แผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
และการต่อต้านการทุจริต
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบูรณาการแผนเกียวกับการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตของสํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เปาหมาย : การเปนองค์กรคุณธรรม
: การเปนองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

สารบัญ
หน่วยงาน
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. กลุ่มช่วยอานวยการ
๓. สานักงานประธานวุฒิสภา
๔. สานักประชาสัมพันธ์
๕. สานักบริหารงานกลาง
๖. สานักการคลังและงบประมาณ
๗. สานักการต่างประเทศ
๘. สานักวิชาการ
๙. สานักการประชุม
๑๐. สานักกากับและตรวจสอบ
๑๑. สานักกรรมาธิการ ๑
๑๒. สานักกรรมาธิการ ๒
๑๓. สานักกฎหมาย
๑๔. สานักภาษาต่างประเทศ
๑๕. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๖. สานักเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑๗. สานักรายงานการประชุมและชวเลข
๑๘. สานักการพิมพ์
๑๙. สานักกรรมาธิการ ๓
๒๐. สานักนโยบายและแผน

หน้า
๑
๘
๑๒
๑๙
๒๘
๓๖
๒๓
๕๐
๕๗
๖๔
๗๒
๗๙
๙๐
๙๘
๑๐๕
๑๑๖
๑๒๓
๑๓๐
๑๓๗
๑๔๘

ภาคผนวก
การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรดีเด่น
และสานักที่มผี ลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม กลุ่มนาไปปฏิบัติ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานง
เผยแพร่
ราชการสังกัดรัฐสภา
สุจริต จานวน ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ฉบับ
๒๕๖๓
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริม
กลุ่มนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
๒. แผนส่งเสริมและ
จริยธรรมและความโปร่งใส
คุณธรรม จานวน ๑ ปฏิบัติ
๒๕๖๓
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย ฉบับ
- แผนส่งเสริม
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑ ส่งเสริมคุณธรรมและความ
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
โปร่งใสของสานักงาน
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
คุณธรรม ประจาปี
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว ของสานักงานเลขาธิการ
๑

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
บุคลากรร้อยละ ๘๐ มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน ๒๕๖๓
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม การแลกเปลี่ยน
๒๕๖๓
โครงการ
เรียนรู้
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ

๑.๔

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
ภายในสานัก

๑.๕

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม

๑.๖

รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์  บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑ วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม
 บุคลากร
(ครอบคลุม สามัคคี
ประพฤติตาม
มีวินัย สุจริตโปร่งใส วัฒนธรรม
รอบรูง้ านสภา
องค์กร
มีจิตอาสา มุง่ งาน
สภาสัมฤทธิ)์
๒

ที่มา/บูรณาการกับแผน

วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
และสานักพอเพียงต้าน
ทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
- รอบ ๖ เดือน
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
- รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
- รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG
- ภาพกิจกรรม
จิตพอเพียงต้านทุจริต

รณรงค์พร้อม

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง
๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบ
เกี่ยวกับค่านิยม
ร่วมของส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา

๓

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
บุคลากรปฏิบตั ิ - มีหลักฐานภาพสื่อ
ตามค่านิยมร่วม พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
ของส่วนราชการ เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป
สังกัดรัฐสภา

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและสานัก
พอเพียงต้านทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ มีการปฏิบัตติ าม จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ เข้าร่วมโครงการ
ปฏิญญาความดี ค รั้ ง จั ด เ มื่ อ ใ ด ก็ การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ดีของสานัก)
รายงานในรอบนั้นๆ
ราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
บุคลากรร้อยละ ๘๐ มีการปฏิบัตติ าม รอบ ๖ เดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ ๑๐ มีนาคม ๖๓
๒๕๖๓
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.แผนส่งเสริมและ
รอบ ๙ เดือน
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG
๑๐ มิถุนายน ๖๓
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
จิตพอเพียงต้านทุจริต
รอบ ๑๒ เดือน
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
๓๐ สิงหาคม ๖๓
โปร่งใสของสานักงาน
- รายงานสรุปผล เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การดาเนิน
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
กิจกรรมพร้อม
คุณธรรม ประจาปี
ภาพ
ผลการประเมิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณธรรมและ
ปฏิบัตติ าม
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
- มีรายงานผลการ
ดาเนินการ
คัดเลือก

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
สานัก/กลุ่มเข้า
รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการผู้
ยึดมั่นปฏิบัตติ าม
ประมวล
จริยธรรม

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและสานัก
พอเพียงต้านทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
มีกิจกรรม
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จริยธรรมและความโปร่งใส
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ส่งเสริม สนับสนุน เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
สานักที่มีผลงาน คณะกรรมการตรวจ ๒๕๖๓
สานัก/กลุ่มให้

ส่งเสริมการปฏิบัติ สานักกาหนด
ประพฤติตาม
ตามประมวล
(รายละเอียดใน
ประมวลจริยธรรม
จริยธรรม
ภาคผนวก)
ข้าราชการรัฐสภา
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

๕

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในกลุ่ม
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด าเนิ น การตาม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริหารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
บุคลากรในสังกัด
เข้าใจเรื่องการ
เข้าใจเกี่ยวกับการ ประเมินเพื่อทดลอง
ประเมิน ITA
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

แ ผ น บ ริ ห า ร
ความเสี่ ย งฯ ๑
ฉบับ

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
๖

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์
อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครั้ง

ผลลัพธ์

รายงานการเฝ้ า
ร ะ วั ง / ก า ร
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต

๗

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน
๑๐ มีนาคม ๖๓
รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. กลุ่มช่วยอานวยการนักบริหาร
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
๑.๑ รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - สื่อรณรงค์อย่าง  บุคลาการจดจา - รอบ ๖ เดือน
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา น้อยเดือนละ ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ การดาเนินการด้านคุณธรรม
วัฒนธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
- รอบ ๙ เดือน
 บุคลากร
ครั้ง
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ราชการสังกัดรัฐสภา
ประพฤติตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
- รอบ ๑๒ เดือน
วัฒนธรรม
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
องค์กร/ค่านิยม ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG
วินัย ใจซื่อตรง”
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
จิตพอเพียงต้านทุจริต
สื่อ/กรณีเป็นคลิป
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
ให้ส่งไฟล์คลิป
โปร่งใสของสานักงาน
ตามจานวนเดือน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
๘

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและสานัก
พอเพียงต้านทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๙

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
- มีรายงานผลการ - มีการเสนอชือ่
๓ เมษายน ๒๕๖๓
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ดาเนินการ
บุคลากรภายใน
คัดเลือก
สานัก/กลุ่มเข้า - คาสั่งคณะทางานฯ
รับการคัดเลือก - บันทึกสานักส่งชื่อผู้
เป็นข้าราชการผู้ ได้รับการสรรหา
ยึดมั่นปฏิบัตติ าม - รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ประมวล
ได้รับการเสนอชื่อ
จริยธรรม
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ

๑๐

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
-

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์
อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครั้ง

รายงานการเฝ้ า
ร ะ วั ง / ก า ร
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต

๑๑

รอบ ๖ เดือน
๑๐ มีนาคม ๖๓
รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. สานักงานประธานวุฒิสภา ปฏิญญาคุณธรรม “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว มีความสามัคคี กลมเกลียว”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๑๒

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
๑๓

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักงาน
ประธานวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๔

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพและ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๑๕

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๑๖

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักงาน
ประธานวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๗

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักงาน
ประธานวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๘

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. สานักประชาสัมพันธ์ ปฏิญญาคุณธรรม ๑.ให้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายการสร้าง
นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
ความโปร่งใส คุณธรรม
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
และความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ การจัดทาประกาศเจตจานงสุจริต ประกาศเจตจานงสุจริต มีการดาเนินการ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศแจ้
ง
เวี
ย
น/
จานวน ๑ ฉบับ
ตามประกาศ
๒. แผนส่งเสริมและ
เผยแพร่
เจตจานงสุจริต
ขับเคลื่อนองค์กร
๑.๓

