษาและ
จรรโลงไว้ซึ่ง
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา   
 

บุคลากรของ
ส านักงานฯ  
จ านวน ๘๐ คน 
 

   ๒.๔.๓ อบรมเชิง
ปฏิบตัิการเสริมสร้างพลงั
แผน่ดิน   “จิตอาสาเพื่อ
สงัคม” (งบประมาณจ านวน  
๖๓,๔๐๐  บาท) 
 

๑) เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรมี
จิ ต อ า ส า  ส ร้ า ง
จิตส านึกและปลูกฝัง
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี จิ ต
สาธารณะ พร้อมที่
จะช่วยเหลือสังคม
อันเป็นการอาสาท า
ความดี เพื่อพัฒนา
สังคม  
๒) เพื่อสร้างการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ เ กิ ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
ประสงค์และร่วมมือ
ขับ เคลื่ อนองค์ กร
ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด 

 

๑) บุคลากรมีจิต
อาสา ตาม
วัฒนธรรม
องค์กร 
๒) มคีวามรู ้
ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม 
ในการเป็น 
จิตอาสา
พระราชทาน
ตามแนว
พระราชด าร ิ

บุคลากรจ านวน 
๑๐๐ คน 

 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๔๔ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

และจริยธรรม  
๒.๔.๔ โครงการ

เสริมสร้างดุลยภาพชีวิต   
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(งบประมาณจ านวน
๑๕๖,๖๐๐ บาท) 
 

๑) เพื่อส่งเสริม
ให้มีความรู้  
ความเข้าใจแนวคิด 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่ม ี
ดุลยภาพตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒) เพื่อให้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม
เสรมิสร้างการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน และ
การด าเนินชีวิต 
พร้อมท้ังน้อมน า 
พระบรมราโชวาท 
มาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัต ิ

๑) บุคลากร 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒) รายงาน
ผลจากส านัก
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการ 
โดยยดึหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
จ านวน ๒๒๐ คน 
 

   ๒.๔.๔ โครงการส่งเสริม 
การปฏิบัตติามหลัก 
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(งบประมาณจ านวน  
๑๗๑,๘๐๐  บาท) 

๑) เพื่อสร้างความ
ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อบุคลากร
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
๒) เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภายดึหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการและ
ด ารงชีวิตส่วนตน 

๑) บุคลากร   
มีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒) รายงานจาก
ส านักเกี่ยวกับ
การด าเนินการ 
โดยยดึหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา  
จ านวน ๑๐๐ คน 

 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  
(สว.) 

 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๔๕ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางท่ี ๒.๔ 

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสรุป
หลักธรรมทางศาสนาและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารบทสรุปหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

- มีการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายในการน าความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายในการน า
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

- มีรายงานผลการน าความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม    
ทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการการน าความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๔๖ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

แนวทางตามมาตรการ  
 ๓.๑ การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 
 ๓.๒ การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑ การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 
๓.๑.๑ กิจกรรมการ

เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
แนวทางการป้องกันการ
ทุจริตของส านักงานฯ 

 
 

๑) เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
แนวทางการป้องกัน 
การทุจริตของ
ส านักงานฯ 

๒) เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

มีการเผยแพร่
กรอบหรือ 
แนวทาง  
ของการป้องกัน
การทุจริต 
ในหน่วยงาน 
ที่ครอบคลุม 
ทุกช่องทาง 
 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
 

   ๓.๑.๑ กิจกรรมการ
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
แนวทางการป้องกันการ
ทุจริตของส านักงานฯ 

  ๓.๑.๑.๑ การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ที่สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๑) เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์
แนวทางการป้องกัน
การทุจริตของ
ส านักงานฯ 

๒) เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่
ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา 

๓) เพื่อสร้างการ
รับรู้ถึงการด าเนนิการ
ในเรื่องต่าง ๆ ของ
ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาสูป่ระชาชน 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลตามเกณฑ์
การประเมิน
ความโปร่งใส
และตามมาตรา 
๗ และ มาตรา 
๙ ของ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตของ
ส านกังาน
เลขาธกิาร
วุฒิสภาอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

- บุคลากร
ภายใน 
- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

ส านักนโยบาย 
และแผน (สผ.) 

