รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นการ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งและป้ องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำรบัญ
หน้ำ
บทสรุป

ก

ส่วนที่ 1 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสีย่ งและป้องกันกำรทุจริต
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1

ส่วนที่ 2 สรุปค่ำคะแนนกำรประเมินควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรที่กำหนดไว้
ตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสีย่ งและป้องกันกำรทุจริตของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

29

บทสรุป
สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ได้ ต ระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรป้องกันและแก้ไขปัญ หำ
กำรทุจริต ในกำรขับ เคลื่อนหน่ วยงำนให้ มีกำรบริหำรภำยใต้กรอบธรรมำภิ บำล เพื่ อลดปัญ หำกำรทุ จริต
จึ งได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใส (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของส ำนั กงำนเลขำธิก ำรวุฒิ ส ภำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
เพื่อดำเนินกำรตำมนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนที่ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงระบบกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำ งต่อเนื่อง จริงจัง เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในกำรขับเคลื่อน
ให้มีกำรบริหำรงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และสอดคล้องกับทิศทำงนโยบำยสำคัญของรัฐบำลที่ต้องกำร
ยกระดับกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำร
กำรป้ องกั น กำรทุ จริตเชิ งรุก ” ที่ เป็ นส่ วนส ำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ช ำติ ว่ำด้ วยกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)และเป็นกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ดังนั้น คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
จึงได้ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพื่อกำหนดเป็นมำตรกำรสำคัญในกำรเสริมสร้ำ งธรรมำภิบำล
ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริตได้นำไปสู่กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริต ของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนรูปแบบหรือพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตและ
มำตรกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ที่ ก ำหนดไว้ ให้ เป็ น กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก แบ่ งออกเป็ น 2 แนวทำง
ประกอบด้วย (1) กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) กำรกำหนด
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำหรับ กำรติด ตำมและกำรประเมินผลกำรดำเนิ น โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
จำกกำรด ำเนิ น กำรใน 2 แนวทำง ภำพรวมมี กำรด ำเนิ นงำนของโครงกำร/กิ จกรรมด ำเนิ นกำรแล้ วเสร็ จ
จำนวน 15 โครงกำร/กิจกรรม (จำกทั้งสิ้น 15 โครงกำร/กิจกรรม) และเมื่อนำมำประเมินผลควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ตำมแผนฯ ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 99.79 สรุปดังนี้
แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรงำนบุคคล
2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
งำนด้ำนกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ
3. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ

สถานะ
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
ของกิจกรรม ของผลผลิต ของผลลัพธ์







(100%)

(87.66%)
*กลุ่มเป้ำหมำย
ไม่ครบจำนวน

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)

ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริหำร
งำนกลำง
สำนักกำรคลังและ
งบประมำณ
สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

สถานะ
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
ของกิจกรรม ของผลผลิต ของผลลัพธ์







(100%)

(100%)

(100%)

ผู้รับผิดชอบ
สำนักนโยบำยและแผน

แนวทางที่ 2 การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โครงการ/กิจกรรม
5. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (Career Path, Succession Plan,
Talent Management และ Job Rotation)6. โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไปรัฐสภำใหม่
7. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
8. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
และค่ำนิยมเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร
9. โครงกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
10. กิจกรรมกำรสำรวจควำมคิดเห็นกำรรับรู้
และเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ(กิจกรรมประชุม
ชี้แจงแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ)
11. กิจกรรมผสำนพลังมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต (ชมรมขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ)
12. กิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยและกำร
ดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กรคุณธรรม
(เครือข่ำยภำยใน/ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ/
ภำยนอก)
13. กิจกรรมกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน
ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน (ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร) อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
พ.ศ. 2540

สถานะ
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
ของกิจกรรม ของผลผลิต ของผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)

สำนักกำรคลังและ
งบประมำณ
สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล







สำนักนโยบำยและแผน

(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล







สำนักบริหำรงำนกลำง

(100%)

(100%)

(100%)

สำนักบริหำรงำนกลำง

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
14. กิจกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
15. กิจกรรมกำรประชุมระดับสำนัก
เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทำงที่กำหนด

สถานะ
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
ของกิจกรรม ของผลผลิต ของผลลัพธ์







(100%)

(100%)

(100%)







(100%)

(100%)

(100%)

ผู้รับผิดชอบ
สำนักนโยบำยและแผน
และ
สำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
สำนักนโยบำยและแผน
และ
ทุกสำนัก

แผนภาพความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ทั้งสิ้น จานวน

15 โครงการ

ดำเนินกำรแล ้วเสร็จ
(ไม่บรรลุเป้ ำหมำย)
จำนวน 1 โครงกำร

ดำเนินกำรแล ้วเสร็จ
(บรรลุเป้ ำหมำย)
จำนวน 14 โครงกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ (บรรลุเป้ำหมำย)
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ (ไม่บรรลุเป้ำหมำย)

ภาพรวมร้อยละความสาเร็จของโครงการ

ร้อยละ 99.79

ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร
โครงกำรสร ้ำงควำมเข ้มแข็งในกำร
บริหำรงำนบุคคล
กิจกรรมกำรประชุมระดับสำนัก เพือ
โครงกำรเสริมสร ้ำงควำมรู ้ ควำม
่
ควบคุม กำกับ ดูแลให ้ข ้ำรำชกำร…
เข ้ำใจ งำนด ้ำนกำรเงินกำรคลัง …
กิจกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
100.00
ข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันบนเว็บไซต์ของ…
100.00

กิจกรรมกำรเปิ ดเผยข ้อมูลข่ำวสำร
ผ่ำนระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน…
กิจกรรมเสริมสร ้ำงเครือข่ำยและกำร
ดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กร…

โครงกำรเรียนรู ้กระบวนกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต…

100.00
96.92

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

่ งค์กร
กิจกรรมผสำนพลังมุง่ สูอ
ต ้นแบบจิตพอเพียงต ้ำนทุจริต…

100.00

100.00

100.00
กิจกรรมกำรสำรวจควำมคิดเห็นกำร
รับรู ้และเข ้ำใจเกีย
่ วกับนโยบำยและ…
่ ง
โครงกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย
ิ ภำ
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒส

100.00
100.00

้ จงกรอบกำรประเมินผล
โครงกำรชีแ
กำรปฏิบัตริ ำชกำรของสำนักงำน…
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (Career Path,…
โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์เพือ
่
ไปรัฐสภำใหม่

โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
กำรปฏิบัตต
ิ ำมประมวลจริยธรรม…
โครงกำรเสริมสร ้ำงวัฒนธรรมองค์กร
่ ำรบรรลุ…
และค่ำนิยมเพือ
่ นำไปสูก

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดาเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงานที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนิติการ โดย ศาสตราจารย์
ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เมือ่ วันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703
อาคารสุขประพฤติ กลุม่ เป้าหมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญตาแหน่งสายงาน
นิติกรที่มคี ุณสมบัตแิ ละอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 (เข้าร่วม 76 คน
เป้าหมาย 109 คน)
2) รุ่นที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงานที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาการ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และ ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล เมื่อวันจันทร์ที่
25 พ.ย 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือข้าราชการรัฐสภาสามัญตาแหน่งสายงานวิทยากร
ที่มีคุณสมบัตแิ ละอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 และตาแหน่งสายงานอืน่ ๆ
ที่ครบระยะเวลาการประเมินฯ (เข้าร่วม 86 คน เป้าหมาย 122 คน)
3. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหรือบรรยาย
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

สานักบริหาร
งานกลาง

๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
ร้อยละ 70.13 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 82.40 ของกลุ่มเป้าหมายได้นาความรู้ที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
2 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ งานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลังรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ
ในหัวข้อ "การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะ กมธ.
และ คกก. ด้วยระบบ HR" แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 (ภาคเช้า) หัวข้อ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบีย้ ประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2557 และการบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คกก. ด้วยระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 121 คน จากเป้าหมาย 100 คน
2) รุ่นที่ 2 (ภาคบ่าย) หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ของประธานและรองประธานสภาผู้นาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. สว. และ กมธ. พ.ศ. 2555 และการบันทึกการเบิก
ค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR
มีผู้เข้าร่วม 83 คน จากเป้าหมาย 100 คน
2. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒสิ ภา เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62
ผลผลิต
ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินการคลัง (เป้าหมายร้อยละ 85)
๒

สานักการคลัง
และงบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
ร้อยละ 85.44 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได้ (เป้าหมายร้อยละ 80)
3 โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษภัยของการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์ถึงโทษภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม.
ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมจานวน 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 167 คน จานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิต
ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
(เป้าหมายร้อยละ 90)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 91.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายร้อยละ 90)