๑.๔

จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
การจัดทามาตรการการลดโอกาส
การทุจริตภายในสานัก

มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ

๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จานวน ๑
ฉบับ พร้อมไฟล์

มาตรการการลดโอกาส มีการดาเนินการ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- ประกาศแจ้งเวียน/

๑๙

STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

๑.๔

๑.๕

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

การทุจริตภายใน
สานักประชาสัมพันธ์
จานวน ๑ ฉบับ

ตามมาตรการ
การลดโอกาส
การทุจริต

กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
และปฏิบัติ

บันทึกการประชุม
สานัก

บุคลากรร้อยละ ๘๐
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
ภายในสานัก
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ

๒๐

มีรายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
เผยแพร่

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
- บันทึกการประชุม ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
การมอบนโยบาย
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ต้านทุจริตของสานักงาน
นานโยบายดังกล่าว เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ไปปฏิบตั ิ
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
๑๐ พฤษภาคม
จริยธรรมและความ
๒๕๖๓
โปร่งใส ของสานัก
- มีรายงานสรุปผล
ประชาสัมพันธ์ ประจาปี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จานวน ๑ ฉบับ
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ

ลาดับ
๑.๖

๑.๗

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
เดือนละ ๑ ครั้ง
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน ร้อยละ ๘๐ ของ
- มีหลักฐานภาพสื่อ
บุคลากรปฏิบตั ิ
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
บุคลากรภายใน
ตามค่านิยมร่วม
วินัย ใจซื่อตรง”
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
สานักทราบเกี่ยวกับ
ของส่วนราชการ
คลิป
ค่านิยมร่วมของส่วน
สังกัดรัฐสภา
ราชการสังกัดรัฐสภา

๒๑

ที่มา/บูรณาการกับแผน
๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
ประชาสัมพันธ์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๒

ลาดับ

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรม Big Cleaning Day
บุคลากรร้อยละ ๙๐
๑. บุคลากรสานัก ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
- รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
บุคลากรสานักประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการ
ประชา
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนิน
ร่วมใจ “๕ ส” ภายในสานัก
สัมพันธ์รว่ มใจทา
ของส่วนราชการสังกัด
กิจกรรมพร้อม
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อเกิด
รัฐสภา ประจาปี
ภาพ
ความสามัคคี
ผลการประเมิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เสียสละ และเพื่อ
๒.แผนส่งเสริมและ
ประโยชน์สว่ นรวม
ขับเคลื่อนองค์กร
๒. เกิดความเป็น
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ระเบียบเรียบร้อย
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ภายในสานัก
และความโปร่งใสของ
๒.๒

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ผลผลิต

ผลลัพธ์

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมโครงการ

๒๓

บุคลากรมีความ
เสียสละและการ
อุทิศตน
เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
การดาเนิน
คุณธรรม ประจาปี
กิจกรรมพร้อม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพ
ของสานักงานเลขาธิการ

ผลการประเมิน

ลาดับ
๒.๓

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

๒.๔

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๒.๕

รณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
บุคลากรสานัก
บุคลากรปฏิบตั ิตาม
๒๔

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพถ่ายการรณรงค์

ที่มา/บูรณาการกับแผน
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
ประชาสัมพันธ์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

๒.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ข้าราชการในวันที่มีการประชุม
วุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์รว่ มมือ
กันแต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการรัฐสภา
ในวันประชุมวุฒิสภา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๕

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

มีการเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล

๒๕

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- รายงานผลกิจกรรม

๑.บุคลากรมีความ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เสียสละ และมี
- ภาพถ่ายการรณรงค์
สามัคคีระหว่างกัน
- รายงานผลกิจกรรม
๒.บุคลากรมีสว่ นรวม
กิจกรรมภายใน
องค์กร

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๒๖

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
ประชาสัมพันธ์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๒๗

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. สานักบริหารงานกลาง ปฏิญญาคุณธรรม “จิตบริการ”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ กาหนดนโยบายและแนวทางใน
นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างความโปร่งใสและความ จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริตโดยผูบ้ ริหาร
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ เผยแพร่นโยบายและแนวทางใน ประกาศ/ช่องทาง
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐสภา ประจาปี
มีการดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การสร้างความโปร่งใสและความ เผยแพร่ จานวน ๑
ประกาศแจ้
ง
เวี
ย
น/
ตามประกาศ/
๒. แผนส่งเสริมและ
ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงมาตรฐาน
เผยแพร่/ภาพ
ช่องทาง
เผยแพร่
ขับเคลื่อนองค์กร
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑.๓ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
และความโปร่งใสของ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
สานักงานเลขาธิการ
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑ วุฒิสภา ประจาปี
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
๑.๔ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ คุณธรรม ประจาปี
๒๘

ลาดับ

๑.๕

๑.๖

๑.๗

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๒๙

ที่มา/บูรณาการกับแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
บริหารงานกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีจิตอาสา มุง่ งาน
สภาสัมฤทธิ)์
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๘

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๓๐

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับเป็น
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรได้รับความรู้ บุคลากรได้รับ
ต้นแบบในการปฏิบตั ิตามหลัก
ความเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจ - รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนิน
คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม/
และสามารถนาไป
ของส่วนราชการสังกัด
กิจกรรมพร้อม
การปฏิบตั ิงานตามรอยพระยุคล
ปฏิบัติงานได้
บาท อาทิ พระบรมราโชวาท หลัก
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมิน
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒.แผนส่งเสริมและ
๒.๒ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บุคลากรได้รับความรู้ บุคลากรได้รับ
ขับเคลื่อนองค์กร
รายงานสรุ
ป
ผล
มาตรฐานทางจริยธรรม และวินัย
ความเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
การด
าเนิ
น
ข้าราชการรัฐสภา เป็นประจาอย่าง
และสามารถนาไป
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
กิ
จ
กรรมพร้
อ
ม
สม่าเสมอ
ปฏิบัติงานได้
และความโปร่งใสของ
ภาพและ
สานักงานเลขาธิการ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ประจาปี
๒.๓ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
๓ เมษายน ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ -บั น ทึ ก ประชุ ม การ คุณธรรม ประจาปี
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น สรรหาภายในสานัก งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผู้ยดึ มัน่ - บันทึกสานักส่งชื่อผู้ ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ได้รับการสรรหา
๓๑

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม - รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
สานักที่มีผลงาน คณะกรรมการตรวจ
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
(รายละเอียดใน
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
ภาคผนวก)
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

๒.๔

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๒.๕

จัดทาสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาท

สื่อเกี่ยวกับ
ทศพิธราชธรรม พระ
บรมราโชวาท

บุคลากรได้รับความรู้ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ความเข้าใจและ - ภาพถ่ายการรณรงค์
- รายงานผลกิจกรรม
สามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้

๒.๖

จัดโครงการสะสมความดี

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีพฤติกรรม ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามความดีทกี่ าหนด - ภาพถ่ายการรณรงค์
- รายงานผลกิจกรรม

๓๒

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
บริหารงานกลางประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีเครือข่ายตามจานวนที่ มีความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย
กาหนด

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพถ่ายการรณรงค์
- รายงานผลกิจกรรม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพถ่ายการรณรงค์
- รายงานผลกิจกรรม

๒.๗

โครงการสร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งของตารวจรัฐสภา

๒.๘

โครงการแบ่งปันธรรมะ เพื่อสร้าง
สุขให้เพื่อน

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้

๒.๙

จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบตั ิทาน้ายา
ล้างจากวัสดุธรรมชาติเพื่อส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ภาพถ่ายการรณรงค์
- รายงานผลกิจกรรม

๒.๑๐

จัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามระบบคุณธรรม

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพถ่ายการรณรงค์
- รายงานผลกิจกรรม