 
ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
ร่วมกับ 

ส านักนโยบาย 
และแผน (สว.)  

 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๔๗ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑.๒ กิจกรรมการ
เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
(งบประมาณจ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท) 

 

๑) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางในการ
สร้างความโปร่งใส
ของส่วนราชการ 

๒) เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๑) ส่วนราชการ 
มีแนวทางในการ
บริหาร งานและ 
การด าเนินงาน
ด้วยหลักคณุธรรม
และความโปร่งใส 

๒) บุคลากร
ของส่วน ราชการ
สังกัดรัฐสภา
รับรู้และเข้าใจ
นโยบายและ
แนวทางของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส
และการสรา้ง 
ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถ 
น านโยบายและ
แนวทางดังกล่าว
ไปใช้ในการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารและ
ข้าราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๓๕๐ คน 

   ๓.๑.๑.๒ การเปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านข้อมูลข่าวสาร และคู่มือ
มาตรฐาน 

 

๔) เพื่อเผยแพร่และ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการ 
 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลตาม
มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๙ ของ 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต 
ของส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาอย่าง
ครบถ้วน
สมบูรณ์  

- บุคลากรภายใน 
- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี 
- ประชาชน
ทั่วไป 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
ส านัก

บริหารงานกลาง 
ร่วมกับ 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
(สว.) 

 
 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                                                                     หน้า ๔๘ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๒  การเสรมิสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกนัการทุจริตในองค์กร 
๓.๒.๑ กิจกรรมการ

เสรมิสร้างมาตรการกลไก
หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 
โดยจดัท ามาตรการบริหาร 
ความเสีย่ง  มาตรการ
ป้องกันการทุจริต  
 

มีแนวทางและความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลไก
ในการป้องกันการ
ทุจริต 
 

มีการเผยแพร่
กรอบหรือ
แนวทางของ
การป้องกันการ
ทุจริตใน
หน่วยงาน 
ที่ครอบคลุมทุก
ช่องทาง 

- บุคลากร
ภายใน 
- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

 ๓.๒.๑ กิจกรรมการ
เสรมิสร้างมาตรการกลไก
หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 
โดยจดัท าแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและ
ป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

เพื่อสร้างแนวทาง
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต 
 

หน่วยงานมี
แนวทางในการ
ป้องกันทุจริต 
ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใน
หน่วยงาน 
 
 

- บุคลากร
ภายใน 
- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

ส านักนโยบาย
และแผน 

(สผ) 
 
ส านักนโยบาย

และแผน  
(สว.) 

 

๓.๒.๒ กิจกรรมการ
เผยแพร่แผน/แผนปฏิบตัิการ
ด้านการป้องกันการทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

เพื่อสร้างแนวทาง
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

บุคลากรใน
หน่วยงานมคีวาม
เข้าใจใน
แนวทางในการ
ป้องกันทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๓.๒.๒ กิจกรรมการ
เผยแพร่แผนปฏิบตัิการ
บริหารความเสี่ยงและ
ป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เพื่อสร้างแนวทาง
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต 
 

บุคลากรใน
หน่วยงานมคีวาม
เข้าใจใน
แนวทางในการ
ป้องกันทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักนโยบาย
และแผน  

(สผ.) 
 

ส านักนโยบาย
และแผน  

(สว.) 
 

๓.๒.๓ กิจกรรมการ
เสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เรื่องผลประโยชนส์่วนตน และ
ผลประโยชน์สว่นรวม  
 

เพื่อสร้างแนวทาง
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์สว่นตน 
และผลประโยชน์

บุคลากรใน
หน่วยงานมคีวาม
เข้าใจและ
สามารถ
แยกแยะเรื่อง

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๓.๒.๓ โครงการ
เสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจงานด้านการเงินการ
คลังรัฐสภา ในหัวข้อ การ
บันทึกการเบิกค่าเบีย้

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบันทึก 
การจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมด้วยระบบ IT 

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง 

ตัวแทนบุคลากร
จากส านักต่าง ๆ 
ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง รุ่นละ 
๑๐๐ คน 

ส านักพัฒนา
บุคลากร (สผ.) 