๓

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ
1. ขออนุมตั ิโครงการ (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภาเห็นชอบกรอบการประเมินฯ)
2. จัดโครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการฯ
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ
3. ดาเนินการสรุปผลการประเมินโครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการฯ
ผลผลิต
ร้อยละ 92.00 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการฯ (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้าร่วมมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการฯ (เป้าหมายร้อยละ 80)

๔

ผู้รับผิดชอบ
สานักนโยบาย
และแผน

การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Career Path,
Succession Plan, Talent
Management และ Job
Rotation)

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงาน
1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
1.1 ดาเนินการทบทวนความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ โดยจัดทา (ร่าง) ประกาศ
กลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการทุกสายงาน (ระหว่างเดือน พ.ย. 62 – มิ.ย. 63)
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4 สายงาน
คือ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล
และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านทางหนังสือเวียน อินทราเน็ต คลิปวีดิโอ แผ่นพับ
และดาเนินการสารวจความพึงพอใจของข้าราชการที่มตี อ่ เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ จานวน 403 คน (ระบบแบบสอมถามอิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 63
2) พัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4 สายงาน คือ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงาน
ทรัพยากรบุคคล และสายงานนิติการ โดยเหลือเพียงสายงานวิเทศสัมพันธ์
ซึ่งสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดาเนินการนาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพมาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการประเภท
วิชาการทุกสายงาน โดยคณะทางานได้มีการประชุมเมีอ่ วันที่ 27 เม.ย. 63
พิจารณาทบทวนและจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 10 สายงาน คือ
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานวิชาการพัสดุ สายงานจัดการงานทั่วไป
สายงานวิชาการบัญชี สายงานวิชาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบ
๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ภายใน สายงานประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานวิชาการ
ช่างศิลป์ และสายงานบรรณารักษ์ โดยได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัด
ได้รบั ทราบเมือ่ วันที่ 30 มิ.ย. 63 และได้จดั ส่งไปยังสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรตามสายงานต่อไป
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ข้าราชการทีม่ ีตอ่ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา
และคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
2.1 จัดทาแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตาแหน่งผู้อานวยการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 จัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการทีไ่ ด้รับการคัดเลือก และหมุนเวียนงาน
ตามกรอบการสัง่ สมประสบการณ์ที่กาหนด (EAF) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 ดาเนินการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และสารวจความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
ได้มกี ารประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
แผนดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทบทวนแผนสืบทอดตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานัก และรายชื่อข้าราชการรัฐสภาที่มีคุณสมบัตเิ ข้ารับการสรรหา
เพื่อเป็นผู้สบื ทอดตาแหน่งผูอ้ านวยการสานัก พร้อมทัง้ แบบสารวจความพึงพอใจ
ต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๖

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
2) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
สรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง และผลสารวจความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง และรายงานผล
สารวจความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
3. ระบบบริหารข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง (Talent Management)
1) ดาเนินการจัดทาหนังสือส่งมอบรายงานผลข้าราชการผู้มศี ักยภาพสูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อดาเนินการพัฒนาข้าราชการผู้มศี ักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก
2) ประกาศรายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มศี ักยภาพสูง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 จานวน 2 ราย คือ (1) นางสาวอุษา ถาละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ (2) นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
3) ประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63
เพื่อพิจารณาการพัฒนาข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูงตามกรอบสั่งสมประสบการณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 ก.ค. 63 เพื่อพัฒนาข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูงผ่านการฝึกอบรม และวันที่ 25 ก.ย. 63 เพื่อพิจารณารายงาน
การเปิดรับสมัครคัดเลือก และรายงานการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๗

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
4. แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
1) มีแผนการดาเนินการตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัตงิ านของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) นาแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานไปดาเนินการปฏิบตั ิ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ
ข้าราชการทีไ่ ด้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จานวน 13 ราย
3) จัดทาแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานให้กบั ข้าราการที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในวันที่ 17 ก.พ. 63 และวันที่ 2 มี.ค. 63
4) ดาเนินการติดตามผลข้าราชการทีไ่ ด้รับการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสายงานทรัพยากรบุคคล จานวน 3 ราย
และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 2 ราย
5) ขอความอนุเคราะห์สานักที่มขี ้าราชการกลุ่มเป้าหมายตอบแบบติดตาม
การหมุนเวียนการปฏิบัตงิ าน ไปยังสานักที่มขี ้าราชการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน
(สว 0003.03/448 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63)
6) จัดส่งแบบสารวจความพึงพอใจต่อการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน
ไปยังสานักที่มขี ้าราชการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน คือ สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สานักนโยบายและแผน สานักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 และสานักกากับ
และตรวจสอบ
7) ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 เพือ่ พิจารณารายงานผล
การสารวจความพึงพอใจฯ และการศึกษาวิเคราะห์เพื่อขยายผลการดาเนินการ
ไปยังสายงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๘