๓๓

ที่มา/บูรณาการกับแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๓.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๔.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
บริหารงานกลางประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
๓๔

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
บริหารงานกลางประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๓๕

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. สานักการคลังและงบประมาณ ปฏิญญาคุณธรรม ๑. ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้
๒. ใส่ใจในหน้าที่ด้วยจิตบริการ
๓. เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม
๓๖

ลาดับ

๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
๓๗

ที่มา/บูรณาการกับแผน
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการคลัง
และงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สภาสัมฤทธิ)์
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๓๘

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมอย่างน้อย ๑ บุคลากรได้
- รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
ครั้ง
ปฏิบัติงานตาม
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนิน
ประเพณีวัฒนธรรม
ของส่วนราชการสังกัด
กิจกรรมพร้อม
และหลัก
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
พระพุทธศาสนา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเมิน
๒.๒ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
STRONG จิตพอเพียงต้าน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ -บั น ทึ ก ประชุ ม การ ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น สรรหาภายในสานัก และความโปร่งใสของ
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผู้ยดึ มัน่ - บันทึกสานักส่งชื่อผู้ สานักงานเลขาธิการ
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ได้รับการสรรหา
วุฒิสภา ประจาปี
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม - รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้รับการเสนอชื่อ
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การเสนอชื่อ
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๓๙

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

๒.๓

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
สานักที่มีผลงาน คณะกรรมการตรวจ
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
(รายละเอียดใน
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
ภาคผนวก)
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

๔๐

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการคลัง
และงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๔๑

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการคลัง
และงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๔๒

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. สานักการต่างประเทศ ปฏิญญาคุณธรรม “การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๔๓

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
๔๔

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการ
ต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๔๕

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพและ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๔๖

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๔๗

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการ
ต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๔๘

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการ
ต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๔๙

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘. สานักวิชาการ ปฏิญญาคุณธรรม ๑. ใส่ใจในงาน บริการด้วยใจ ๒. ร่วมมือ ร่วมใจ ในงานที่ปฏิบัติ
๓. มีระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
๕๐

ลาดับ

๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
๕๑

ที่มา/บูรณาการกับแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สภาสัมฤทธิ)์
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๕๒

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม คุณธรรมและความโปร่งใส
คุณธรรมของสานักฯ ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน รัฐสภา ประจาปี
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
รอบ ๖ เดือน
ขับเคลื่อนองค์กร
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
๑๐ มีนาคม ๖๓
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
รอบ ๑๒ เดือน
วุฒิสภา ประจาปี
๓๐ สิงหาคม ๖๓
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
การดาเนิน
คุณธรรม ประจาปี
กิจกรรมพร้อม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพและ
ของสานักงานเลขาธิการ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๕๓

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๕๔

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๕๕

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๕๖

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. สานักการประชุม ปฏิญญาคุณธรรม ๑. อุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
๒. สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
๕๗

ลาดับ

๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
๕๘

ที่มา/บูรณาการกับแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการ
ประชุม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สภาสัมฤทธิ)์
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๕๙

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพและ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๖๐

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๖๑

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการ
ประชุม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๖๒

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักการ
ประชุม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๖๓

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐. สานักกากับและตรวจสอบ ปฏิญญาคุณธรรม“มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตน”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๖๔

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
๖๕

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักกากับ
และตรวจสอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๖๖

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ จัดมุมหนังสือ/การเผยแพร่องค์
มีมุมหนังสือ/
บุคลากรในสานัก ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
ความรู้เกี่ยวกับ
การเผยแพร่
กากับและ
- รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมคุณธรรม
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ
การดาเนิน
ของส่วนราชการสังกัด
และจริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพร้อม
จริยธรรม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๐
ประเมิน
๒.๒

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

๖๗

๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ

๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
สานักที่มีผลงาน คณะกรรมการตรวจ
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
(รายละเอียดใน
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
ภาคผนวก)
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

๒.๓

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๒.๔

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรมนาสุข

บุคลากรในสังกัด
สานักกากับและ
ตรวจสอบเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่
กาหนด

รายงานภาพกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย
คุณธรรม จริยธรรม
นาสุข

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

๒.๕

กิจกรรม Search for Diamond
(ค้นหาบุคลากรทีก่ ระทาความดี

รายงานพฤติกรรม
ความดีของบุคลากร

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุ ป ผลการ

๖๘

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักกากับ
และตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ของสานักกากับและตรวจสอบ)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ภายในสานักกากับและ
ตรวจสอบ
(ไม่ตอ้ งจัดทารายงาน
กรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ให้
เกิดการกระทาความดี)

คณะกรรมการ
ชมรมฯ

๖๙

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๗๐

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักกากับ
และตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๓.๔

โครงการการจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ รองรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกระบวนการได้ มาซึ่ ง
บุคคลผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญัติ

มีช่องทาง
การในการสือ่ สาร
และเปิดโอกาสให้
ประชาชน
มีส่วนร่วม
๗๑

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
แผนส่งเสริม สนับสนุน
มี ก ารด าเนิ น การ ๓๐ สิงหาคม ๖๓
ตามโครงการ
- ร า ย ง า น ก า ร การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดาเนินการ
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑. สานักกรรมาธิการ ๑ ปฏิญญาคุณธรรม “รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจหน้าที่ ภักดีต่อองค์กร”
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๗๒

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
๗๓

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๗๔

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๗๕

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๗๖

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๗๗

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๗๘

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒. สานักกรรมาธิการ ๒ ปฏิญญาคุณธรรม “รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจต่องานในหน้าที่”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ กาหนดนโยบายด้านคุณธรรม
มีนโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรมของสานักกรรมาธิการ ๒ ของสานักกรรมาธิการ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๒ จานวน ๑ ฉบับ
เผยแพร่
๑.๒ การจัดทามาตรการดาเนินการตาม มีประกาศสานัก
บุคลากรสานัก
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ของส่วนราชการสังกัด
ประมวลจริยธรรม และนโยบาย กรรมาธิการ ๒ เรื่อง กรรมาธิการ ๒ มี
- ประกาศแจ้งเวียน/ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้านความโปร่งใส
มาตรการคาเนินการ คุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่/ภาพ
๒. แผนส่งเสริมและ
ตามประมวลจริยธรรม และความโปร่งใส
ขับเคลื่อนองค์กร
และนโยบายด้านความ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
โปร่งใส จานวน ๑
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ฉบับ
และความโปร่งใสของ
๑.๓ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
สานักงานเลขาธิการ
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
วุฒิสภา ประจาปี
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
๗๙

ลาดับ
๑.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
การจัดทาประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง นโยบาย
ต่อต้านการให้สนิ บนเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๕

กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
และปฏิบัติ

๑.๖

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
ภายในสานัก

๑.๗

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
นโยบายต่อต้านการให้
สินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จานวน ๑ ฉบับ

มีการดาเนินการตาม
นโยบายฯ

บันทึกการประชุม
สานัก

บุคลากรร้อยละ ๘๐
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมโครงการ

มีรายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

๑. มีสื่อให้ความรู้
บุคลากรสานัก
เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม กรรมาธิการ ๒ ร่วม
๒. มีมมุ กิจกรรม
ขับเคลือ่ นไปสู่การ
๘๐

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

คุณธรรม ประจาปี
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศแจ้งเวียน/ ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
เผยแพร่/ภาพ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๔.แผนปฏิบัติการ
- บันทึกการประชุม ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
การมอบนโยบาย
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ต้านทุจริตของสานักงาน
นานโยบายดังกล่าว เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ไปปฏิบตั ิ
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
๑๐ พฤษภาคม
จริยธรรมและความ
๒๕๖๓
โปร่งใส ของสานัก
- มีรายงานสรุปผล กรรมาธิการ ๒ ประจาปี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จานวน ๑ ฉบับ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓. มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
มาตรการควบคุมและ
แนวทางการปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง ของ
สานักกรรมาธิการ ๒
จานวน ๑ ฉบับ
๔. มีทะเบียนคุมการ
ปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง
จานวน ๑ ฉบับ
๕. มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง การ
จัดทาข้อปฏิบตั ิการ
แสกนลายนิว้ มือในการลง
เวลาปฏิบัตริ าชการ
๘๑