 
ส านักการคลัง

และงบประมาณ



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๔๙ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนรวม 
 

ผลประโยชน ์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

ประชุมและการจา่ยค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมาธิการ
ด้วยระบบ IT 
(ใช้งบประมาณจ านวน 
๖๘,๒๐๐ บาท) 

 การบันทึก 
การจ่ายเงิน 
ค่าเบี้ยประชุม 
ด้วยระบบ IT 
 

จ านวน ๒ รุ่น 
รวม ๒๐๐ คน  
 

ร่วมกับ 
ส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
(สว.) 

 
     ๓.๒.๔ โครงการการ

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ
ได้มาซึ่งบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองตามที่
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายบญัญตั ิ

เพื่อให้เกิดการม ี
ส่วนร่วมและ 
ความร่วมมือจาก
ภาคประชาชน 
 

มีช่องทาง 
การในการสื่อสาร
และเปดิโอกาส
ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

- บุคลากร
ภายใน 

- ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี 

ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ  
ร่วมกับ 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(สว.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        หน้า ๕๐ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางในมาตรการที่ ๓  

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีแผนงาน/แนวทาง/มาตรการในการต่อต้านการทุจริต 
พร้อมมีการเผยแพร่ 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- แผนงาน/แนวทาง/มาตรการในการต่อต้านการทุจริตและ
มีการเผยแพร่  

- มีการด าเนินการตามแผนงาน/แนวทาง/มาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริต  
  
เอกสาร/หลักฐาน 
- มีหลักฐานการด าเนินการแผนงาน/แนวทาง/มาตรการใน
การต่อต้านการทุจริต 
 

- มีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าระดับ A 
(ร้อยละ ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙)  
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงานผลการประเมิน ITA 
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ส่วนที่ ๓ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินการและการจัดท ารายงาน 
๑. การติดตามประเมินผลการด าเนินการ 

  หลังจากที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม 

สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ต่อคณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐาน

ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะท างานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง  

ความครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการของคณะท างานฯ จะเสนอรายงานผลการด าเนินการ 

ไปยังคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เพื่อพิจารณาประเมินผลการด าเนนิการ และเมื่อคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏผล

เป็นประการใด หรือมีข้อแนะน าอย่างไร จะแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้รับทราบ ทั้งนี้ ในการ

รายงานผลการด าเนินการฯ รอบ ๑๒ เดือน คณะกรรมการประเมินผลฯ จะเสนอรายงานผล 

การด าเนินการประจ าปงีบประมาณ ไปยัง อ.ก.ร. ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงานราชการ

ของรัฐสภา และ ก.ร. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
รายงานผลการด าเนินงาน  
*รอบ ๖ เดือน *๙ เดือน  

และ ๑๒ เดือน 

คณะท างานจัดท านโยบายฯ  
ตรวจสอบกลั่นกรองรายงานผล 

การด าเนินงาน และเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลฯ 

คณะกรรมการประเมินผลฯ 
พิจารณาผลการด าเนินงาน 

และให้ข้อแนะน าเสนอผลรายงานผล 
การด าเนินงาน รอบ ๖ , ๙ และ ๑๒ เดือน 

ต่อ อ.ก.ร. ประเมินฯ  

อ.ก.ร. ประเมินฯ 

พิจารณาผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอ ก.ร. 

ก.ร.  
พิจารณาผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒. การจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 

  ในระหว่างการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานฯ ที่แนบท้ายในภาคผนวก เพ่ือรายงานความ

คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฯ ซึ่งจะต้องมีการรายงานรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ตามล าดับ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการ เสนอต่อคณะท างานจัดท านโยบาย

และมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผล 

การด าเนินการ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการตดิตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน 

การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาประเมินผลต่อไป  

  ส าหรับการรายงานผลด าเนินการฯ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เกณฑ์การ

ให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม และ

ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีการพฒันา/ปรับปรุงแผนการด าเนนิการส่งเสริมด้านคณุธรรมและความโปรง่ใสของ 

ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา โดยคณะท างานที่ได้รบัมอบหมายจาก อ.ก.ร. ทีเ่กี่ยวข้อง  