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของโครงการสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 85)
ผลลัพธ์
1) ร้อยละ 75.08 ของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2562 (เป้าหมายร้อยละ 75)
2) ร้อยละ 83.33 ของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
ตามแผนสืบทอดตาแหน่งของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายร้อยละ 75)
3) ร้อยละ 75.14 ของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง (เป้าหมายร้อยละ 75)
4) ร้อยละ 83.00 ของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
ตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 75) ของข้าราชการ
ที่ได้รบั บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 (13 ราย)
6 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพื่อไปรัฐสภาใหม่

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม

1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทาและตรวจสอบบัญชีพัสดุ
ให้กับแต่ละสานัก เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62
2. มีหนังสือ สว 0004.04/ว87 ลงวันที่ 2 มี.ค. 63 เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุทมี่ ีอยู่จริงของแต่ละสานักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3. ดาเนินการเข้าตรวจสอบพัสดุของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4. ดาเนินการปรับปรุงบัญชีพัสดุตามรายละเอียดที่ได้เข้าตรวจสอบ
ในแต่ละสานัก พร้อมจัดส่งข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้วให้สานักทีร่ ับผิดชอบ
ดาเนินการปรับปรุงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
๙

สานักการคลังและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5. มีหนังสือ สว 0004.04/ว426 ลงวันที่ 10 ก.ค. 63 แจ้งให้สานัก/กลุม่
ดาเนินการจัดทาบัญชีพัสดุเพื่อเตรียมย้ายไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
6. ดาเนินการสรุปจานวนวัสดุครุภัณฑ์แต่ละชนิด เพื่อเตรียมการสาหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดจ้างขนย้าย
7. ดาเนินการตามกระบวนการจัดจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์แต่ละชนิด
ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนาความรู้ไปปรับใช้
กับการปฏิบตั ิงานได้ (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถทาการตรวจสอบ
พัสดุที่สานักครอบครองให้ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
(เป้าหมายร้อยละ 85)

7 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ  ยังไม่ได้ดาเนินการ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม  เฝ้าระวัง และติดตาม
ข้าราชการรัฐสภา
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสานักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกข้าราชการผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสานักทีม่ ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2703 อาคารสุขประพฤติ
๑๐

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

3. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ
1) ทุกสานักดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ (หน่วยงานภายใน) ในแต่ละสายงาน
โดยรายชื่อบุคลากรดีเด่นระดับสานักทุกสานัก จานวน ๔๕ คน
2) จัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการ
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีผไู้ ด้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการรัฐสภาผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดีเด่น จานวน ๔ คน
4. กิจกรรมการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
1) ทุกสานักดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภาเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
โดยมีการส่งผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละสานักเรียบร้อยแล้ว
2) คณะกรรมการลงพื้นที่สารวจข้อมูลของแต่ละสานักในช่วงเดือน กรกฎาคม –
สิงหาคม 2563 และดาเนินการพิจารณาให้คะแนนและประกาศผล
โดยสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ดังนี้ ระดับดีเด่น สานักการพิมพ์ ระดับดีมาก สานักกรรมาธิการ 2 ระดับดี
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และชมเชย สานักกรรมาธิการ 3 และสานัก
นโยบายและแผน พร้อมทั้งจัดสรรรางวัลดาวทอง สาหรับสานักที่มคี ะแนนสูงกว่า
ร้อยละ ๙๐ โดยใช้ชอื่ รางวัลสานักที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ระดับดาวทอง จานวน ๓ รางวัล และรางวัลระดับดาวเงิน
สาหรับสานักที่มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ มีจานวน ๑๑
๑๑

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
สานัก เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้สานักทีร่ ่วมแรงร่วมใจมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลือ่ นคุณธรรมและความโปร่งใส
3. จัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (พิธเี ชิดชูเกียกติฯ) เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2563 ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสานักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
เข้าร่วมคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็นข้าราชการผูม้ ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ได้รับคะแนนในการคัดเลือกไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนรวม
(เป้าหมายร้อยละ 95) และสานักที่เข้าร่วมคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับคะแนน ร้อยละ 100 ของคะแนนรวมตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ 80)