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
เป็นองค์กรคุณธรรม ภาพและผลการ
ประเมิน

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ลาดับ

๑.๘

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

และการขออนุญาตลา
ของบุคลากร สานัก
กรรมาธิการ ๒ จานวน
๑ ฉบับ
๖. มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
ข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการของบุคลากร
สานักกรรมาธิการ ๒
จานวน ๑ ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
องค์กร
มีจิตอาสา มุง่ งาน
สภาสัมฤทธิ)์
๘๒

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

- รอบ ๖ เดือน
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๙

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๘๓

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อ/คลิป
พร้อมไฟล์ ตาม
จานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
๑. มีสื่อการสร้าง
บุคลากรได้มีความรู้ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจตาม ความเข้าใจการ
- รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
การปฏิบตั ิงานตามประมวล
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรม
ปฏิบัติงานตาม
การดาเนิน
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ของส่วนราชการสังกัด
ข้าราชการรัฐสภาครบ ประมวลจริยธรรม
กิจกรรมพร้อม
๑๒ ข้อ
ข้าราชการรัฐสภา
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งสื่อภาพนิ่งและวีดโี อ
ประเมิน
๒.แผนส่งเสริมและ
๒. มีมมุ จริยธรรม
ขับเคลื่อนองค์กร
๒.๒ กิจกรรม “๑ เดือน ๑ กิจกรรม” ๑. บุคลากรร้อยละ ๘๐ บุคลากรสานัก
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
STRONG จิตพอเพียงต้าน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กรรมาธิการ ๒ ได้
- รายงานสรุปผลการ ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
๒. มีภาพการทากิจกรรม ปฏิบัติตามปฏิญญา
ดาเนินกิจกรรมพร้อม และความโปร่งใสของ
คุณธรรมและมีการ
ภาพและผลการ
สานักงานเลขาธิการ
สร้างเครือข่ายร่วมกับ ประเมิน
วุฒิสภา ประจาปี
สานักอื่น ๆ

๒.๓

กิจกรรม “คนคุณธรรม กรรม ๒”

มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
มาตรการคาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม
และนโยบายด้านความ
โปร่งใส จานวน ๑ ฉบับ
๘๔

บุคลากรสานัก
กรรมาธิการ ๒ มีผู้ที่
ได้รบั มอบประกาศ
เกียรติบัตร

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
- ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก
กรรมาธิ ก าร ๒ เรื่ อ ง
มาตรการค าเนิ น การ
ตามประมวลจริยธรรม
และนโยบายด้านความ
โปร่งใส

คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๒.๔

กิจกรรมตามหลักคาสอนทาง
ศาสนา “ทางานสาเร็จ
ตามหลักอิทธิบาท ๔”

มีสื่อประชาสัมพันธ์การ
ทางานตามหลักอิทธิ
บาท ๔

๒.๕

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
- มีรายงานผลการ
ดาเนินการคัดเลือก

๒.๖

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

มีกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม
ให้ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
๘๕

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
บุคลากรสานัก
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
กรรมาธิการ ๒ ได้นา - สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
หลักอิทธิบาท ๔ ไป การท างานตามหลั ก
ประยุกต์ใช้ในการ
อิทธิบาท ๔
ปฏิบัติงาน
- มีการเสนอชือ่
๓ เมษายน ๒๕๖๓
บุคลากรภายใน
สานัก/กลุ่มเข้ารับ -บั น ทึ ก ประชุ ม การ
การคัดเลือกเป็น สรรหาภายในสานัก
ข้าราชการผู้ยดึ มัน่ - บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ปฏิบัตติ าม
ได้รับการสรรหา
ประมวลจริยธรรม - รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
สานักที่มีผลงาน
คณะกรรมการตรวจ
ส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
(รายละเอียดใน
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๒ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ
๒.๗

๒.๘

๒.๙

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ภาคผนวก)
กิจกรรมลดดุลยพินิจ พิชติ งาน
๑. มีคมู่ ือการ
สานักกรรมาธิการ ๒
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็น
ลดโอกาสที่จะประสบ
ปัจจุบัน
ปัญหาและความ
๒. มีแผนบริหารความ เสียหายที่เกิดขึ้นจาก
เสี่ยง
การปฏิบตั ิงาน รวมทั้ง
การทุจริต เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้า
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม บุคลากรในสังกัด
มีเครือข่ายและ
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ บุคลากรสานัก
กาหนด
กรรมาธิการ ๒
ตระหนักในความ
รับผิดชอบและมี
บทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมอย่างจริงจัง
กิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมไทย
มีกิจกรรมอย่างน้อย ๑ บุคลากรได้ปฏิบตั ติ าม
รวมใจอาสาพาบารุงพุทธศาสนา ครั้ง
ประเพณีวัฒนธรรมและ
หลักพระพุทธศาสนา

๘๖

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
๑. คู่มอื การ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน
๒. มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๒ .แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๒ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๗

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
๘๘

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๒ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๘๙

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๓. สานักกฎหมาย ปฏิญญาคุณธรรม “ความซื่อตรง”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๙๐

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
ประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อความ
- มีบอร์ด
บุคลากรของสานัก ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ให้
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ - ประกาศแจ้งเวียน/
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความ บุคลากรของสานัก
ด้วยความระมัดระวัง เผยแพร่/ภาพ
ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ รอบคอบถูกต้อง
ของทางราชการ
ภายใต้กรอบของ
- มีการส่งต่อข้อความ กฎหมาย
ในระบบ Line อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครัง้
เพื่อเตือนใจมิให้มกี าร
ละเมิด กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผลการ
เสริมสร้างความเข้าใจ
๙๑

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กฎหมาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ
๑.๗

๑.๘

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
จานวน ๑ ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
เดือนละ ๑ ครั้ง
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตั ิ
- มีหลักฐานภาพสื่อ
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
บุคลากรภายใน
ตามค่านิยมร่วม พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
มีวินัย ใจซื่อตรง”
สานักทราบเกี่ยวกับ
ของส่วนราชการ เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
ค่านิยมร่วมของส่วน
สังกัดรัฐสภา
คลิป
ราชการสังกัดรัฐสภา

๙๒

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมสมาธิภาวนาก่อนการเริม่ บุคลากรของสานักฯ
การปฏิบตั หิ น้าที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
หมุนเวียนกันเข้าร่วม ราชการมี
- รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ (กิจกรรม
คุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมเป็นประจา
ประสิทธิภาพและ
การดาเนิน
ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ
ของส่วนราชการสังกัด
ประสิทธิผล
กิจกรรมพร้อม
๒๕๖๓)
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเมิน
๒.๒ รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวติ และ บุคลากรของสานักฯ
มีการทางานเป็นทีม ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
รายงานสรุ ป ผลการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
STRONG จิตพอเพียงต้าน
กิจกรรม
ดาเนินกิจกรรมพร้อม ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร และความโปร่งใสของ
ประเมิน
สานักงานเลขาธิการ
๒.๓ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
วุฒิสภา ประจาปี
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
การเสริมสร้างความ คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าใจ จานวน ๑
ของสานักงานเลขาธิการ
ฉบับ
๒.๔ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
๓ เมษายน ๒๕๖๓ วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
๙๓

ลาดับ

๒.๕

๒.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

และปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
- มีรายงานผลการ
ดาเนินการคัดเลือก

สานัก/กลุ่มเข้ารับ
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการผู้ยดึ มัน่
ปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม บุคลากรในสังกัด
มีเครือข่ายและองค์
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
- รายงานสรุปผลการ
กาหนด
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน
กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๙๔

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กฎหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ
๒.๑๐