ซึ่งแผนการด าเนินการที่มกีารพัฒนา/ปรับปรุงดังกล่าว จะต้องส่งผลต่อภาพลักษณ์ทีด่ีของ

องค์กรและบุคลากรของสว่นราชการสงักัดรัฐสภาอยา่งเป็นรปูธรรม โดยแผนการด าเนินการ

ดังกลา่ว จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. และ ก.ร. ตามล าดับ 

 ประชมุชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนการด าเนนิการ ให้ข้าราชการรัฐสภา

ทั่วทั้งองค์กรได้เขา้ใจและตระหนักรู้ในเรือ่งดงักล่าว เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม 

ในการด าเนินการตามแผนการด าเนนิการดงักล่าว 

๒  ร้อยละของการรบัรู้ เข้าใจ แผนส่งเสริม สนบัสนนุการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ  

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 

๓  ด าเนินการตามแผนการด าเนินการฯ ได้ ร้อยละ ๘๐ 

๔  ด าเนินการตามแผนการด าเนินการฯ ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕  มีการส ารวจความคดิเห็นของบุคลากรภายในและมกีารส ารวจความคดิเหน็ของผู้รับบริการ

และผู้มีสว่นไดส้่วนเสียเกี่ยวกับการด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสว่น

ราชการสังกดัรฐัสภา โดย 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเหน็ ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนนิการตามแผนการด าเนนิการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 

ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอ้มทั้งผลการส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และผลการส ารวจความคดิเหน็

การด าเนนิการตามแผนการด าเนินการส่งเสริม สนบัสนนุ การด าเนนิการดา้นคณุธรรม 

และความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี้ ระดับคะแนนที่ ๓ - ๔ วัดผลการด าเนินการเป็นร้อยละ ดังนั้น ในการวัดผล 

การด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการ 

เป็นร้อยละ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสอดคล้อง

ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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การวัดผลการด าเนินการรายโครงการ/กิจกรรม   

ตามรายละเอียดการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้

ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน และก าหนดสัดส่วนร้อยละของการด าเนินการไว้แล้วข้างต้นนั้น   

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จะต้องรายงานผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้  โดยอธิบายขั้นตอน

กระบวนการที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของเอกสาร

หลักฐานประกอบ เพื่อยืนยันผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน   

การวัดผลในภาพรวมของการด าเนินการ  

  การวัดผลการด าเนินการในภาพรวม รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน จะวัดผล 

โดยน าเอาผลการด าเนินการที่คิดเป็นร้อยละของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  มารวมกัน แล้วหารด้วย

ผลรวมร้อยละผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   

 

     

 

 

 

 

   

 

 

ร้อยละของผลส าเร็จในภาพรวม =       ผลรวมของร้อยละการด าเนินการทุกแนวทางตามมาตรการ 

                                                ผลรวมร้อยละผลส าเร็จของแนวทางตามมาตรการทั้งหมด  
X ๑๐๐ 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการด าเนินการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ............................................................................................................................................................................................................................................  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
เอกสาร/
หลักฐาน 

หมาย
เหต ุ

มาตรการที่................................................................................................................... ................................... 
๑ ..................................... ผลการด าเนินการ   

ร้อยละ…….. 
 
การด าเนินการ 
ส านักงานฯ ได้ด าเนินการ ดังนี ้
...................................................... 
........................................................ 

(อธิบายให้ชัดเจนวา่ได้ด าเนนิการ 

ในแต่ละเกณฑ์อย่างไร) 

........................... 

........................... 
(เป็นไปตามผลผลิตที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนส่งเสริมฯ หรือไม่ หากยังไม่

ปรากฏ ให้ระบุเหตุผลไว้ในหมายเหตุ) 

......................... 

........................... 
(หากยังไม่ปรากฏ ให้ระบุเหตุผล 
ไว้ในหมายเหตุ) 

๑.  
๒.  
๓.  

 

๒       

มาตรการที่................................................................................................................... ................................... 
๑       

๒       

ผลการด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ........ 
ด าเนินการแลว้เสร็จ...........................แนวทาง 
อยู่ระหว่างการด าเนนิการ..................แนวทาง 

 