๑๒

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. กิจกรรมสัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภาระกิจวุฒสิ ภา
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่
13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริมแม่นาเจ้
้ าพระยา 401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารระดับผูบ้ ริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีสว่ นร่วม เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30
ซึ่งจะได้มีการดาเนินการติดตามผลการปฏิบัตติ ามค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา "สามัคคี มีวินยั ใจซื่อตรง" ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาต่อไป
2. กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลือ่ นภารกิจวุฒิสภา
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ บทบาทของโค้ชกับการพัฒนาบุคลากร :
โค้ชเพื่อการรูค้ ิดต้านทุจริตสูก่ ารมุง่ ผลสัมฤทธิข์ ององค์กร เมือ่ วันที่ 24 ม.ค. 63
ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
3. กิจกรรมการสารวจพฤติกรรมการปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม
และคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1) จัดรณรงค์เผยแพร่วฒ
ั นธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม และคุณธรรมเป้าหมาย
2) ดาเนินการสารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
ร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
3) รายงานการสารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีผลการสารวจ ดังนี้
(1) ผูบ้ ริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ปฏิบัตติ ามค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวนิ ัย ใจซื่อตรง” ร้อยละ 94.97

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
(2) ผูบ้ ริหารร้อยละ 100 ได้มีการนาค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาไปมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดนาไปปฏิบตั ิ
(3) มีการสารวจพฤติกรรมของบุคลากรในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
พบว่า บุคลากรร้อยละ 100 ทราบว่าองค์กรมีวฒ
ั นธรรม 5 ประการ
(4) บุคลากรมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 100
โดยแบ่งเป็น ปฏิบตั ิครบ 5 ประการ ร้อยละ 67.20 และปฏิบตั ิไม่ครบ
ทุกประการ ร้อยละ 32.80
(5) รายงานการประเมินตนเองในการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับที่ 2
โดยความเห็นชอบของเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งได้นาส่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
ผลผลิต
ร้อยละ 92.10 ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 90)
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างวัดผล ร้อยละ 97.50 ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายร้อยละ 90)

๑๔

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 2 วัน
เมื่อวันที่ 5 และ 17 ก.พ. 63
2. จัดทาสรุปผลการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
3. ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
4. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ให้ผู้บริหารพิจาณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
เพื่อนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
5. ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

สานักนโยบาย
และแผน

ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้รบั ผิดชอบในการบริหารและปฏิบตั งิ านตามโครงการ/กิจกรรม
ในแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะนาไปสู่
การดาเนินงาน (เป้าหมายร้อยละ 100)
ผลลัพธ์
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยง จานวน 1 ฉบับ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(เป้าหมาย 1 ฉบับ)
๑๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 กิจกรรมการสารวจความคิดเห็น
การรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทาง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(กิจกรรมประชุมชี้แจงแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดประชุมชีแ้ จงแผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ข้าราชการทั่วทัง้ องค์กร เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข
2703 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ
2. ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ ผูบ้ ังคับบัญชา และการประชุม
3. สารวจการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจมีการรับรู้คดิ เป็นร้อยละ 82.80 และมีความเข้าใจ
คิดเป็นร้อยละ 82.20
4. ดาเนินการตามแผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด ร้อยละ 100
5. สารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและผู้รบั ริการหรือผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
ผลผลิต
มีการประชุมชีแ้ จงแผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จานวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครัง้ )
ผลลัพธ์
ร้อยละ 84.00 ของกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นการดาเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแผน (เป้าหมายร้อยละ 80)

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กร
ต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต
(ชมรมขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา)

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

๑. การจัดตั้งชมรมขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1) จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2) จัดทาธรรมนูญชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อกาหนดบทบาท
ชมรมและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG
3) ติดตามการดาเนินการโดยใช้เครื่องมือ Application Line ด้วยการตัง้
กลุ่ม Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และติดตามการดาเนินงาน
ของสมาชิกทาง Line
5) สร้างผูน้ าการขับเคลือ่ นชมรมตามแผน STRONG โดยจัดอบรมหลักสูตร
โค้ชตัวต่อ คือการนาคณะทางานมาอบรมให้เป็นตัวนาในการขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต
๒. การจัดทาแผนชมรมขับเคลือ่ นองค์กรพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
๑) จัดทาแผนชมรมขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต (Strong Model)
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒) มอบหมายให้ทุกสานักจัดทาแผนประจาสานัก และดาเนินการตามแผน
ซึ่งมีกิจกรรมการขับเคลื่อนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมมุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัยการทุจริต กิจกรรมใช้หลักธรรม
กล่อมเกลาพฤติกรรมบุคลากร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
3) รายงานผลการดาเนินการกิจกรรมของชมรม STRONG Model