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
บุคลากรของสานักฯ
บาท น้อมนาหลักปรัชญาของ
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ กิจกรรม
ปฏิบัตติ น : ตอนแบ่งปันและส่งต่อ
ความสุขแก่น้องๆ นักเรียนใน
โรงเรียนทีห่ ่างไกล

มีความสามัคคี

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

ที่มา/บูรณาการกับแผน
๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๒ .แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กฎหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๕

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
๙๖

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กฎหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๙๗

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๔. สานักภาษาต่างประเทศ ปฏิญญาคุณธรรม “๑.ทางานเต็มความสามารถและเป็นทีม เพื่อให้ผลงานถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
๒. มีจิตบริการ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ๓. อุทิศเวลาให้ราชการ”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐
๙๘

ลาดับ

๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
๙๙

ที่มา/บูรณาการกับแผน
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
ภาษาต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๐๐

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพและ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๑๐๑

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๑๐๒

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
ภาษาต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๐๓

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
ภาษาต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๐๔

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๕. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิญญาคุณธรรม “ทำงำนเป็นทีม”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มำตรกำรที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๑๐๕

ผลลัพธ์

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
ประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อความ
- มีบอร์ด
บุคลากรของสานัก ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ให้
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ - ประกาศแจ้งเวียน/
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความ บุคลากรของสานัก
ด้วยความระมัดระวัง เผยแพร่/ภาพ
ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ รอบคอบถูกต้อง
ของทางราชการ
ภายใต้กรอบของ
- มีการส่งต่อข้อความ กฎหมาย
ในระบบ Line อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครัง้
เพื่อเตือนใจมิให้มกี าร
ละเมิด กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผลการ
เสริมสร้างความเข้าใจ
๑๐๖

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

๑.๗

รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”

๑.๘

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

๑.๙

กิจกรรมสร้างความเข้าใจประเด็น
นโยบาย และแนวทางในการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
จานวน ๑ ฉบับ
- กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
เดือนละ ๑ ครั้ง
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตั ิ
- มีหลักฐานภาพสื่อ
บุคลากรภายใน
ตามค่านิยมร่วม พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
สานักทราบเกี่ยวกับ
ของส่วนราชการ เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
ค่านิยมร่วมของส่วน
สังกัดรัฐสภา
คลิป
ราชการสังกัดรัฐสภา
ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานในสังกัด ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
บุคลากรภายใน
สานักงาน
- บันทึกขออนุมัติ
สานักงานทราบและ
เลขาธิการวุฒิสภา - ลายชื่อผูเ้ ข้าร่วม
๑๐๗

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประชุมชีแ้ จงแผนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา )

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เข้าใจ

นาไปปฏิบตั ิ

๑๐๘

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
- รายงานสรุปและ
ภาพกิจกรรม
- รายงานการ
ประมวลผลการ
สารวจความรูแ้ ละ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผน

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ลาดับ

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
บุคลากรปฏิบตั ิตาม ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
ได้กลุม่ ผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
- รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
องค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่การ ในการผลักดัน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนิน
บรรลุเป้าหมายขององค์กร
สนับสนุน และ
ของส่วนราชการสังกัด
กิจกรรมพร้อม
ขับเคลือ่ น รวมทัง้ ได้
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
แนวทาง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเมิน
การขับเคลื่อน
๒.แผนส่งเสริมและ
สู่องค์กรคุณธรรม
ขับเคลื่อนองค์กร
๒.๒ กิจกรรมการสารวจพฤติกรรมการ บุคลากรของสานักฯ
มีรายงานสรุปการ
๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
สารวจพฤติกรรม
รายงานสรุ ป ผลการ ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร
ดาเนินการประเมินฯ และความโปร่งใสของ
ค่านิยมร่วมและคุณธรรมเป้าหมาย กิจกรรม
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
สานักงานเลขาธิการ
เลขาธิการวุฒิสภา
วุฒิสภา ประจาปี
๒.๓

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ผู้นา กับการส่งเสริมคุณธรรม
และการขับเคลือ่ น “ค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ได้กลุม่ ผู้นา
ในการผลักดัน
สนับสนุน และ
ขับเคลือ่ น รวมทัง้ ได้
แนวทาง
การขับเคลื่อน
๑๐๙

บุคลากรปฏิบตั ิตาม
วัฒนธรรมองค์กร

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
รายงานสรุ ป ผลการ คุณธรรม ประจาปี
ดาเนินกิจกรรมพร้อม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ประเมิน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

๒.๔

กิจกรรมให้คาปรึกษาเครือข่าย
คุณธรรมภายในองค์กร

๒.๕

กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการเป็นองค์กร
คุณธรรม

๒.๖

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
โครงการผสานพลังมุ่งสู่สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กร
พอเพียงต้านทุจริต (Strong
Model)

๒.๗

๒.๘

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
๔.แผนปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
- มีรายงานสรุปผล ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
การเสริมสร้างความ องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เข้าใจ จานวน ๑
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
ฉบับ
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
หน่วยงานของ
มีรายงานสรุปการ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานฯ ร้อยละ
ประเมินผล
รายงานผลการ
จริยธรรมและความ
๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมิน
โปร่งใส ของสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
บุคลากรของสานักงาน บุคลากรของ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สู่องค์กรคุณธรรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ

ฯ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม
บุคลากรของสานักงาน
ฯ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม

รายงานผลการ
ดาเนินการ
๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน
บุคลากรของสานักงาน บุคลากรของ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ฯ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม สานักงานปฏิบัตติ าม -ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
๑๑๐

สานักงานปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริต

ลาดับ

๒.๙

๒.๑๐

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

และความโปร่งใส : กิจกรรมการ
เพิ่มและพัฒนา EQ
ด้วยหลักธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน

กิจกรรม

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ประมวลจริยธรรม

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ดาเนินการ/ภาพ
-บันทึกขออนุมัติ

๓ เมษายน ๒๕๖๓

-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
สานักที่มีผลงาน คณะกรรมการตรวจ
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
(รายละเอียดใน
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
ภาคผนวก)
๑๑๑

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ลาดับ

๒.๑๑

๒.๑๐

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม บุคลากรในสังกัด
มีเครือข่ายและองค์
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กาหนด
โครงการส่งเสริม
การปฏิบตั ติ ามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมและ
ผลการประเมินฯ
บุคลากรของสานักงาน นาหลักปรัช
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ฯ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม เศรษฐกิจพอเพียงไป - รายงานสรุปผลการ
กิจกรรม
ประยุกต์ใช้
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

๑๑๒

๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๒.แผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓ .แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน
โปร่งใส ของสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑๑

กิจกรรมรวมพลังพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม

บุคลากรของสานักฯ
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ

๒.๑๒

กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ

บุคลากรของสานักฯ
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ

๑๑๓

มีการปฏิบัตริ ่วมกัน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ทีม
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน
มีการปฏิบัตริ ่วมกัน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ทีม
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๑๔

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๑๕

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๖. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ปฏิญญาคุณธรรม “ร่วมกันทำงำนเป็นทีม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร”
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มำตรกำรที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๑๑๖

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผลการ
เสริมสร้างความเข้าใจ
จานวน ๑ ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
เดือนละ ๑ ครั้ง
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
๑๑๗

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

๑๑๘

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมรณรงค์บารุง
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตั ิ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
พระพุทธศาสนา
บุคลากรภายใน
ตามหลักศาสนา - รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
สานักเข้าร่วม
การดาเนิน
ของส่วนราชการสังกัด
กิจกรรม
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเมิน
๒.๒ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
บุคลากรของสานักฯ
มีปฏิบัตงิ านร่วมกัน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
รายงานสรุ ป ผลการ
สังคม
STRONG จิตพอเพียงต้าน
กิจกรรม
ดาเนินการ
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
๒.๓ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
๓ เมษายน ๒๕๖๓ และความโปร่งใสของ
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
สานักงานเลขาธิการ
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ -บั น ทึ ก ประชุ ม การ วุฒิสภา ประจาปี
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น สรรหาภายในสานัก งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผู้ยดึ มัน่ - บันทึกสานักส่งชื่อผู้ ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ได้รับการสรรหา
คุณธรรม ประจาปี
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม - รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
การเสนอชื่อ
๑๑๙

ลาดับ
๒.๔

๒.๕

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
มีกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
สานักที่มีผลงาน คณะกรรมการตรวจ
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
(รายละเอียดใน
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
ภาคผนวก)
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม บุคลากรในสังกัด
มีเครือข่ายและองค์
๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รายงานสรุปผลการ
กาหนด
ดาเนินกิจกรรมและ
ผลการประเมินฯ

๑๒๐

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๒๑

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๒๒

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗. สานักรายงานการประชุมและชวเลข ปฏิญญาคุณธรรม “เจ้าหน้าที่หน้าใส ใส่ใจบริการ”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๑๒๓

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
๑๒๔

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๒๕

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพและ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๑๒๖

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๑๒๗

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๒๘

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๒๙

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๘. สานักการพิมพ์ ปฏิญญาคุณธรรม “ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้”
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริต
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต
เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
รัฐสภา ประจาปี
๑.๒ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ขับเคลื่อนองค์กร
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
และความโปร่งใสของ
๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
บันทึกการประชุม
บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สานัก
นานโยบายดังกล่าว - บันทึกการประชุม วุฒิสภา ประจาปี
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
๑๓๐

ลาดับ
๑.๔

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
- ภาพกิจกรรม
สภาสัมฤทธิ)์
รณรงค์พร้อม
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
บรรยายภาพ
๑๓๑

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๗

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๓๒

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ง ไม่จากัดจานวน การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้
ของส่วนราชการสังกัด
๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
ดาเนินการตามที่ระบุ รัฐสภา ประจาปี
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
ใ น แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
หลักปรัชญาของ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมของสานักฯ ๒.แผนส่งเสริมและ
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนทางาน
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน ขับเคลื่อนองค์กร
เป็นทีมเพื่อความสาเร็จ
ในรอบนั้นๆ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๖ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มีนาคม ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
รอบ ๙ เดือน
วุฒิสภา ประจาปี
๑๐ มิถุนายน ๖๓
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
รอบ ๑๒ เดือน
คุณธรรม ประจาปี
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
การดาเนิน
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
กิจกรรมพร้อม
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ภาพและ
๑๓๓

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๑๓๔

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ผลการประเมิน
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๓๕

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๓๖

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๙. สานักกรรมาธิการ ๓ ปฏิญญาคุณธรรม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญงานสภา”
ลาดับ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ กาหนดนโยบายด้านคุณธรรม
มีนโยบายคุณธรรม
สานักนาไปปฏิบตั ิ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรมของสานักกรรมาธิการ ๓ ของสานักกรรมาธิการ
- ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๓ จานวน ๑ ฉบับ
เผยแพร่
๑.๒ การจัดทาประกาศมาตรการให้คุณ มีประกาศสานัก
บุคลากรสานัก
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ของส่วนราชการสังกัด
ให้โทษ
กรรมาธิการ ๓ จานวน กรรมาธิการ ๓ นา
- ประกาศแจ้งเวียน/ รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ฉบับ
นโยบายไปปฏิบัติ
เผยแพร่/ภาพ
๒. แผนส่งเสริมและ
๑.๓ จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
๑๒ กุมภาพันธ์
ขับเคลื่อนองค์กร
จริยธรรมและความโปร่งใส
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ
๒๕๖๓
STRONG จิตพอเพียงต้าน
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- แผนส่งเสริม
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
คุณธรรม จานวน ๑ และความโปร่งใสของ
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ฉบับ พร้อมไฟล์
สานักงานเลขาธิการ
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
วุฒิสภา ประจาปี
๑.๔ กิจกรรมสร้างค่านิยมการทางาน นโยบายการปฏิบัตงิ าน บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายใต้นโยบายการปฏิบตั ิงานของ ของสานักกรรมาธิการ ๓ นานโยบายดังกล่าว - ประกาศแจ้งเวียน/ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
สานักกรรมาธิการ ๓ ประจาปี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่/ภาพ/
ไปปฏิบตั ิ
๑๓๗

ลาดับ

๑.๕

๑.๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักแฮปปี้
“Happy Bureau”
- H : Harmonize
สานักสามัคคีปรองดอง
- A : Accountability
รู้รับผิดชอบ
- P : People Centric
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- P : Participation
เน้นการมีส่วนร่วม
- Y : Yield
มุ่งผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
และปฏิบัติ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
ภายในสานัก

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สานักแฮปปี้ “Happy
Bureau”

บันทึกการประชุม
สานัก

บุคลากรร้อยละ ๘๐
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมโครงการ
๑๓๘

มีรายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยน

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
รายงานผลการ
ดาเนินการ

ที่มา/บูรณาการกับแผน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จริยธรรมและความ
- บันทึกการประชุม โปร่งใส ของสานัก
การมอบนโยบาย
กรรมาธิการ ๓ ประจาปี
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- มีรายงานสรุปผล

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

๑.๗

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
๑. มีสื่อให้ความรู้
บุคลากรสานัก
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม กรรมาธิการ ๓ ร่วม - รายงานสรุปผลการ
๒. มีมมุ กิจกรรม
ขับเคลือ่ นไปสู่การ ดาเนินกิจกรรมพร้อม
๓. มีประกาศสานัก
เป็นองค์กรคุณธรรม ภาพและผลการ
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง
ประเมิน
มาตรการควบคุมและ
แนวทางการปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง ของ
สานักกรรมาธิการ ๓
จานวน ๑ ฉบับ
๔. มีทะเบียนคุมการ
ปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง
จานวน ๑ ฉบับ
๑๓๙

ลาดับ

๑.๘

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

๕. มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง การ
จัดทาข้อปฏิบตั ิการ
แสกนลายนิว้ มือในการลง
เวลาปฏิบัตริ าชการ
และการขออนุญาตลา
ของบุคลากร สานัก
กรรมาธิการ ๓ จานวน
๑ ฉบับ
๖. มีประกาศสานัก
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง
ข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการของบุคลากร
สานักกรรมาธิการ ๓
จานวน ๑ ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
๑๔๐

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
มีจิตอาสา มุง่ งาน
สภาสัมฤทธิ)์

ตามวัฒนธรรม
องค์กร

- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๙

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๔๑

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อ/คลิป
พร้อมไฟล์ ตาม
จานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรม CSR บาเพ็ญประโยชน์ - บุคลากรร้อยละ ๘๐ - บุคลากรภายใน
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อสังคม โดยร่วมพิธีเปิดอาคาร เข้าร่วมโครงการ
สานักได้พัฒนาตนเอง - รายงานสรุปผล การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนิน
เรียนและบริจาคสิง่ ของจาเป็น
ให้
ม
จ
ี
ต
ิ
สาธารณะ
- มูลนิธไิ ด้รับทุนทรัพย์
ของส่วนราชการสังกัด
กิจกรรมพร้อม
ตอน “แฮปปี้ปนี ี้ มอบสิ่งดี ๆ
รู
จ
้
ก
ั
การเสี
ย
สละ
ภาพและผลการ รัฐสภา ประจาปี
เพื่อน้อง” ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ รวมทัง้ สิ่งของบริจาค
รวมจานวน ๑๐,๗๐๐ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเมิน
จังหวัดกาญจนบุรี
๒.แผนส่งเสริมและ
บาท
- เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ี
ขับเคลื่อนองค์กร
ให้กับองค์กรต่อ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
สาธารณะ
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
- เกิดความรัก ความ
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
สมัครสมานสามัคคี
วุฒิสภา ประจาปี
สร้างบรรยากาศทีด่ ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในการทางาน ส่งผล
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความสุข
๑๔๒