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
(๑) ด้านการบริหารจัดการชมรม เช่น
- การจัดทาแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมชิ อบ จานวน ๑๘
สานัก และติดตามรายงานความเสี่ยงของ ๑๘ สานัก พบว่า ไม่มีการทุจริตใดๆ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับชมรม โดยการจัดประชุมชีแ้ จงถึง
บทบาทชมรม STRONG วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบทบาทชมรม
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดาเนินการของชมรม โดยผ่าน @ ไลน์ชมรม
Face book PAGE และสือ่ Infographic
(๒) ด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น
- กิจกรรมพัฒนาโค้ชตัวต่อ เพื่อขยายจานวนต้นแบบในแต่ละสานัก
โดยจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายระดับผู้บงั คับบัญชากลุ่มงาน จานวน ๗๒ คน
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ และ
มอบหมายบทบาทให้ผบู้ ังคับบัญชากลุ่มงานในแต่ละสานักขับเคลื่อนการต่อต้าน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมภายในสานักที่สังกัด
- กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัยการทุจริต ทุกสานัก
ตั้งคณะทางาน จัดทาสือ่ เพือ่ รณรงค์ พร้อมทั้งมีคณะทางานเฝ้าระวังการทุจริต
(Watch & Voice) ปรากฏว่าไม่มขี ้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และไม่มี
พฤติกรรมการทุจริตเกิดขึ้นในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- กิจกรรม Search for “Diamond” เป็นกิจกรรมค้นหาบุคลากรในสังกัด
ที่ได้กระทาความดีที่เป็นที่ประจักษ์ และยกย่องเพื่อเสริมสร้างกาลังใจให้ทาความดี
๑๘

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ต่อไป ซึ่งปรากฏว่ามีบคุ ลากรสานักการพิมพ์ ได้กระทาความดี โดยเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบตั ิเหตุรถชนหน้าอาคารสุขประพฤติ และบุคลากรสานักงานประธาน
วุฒิสภา ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ปว่ ยที่ประกาศต้องการเลือดโดยด่วน
- รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคีมีวนิ ัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ”์ ซึ่งทุกสานักได้สร้างสื่อรณรงค์ดังกล่าวทุกเดือน
- ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย
ใจซื่อตรง” โดยทุกสานักได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
ผลผลิต
1. มีการจัดตัง้ ชมรมขับเคลือ่ นองค์กรจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)
จานวน 1 ชมรม (เป้าหมาย 1 ชมรม)
2. มีแผนชมรมขับเคลื่อนองค์กรจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)
จานวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ)
ผลลัพธ์
1. มีสมาชิกชมรมขับเคลื่อนองค์กรจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)
จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน (เป้าหมาย 100 คน)
2. ร้อยละ 100 ของความสาเร็จกิจกรรมตามแผนชมรมขับเคลื่อน
องค์กรจิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG Model (เป้าหมายร้อยละ 95)

๑๙

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและ
การดาเนินการร่วมกับเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม (เครือข่าย
ภายใน/ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา/ภายนอก)