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๒.๒

กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตอน “ดื่มนม ชมฟาร์ม
ตามรอยเท้าพ่อ”

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรภายใน
สานักมีคุณธรรม
จริยธรรม น้อมนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ปฏิบตั ิงาน
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ของสังคม

๒.๓

โครงการ “กรรมาธิการ ๓
บุคลากรร้อยละ ๙๐
บุคลากรสานัก
สานพลัง Strong สู่องค์กรใส
เข้าร่วมโครงการ
กรรมาธิการ ๓ มี
สะอาด” ตามแนวทาง Strong
ฐานความคิดของ
Model จิตพอเพียงต้านทุจริต
Strong Model
โดยการประชุมปฏิบตั ิการอย่างมี
ส่วนร่วม (Workshop) ผ่านการ
ประชุมประจาเดือนของสานัก
ในหัวข้อ “ทาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ”
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น

๒.๔

๑๔๓

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๓ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

๒.๕

๒.๖

๒.๗

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผู้ยดึ มัน่ ได้รับการสรรหา
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
มีกิจกรรมส่งเสริม มีการส่งรายงานเพื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก เอกสารตามที่
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
สานักที่มีผลงาน
คณะกรรมการตรวจ
ให้ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม สานักกาหนด
ประมวลจริยธรรม
(รายละเอียดใน
ข้าราชการรัฐสภา
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
ภาคผนวก)
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม บุคลากรในสังกัด
มีเครือข่ายและ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ บุคลากรสานัก
- รายงานสรุปผลการ
กาหนด
กรรมาธิการ ๓
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ตระหนักในความ
ภาพและผลการ
รับผิดชอบและมี
ประเมิน
บทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมอย่างจริงจัง
กิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมไทย
บุคลากรร้อยละ ๙๐
บุคลากรได้ปฏิบตั ิ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
รวมใจอาสาพาบารุงพุทธศาสนา
ตามประเพณี
รายงานสรุปผลการ คุณธรรม ประจาปี
๑๔๔

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
โดยจัดพิธีทาบุญเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่ สานักกรรมาธิการ ๓ ตอน
“บุญขึ้นปีใหม่ รวมใจ ข้าวหม้อ
แกงหม้อ”

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เข้าร่วมโครงการ

วัฒนธรรมและหลัก
พระพุทธศาสนา

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
ดาเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน

ที่มา/บูรณาการกับแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๒ .แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๓ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔๕

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๔๖

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานัก
กรรมาธิการ ๓ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

๑๔๗

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๐. สานักนโยบายและแผน ปฏิญญาคุณธรรม “ความสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility)”
ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๑ การขับเคลือ่ นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
๑.๑ การจัดทานโยบายด้านคุณธรรม นโยบายคุณธรรม
หน่วยในสังกัด
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
จริยธรรม ความ
สานักงานเลขาธิการ - ประกาศแจ้งเวียน/ การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริตของสานักงาน
โปร่งใส/เจตจานงสุจริต วุฒิสภานาไปปฏิบตั ิ เผยแพร่
ของส่วนราชการสังกัด
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ กิจกรรมประกาศเจตจานง/
นโยบายคุณธรรม
บุคลากรในสานัก
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐสภา ประจาปี
นโยบายฯ นาไป
- ประกาศแจ้งเวียน/ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นโยบายด้านคุณธรรมและความ จริยธรรม ความ
๒. แผนส่งเสริมและ
เผยแพร่
โปร่งใสของสานักนโยบายและแผน โปร่งใส/เจตจานงสุจริต ปฏิบัติ
ขับเคลื่อนองค์กร
จานวน ๑ ฉบับ
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑.๓ โครงการสัมมนา เรื่อง ชี้แจงการ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
๑) บุคลากรของส่วน หน่วยงานใน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ราชการสังกัดรัฐสภารับรู้ สานักงานเลขาธิการ - รายงานผลการดาเน และความโปร่งใสของ
คารับรองการปฏิบัติราชการ
และเข้าใจนโยบายและ วุฒนิ าแผนไปปฏิบตั ิ เนินการ/ภาพ
สานักงานเลขาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : แนวทางของส่วน
วุฒิสภา ประจาปี
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ราชการสังกัดรัฐสภา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้านคุณธรรม และความ
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
โปร่งใสและการสร้าง
๑๔๘

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัตงิ าน และสามารถ
นานโยบายและแนวทาง
ดังกล่าวไปใช้ในการ
ดาเนินงาน
๒) บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการ:
ด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใส
๑.๔

๑.๕

จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ตามปฏิญญาสานัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตัว)เป็น
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

มีแผนส่งเสริมคุณธรรม สานักนาแผนไป
จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติ

๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จานวน ๑
ฉบับ พร้อมไฟล์

บันทึกการประชุม
สานัก

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- บันทึกการประชุม

บุคลากรร้อยละ ๘๐
นานโยบายดังกล่าว
๑๔๙

ที่มา/บูรณาการกับแผน
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักนโยบาย
และแผนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

๑.๖

๑.๗

๑.๘

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
ความโปร่งใสและเจตจานงสุจริต
ไปปฏิบตั ิ
การมอบนโยบาย
แก่บคุ ลาการในสังกัดเพื่อยึดถือ
- บุคลากรร้อยละ ๘๐
และปฏิบัติ
นานโยบายดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาที่
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีรายงานสรุปผล ๑๐ พฤษภาคม
อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
๒๕๖๓
เข้าร่วมโครงการ
การแลกเปลี่ยน
ภายในสานัก
- มีรายงานสรุปผล
เรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน ๑ ฉบับ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานสรุปผลการ ๑๐ พฤษภาคม
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๓
คุณธรรม
โครงการ
- มีรายงานสรุปผล
การเสริมสร้างความ
เข้าใจ จานวน ๑
ฉบับ
รณรงค์วฒ
ั นธรรมองค์กร “สามัคคี - กิจกรรมรณรงค์
- รอบ ๖ เดือน
 บุคลาการจดจา
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา วัฒนธรรมองค์กร ๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
วัฒนธรรม
มีจิตอาสา มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์”
กิจกรรม (ครอบคลุม  บุคลากรประพฤติ - รอบ ๙ เดือน
สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามวัฒนธรรม
โปร่งใส รอบรู้งานสภา
- รอบ ๑๒ เดือน
องค์กร
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มีจิตอาสา มุง่ งาน
๑๕๐

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สภาสัมฤทธิ)์
- สื่อรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๙

ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มี
วินัย ใจซื่อตรง”

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
สานักทราบเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๕๑

บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเป็นคลิป ให้
ส่งไฟล์คลิป
ตามจานวนเดือน
- มีหลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้สง่ ไฟล์
คลิป

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย
ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
บุคลากรร้อยละ ๘๐
มีการปฏิบัตติ าม
จั ด กิ จ ก รร ม ละ ๑ ๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ปฏิญญาความดี
เข้าร่วมโครงการ
ครั้ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีของสานัก)
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
ของส่วนราชการสังกัด
คุณธรรมของสานักฯ รัฐสภา ประจาปี
จั ด เมื่ อ ใดก็ ร ายงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในรอบนั้นๆ
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
รอบ ๖ เดือน
STRONG จิตพอเพียงต้าน
๑๐ มีนาคม ๖๓
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
รอบ ๙ เดือน
และความโปร่งใสของ
๑๐ มิถุนายน ๖๓
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
รอบ ๑๒ เดือน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานสรุปผล ๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปี
การดาเนิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมพร้อม
ของสานักงานเลขาธิการ
ภาพและ
ผลการประเมิน วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
๑๕๒

ลาดับ
๒.๒

๒.๓

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กระบวนการคัดเลือก - มีการเสนอชือ่
บุคลากรที่มีคุณธรรม บุคลากรภายใน
และปฏิบัตติ าม
สานัก/กลุ่มเข้ารับ
ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการผูย้ ดึ มัน่
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการคัดเลือก
ประมวลจริยธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริม
มีการส่งรายงานเพื่อ
สนับสนุนสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมการคัดเลือก
สานักที่มีผลงาน
ให้ประพฤติตาม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
๑๕๓