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.1 ขยายเครือข่ายภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสานัก/กลุ่ม
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต รวม ๑๙ เครือข่าย
1.2 ขับเคลื่อนการจัดตัง้ คณะทางานขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริตประจาสานัก
1.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการร่วมกันกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการโดยการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน 18 สานัก
1.4 จัดทาคลินิกให้คาปรึกษาใน 3 ช่องทาง ดังนี้
- ไลน์ @ STRONG
- การสื่อสารทั่วไป เช่น โทรศัพท์
- การให้คาปรึกษาด้วยตนเอง/การลงพื้นที่
1.5 จัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในแต่ละสานัก จากปัญหาที่อยากแก้
และความดีที่อยากทา จนได้ข้อสรุปของสานัก
2. การสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยดาเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63
ณ ห้องประชุม 402 – 403 อาคารรัฐสภา โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ โดยแยกเป็น
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิ านได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๐ และสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะมากขึน้
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๒๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. จานวน 3 รุน่
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค. 63 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คินเวนชัน่
โดยแลกเปลี่ยนประเด็น ดังนี้ (1) การเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG
(2) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นร่วมออกจากผลประโยชน์ส่วนตัว
(3) ยึดหลักการปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร
4. วันแห่งคุณธรรม (การเชิดชูเกียรติและเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านคุณธรรมและ
จริยธรรม)
ครั้งที่ ๑ จัดภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชัน้ ๒๗
อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
การทาความดีและผลการดาเนินการของสานักทีม่ ีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส จานวน ๕ สานักที่ได้รางวัล
และบอร์ดองค์ความรูต้ ่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๑๙ คน
ครั้งที่ ๒ จัดร่วมกันระหว่างสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสานักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
งบประมาณ ชัน้ ๖ อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่าย จานวน ๑๗๐ คน พร้อมทัง้ เครือข่าย
๕ องค์กรทีไ่ ด้นานิทรรศการมาร่วมจัดแสดงความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อต้านการทุจริต ได้แก่
(๑) สานักงาน กปร. (๒) สานักงาน กกต. (๓) สานักงาน ป.ป.ช.
(๔) สานักงาน ป.ป.ท. (๕) กรมการศาสนา
๒๑

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
มีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จานวน 5 เครือข่าย (เป้าหมาย 3 เครือข่าย)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80.02 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการขับเคลื่อน
องค์กร เพื่อนาไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (เป้าหมายร้อยละ 80)
13 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

๑. เลขาธิการวุฒิสภา ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ยดึ ถือและนาเจตจานงสุจริต
ไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกคน
พร้อมทั้งมีการวางแผนและตั้งคณะทางานผูร้ ับผิดชอบและจัดระบบการเฝ้าระวัง
การทุจริต (Watch & Voice) ไปยังทุกหน่วยงาน รวมถึงการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมให้บคุ ลากร
นาไปปฏิบตั ิบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมองค์กร
3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๗ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา และมาตรา ๙ เช่น ข้อมูลข่าวสารไว้ในสถานที่เฉพาะ
ให้ประชาชนเข้าตรวจดู และมาตรา 11 เช่น การรายงานผลการดาเนินการผ่าน
เว็บไซต์ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างครบถ้วน
4. มีการให้บริการตามมาตรฐานและขั้นตอนอย่างครบถ้วน
5. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
เป็นรายไตรมาส และจัดทาสรุปเป็นรายปี เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
๒๒

สานักบริหารงาน
กลาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

6. มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน เสนอประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อนาเผยแพร่ในเว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร
7. มีแนวทางปฏิบตั ิในการบริการข้อมูลข่าวสาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัย
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิต
มีรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมเสนอเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน 3 ฉบับ
(เป้าหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ)
ผลลัพธ์
มีรายงานผลการดาเนินการกิจกรรมเสนอเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน 1 ฉบับ
(เป้าหมาย 1 ฉบับ)
14 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จัดทาแผนงาน/แนวทาง/โครงการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานประกอบการจัดทาแผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายผูด้ ูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) และผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบการประเมินของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. ผู้ดแู ลระบบ (Admin หน่วยงาน) และผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบการประเมิน
ดาเนินการติดตามรวบรวมข้อมูลของสานักต่าง ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่สอดคล้องกับการประเมิน ITA เพื่อเปิดเผยในระบบเว็บไซต์
๒๓

สานักนโยบาย
และแผน
และ
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
๔. ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่สอดคล้องกับการประเมิน ITA
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
(๑) ตัวชี้วดั การเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
(๒) ตัวชี้วดั การป้องกันการทุจริต ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๕. รายงานผลการดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITAS) ของสานักงาน ป.ป.ช. ซึง่ จะเป็น
การนาผลการดาเนินการไปประมวลผลคะแนนตามวิธีการที่กาหนดไว้
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เว็บไซต์สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และบอร์ดประชาสัมพันธ์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิต
มีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ที่กาหนดให้สาธารณะชนได้รบั ทราบ
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100)
ผลลัพธ์
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จานวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ)

๒๔

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 กิจกรรมการประชุมระดับสานัก
เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด
- การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาค
- การให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางทีก่ าหนด

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้

สานักนโยบาย
และแผน
และ
ทุกสานัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่ ตรวจสอบภายใน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่ ตรวจสอบภายใน
สานักงานประธานวุฒิสภา
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104 ชัน้ 21
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 ณ ห้องทางานผู้อานวยการสานัก ชัน้ 20
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ณ ห้องทางานผู้อานวยการสานัก ชัน้ 20
สานักประชาสัมพันธ์
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการสานัก ชั้น 14
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชัน้ 15
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการสานัก ชั้น 14
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมผู้อานวยการสานักชัน้ 14
สานักบริหารงานกลาง
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101 ชัน้ 21
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102 ชัน้ 21
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2407 ชัน้ 24
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101 ชัน้ 21
สานักการคลังและงบประมาณ
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63
๒๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
สานักการต่างประเทศ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203 ชั้น 22
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104 ชัน้ 21
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชัน้ 23
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203 ชัน้ 22
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชัน้ 23
สานักวิชาการ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสานัก (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสุขประพฤติ
สานักการประชุม
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 20
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 20
สานักกากับและตรวจสอบ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 20
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชัน้ 25
สานักกรรมาธิการ ๑
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
๒๖

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
สานักกรรมาธิการ ๒
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63
- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63
- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63
- ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63
สานักกฎหมาย
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301 ชั้น 23
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301 ชั้น 23
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23
สานักภาษาต่างประเทศ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก อาคารสุขประพฤติ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชัน้ 27
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชัน้ 27
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13
๒๗

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63
- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63
- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63
สานักการพิมพ์
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102 ชัน้ 21
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2103 ชัน้ 21
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชัน้ 23
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชัน้ 25
อาคารสุขประพฤติ
สานักกรรมาธิการ ๓
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ อาคารสุขประพฤติ
สานักนโยบายและแผน
- ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชั้น 15
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2408 ชัน้ 24

๒๘

ผู้รับผิดชอบ

สรุปค่าคะแนนการประเมิน
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็น/แนวทาง
การเสริมสร้าง
ความรู้
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
การทุจริต

การกาหนด
มาตรการ
ในการป้องกัน
การทุจริตภายใน

ชื่อโครงการ

1. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

น้าหนัก 0.50 น้าหนัก 0.25
100 %
87.66 %
(50 คะแนน)
(21.92
คะแนน)
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน)
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน)

น้าหนัก 0.25
100 %
(25 คะแนน)

2. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา
3. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
100 %
100 %
4. โครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของสานักงานเลขาธิการ (50 คะแนน) (25 คะแนน)
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
100 %
100 %
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
(50 คะแนน) (25 คะแนน)
ทรัพยากรบุคคล (Career Path,
Succession Plan, Talent
Management และ Job Rotation)
๒๙

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
น้าหนัก 1.00
96.92 %

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง

100 %
(25 คะแนน)
100 %
(25 คะแนน)

100 %
100 %

สานักการคลังและ
งบประมาณ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักนโยบายและแผน

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักบริหารงานกลาง

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

สานักงาน
6. โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ ไปรัฐสภาใหม่

7. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
8. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร
9. โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
10. กิจกรรมการสารวจความคิดเห็น
การรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

น้าหนัก 0.50 น้าหนัก 0.25 น้าหนัก 0.25
100 %
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
น้าหนัก 1.00
100 %

ผู้รับผิดชอบ

สานักการคลังและ
งบประมาณ

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %
(50 คะแนน)
100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)
100 %
(25 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)
100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักนโยบายและแผน

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓๐

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

น้าหนัก 0.50 น้าหนัก 0.25 น้าหนัก 0.25
100 %
100 %
11. กิจกรรมผสานพลังมุ่งสูอ่ งค์กรต้นแบบ 100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)
จิตพอเพียงต้านทุจริต (ชมรมขับเคลื่อน

องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
12. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและ
การดาเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กร
คุณธรรม (เครือข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก)
13. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14. กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
น้าหนัก 1.00
100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักบริหารงานกลาง

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

100 %

สานักนโยบายและแผน
และ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๓๑

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

15. กิจกรรมการประชุมระดับสานัก
เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

น้าหนัก 0.50 น้าหนัก 0.25 น้าหนัก 0.25
100 %
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
น้าหนัก 1.00
100 %

ผู้รับผิดชอบ

สานักนโยบายและแผน
และ
ทุกสานัก

เฉลี่ยร้อยละ

99.79 %

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน การประเมินความสาเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
๑
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๒
๓

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๔

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๕

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕
๓๒

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นการ
ตามแผนปฏิบตั ิการบริหารความเสีย่ งและป้ องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