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร
๓ เมษายน ๒๕๖๓
-บั น ทึ ก ประชุ ม การ
สรรหาภายในสานัก
- บันทึกสานักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา
- รายชื่ อ บุ ค ลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
- ภาพบุคลากรผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
สานักกาหนด
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

ที่มา/บูรณาการกับแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและสานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักนโยบาย
และแผนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

ที่มา/บูรณาการกับแผน

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
๓.๑

กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)

๓.๒

จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ต ปร ะพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลข าธิ ก าร วุ ฒิ ส ภา ปร ะ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
ITA

แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓
- รายงานการจัด
กิจกรรมพร้อมภาพ
- บันทึกเสนอชื่อผู้ทมี่ ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA
ด า เ นิ น กา ร ต า ม นาส่ง ป.ป.ช.
แผนบริ ห ารความ แผนความเสี่ยง ๑
ฉบับ ส่ง ๕
เสี่ยงฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เสนอชื่อผู้ทมี่ ีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์
ITA

รายงานการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
ของสานัก
รอบที่ ๑
๑๐ พฤษภาคม
๑๕๔

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของสานักนโยบาย
และแผนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๓.๓

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑
ครั้ง

รายงานการเฝ้ า รอบ ๖ เดือน
ระวัง/การร้องเรียน ๑๐ มีนาคม ๖๓
เกี่ยวกับการทุจริต รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการเฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

๓.๔

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity

มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

การเผยแพร่ข้อมูล
ตามเกณฑ์การ
ประเมินความ
โปร่งใสและตาม
มาตรา ๗ และ

๑๕๕

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๒๕๖๓
รอบที่ ๒
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน
๑๐ มีนาคม ๖๓
รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

and Transparency Assessment :
ITA) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๕

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร
และคูม่ ือมาตรฐาน

มาตรา ๙ ของ
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตของ
สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

๑๕๖

มีการเผยแพร่
ข้อมูลตามมาตรา
๗ และ มาตรา ๙
ของ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต
ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาในการ ที่มา/บูรณาการกับแผน
นาส่งเอกสาร
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการ
ดาเนินการ

รอบ ๖ เดือน
๑๐ มีนาคม ๖๓
รอบ ๙ เดือน
๑๐ มิถุนายน ๖๓
รอบ ๑๒ เดือน
๓๐ สิงหาคม ๖๓
- รายงานการ
ดาเนินการ

ลาดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาในการ
นาส่งเอกสาร

อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
๓.๖

กิจกรรมการเสริมสร้างมาตรการ
กลไกหรือการวางระบบในการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร โดย
จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงและป้องกันการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัตกิ ารบริหาร
ความเสี่ยงและป้องกัน
การทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภางบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๗

มีการเผยแพร่แผน
แผนปฏิบัตกิ าร
บริหารความเสี่ยง
และป้องกันการ
ทุจริตของ
สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
บริ ห ารความเสี่ ย ง
และป้องกันการทุจริต
ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ที่มา/บูรณาการกับแผน

ภาคผนวก

การดาเนินการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
----------------------๑. กำหนดให้สำนักจัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและควำมโปร่งใส
โดยกาหนดช่วงระยะเวลารวบรวมจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
จำกนั้น จะเข้ำสู่กระบวนกำรเข้ำเยี่ยมชมงำนของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมต่อไป
๒. ก ำหนดให้ แ ต่ ล ะส ำนั ก จั ด ท ำเอกสำรหลั ก ฐำนผลกำรดำเนิ นงำนด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม ตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใสเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมชม
งำนของสำนัก ดังนี้
- ให้ จั ด ท ำสำรบั ญ เอกสำร โดยระบุ เ ลขหน้ ำ เอกสำรของแต่ ล ะหั ว ข้ อ ตำมแบบประเมิ น
(แบบ ๔) และจัดทำดัชนีรำยละเอียดเอกสำรของแต่ละหัวข้อ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถตรวจเอกสำร
แต่ละหัวข้อได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
- ให้จัดทำเอกสำรคำชี้แจงหัวข้อตำมแบบประเมินและบทสรุปของผู้บริหำร รวมเอกสำรแนบ
หรือภำคผนวก จานวนไม่เกิน ๒๐๐ หน้า
โดยให้สำนัก/กลุ่มที่ขึ้นตรงจัดทำเอกสำรหลักฐำนผลกำรดำเนินงำน จำนวน ๒ ชุด พร้อมทั้ง ให้
สแกนเอกสำรดั ง กล่ ำ วบั น ทึ ก เป็ น ไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (PDF) น ำส่ ง กลุ่ ม งำนส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม สำนั กพัฒ นำทรัพยำกรบุคคล (ฝ่ำยเลขำนุกำร) ภายในวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ไม่สำมำรถส่งเอกสำรเพิ่มเติมได้ เว้นแต่ คณะกรรมกำรจะร้องขอ ก่อนที่คณะกรรมกำรจะเข้ำตรวจ
เยี่ยมชมงำนของสำนัก
๓. คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมชมงำนของสำนัก จะพิจำรณำให้คะแนนตำมแบบประเมิน จำกกำรตรวจ
เอกสำรหลักฐำนผลกำรดำเนินงำนที่แต่ละสำนักจัดทำเป็นหลัก ทั้งนี้ ในส่วนกำรเข้ำตรวจเยี่ยมชมงำน
ของแต่ละสำนักนั้น คณะกรรมกำรจะเข้ำตรวจเพื่อให้คะแนนเฉพำะรูปแบบกำรจัดมุมกิจกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔. นำรำยละเอียดของกิจกรรมบำงส่วนตำมแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ส่งเสริม คุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มำบูรณำกำรกับกำรคัดเลือกสำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริม ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใสของสำนัก (ตำมแบบประเมินที่ ๔)

คำชี้แจงแบบประเมินกำรคัดเลือกสำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและ
ควำมโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รำยกำรประเมิน
ดีที่สุด
ดีมำก
ดี
ปำน พอใช้
กลำง
ส่วนที่ ๑ กำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๑๐๐ คะแนน)
(ก) ด้ำนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยองค์กร (๒๐ คะแนน)
(๑) มีนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการ
- มีการดาเนินการ ๓ รายการ ได้แก่
ดาเนินงานในการขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑. จัดทานโยบาย ๒. จัดทามาตรการหรือแนวทาง และ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรม
๓. จัดทาแผนการดาเนินงาน
จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- เกณฑ์การให้คะแนน คือ
ข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน)
มีครบ ๓ รายการ = ดีที่สุด
มี ๒ รายการ = ดีมาก
มี ๑ รายการ = ดี
* ถ้าไม่ปรากฏรายการใดรายการหนึ่ง = ไม่มีคะแนน
(๒) ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนทางด้าน - มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสานักได้ดาเนินการ
คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการ
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ดาเนินงาน ตามข้อ ส่วนที่ ๑ ก (๑)
(๕ คะแนน)
(๓) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสานัก/ พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่
กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
๑. มีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละสานักประกอบ
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
กับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของสานักงาน (ข้อมูลสถิติ
ข้าราชการรัฐสภาของสานักงาน และกิจกรรมภายใน
จากสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) และ
สานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน)
๒. มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สานักมีวิธีการรณรงค์
ส่งเสริมอย่างไร ด้วยวิธีใด
(๔) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้นาและ
- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คือ ผู้อานวยการ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
สานัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
ผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น บันทึกการประชุมสานัก/
กลุ่มงาน คาสั่งแต่งตั้งหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(ข) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๓๐ คะแนน)
(๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และ
พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงานอื่น ๆ ๑. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสานักอื่น ๆ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง
(ทางานร่วมกัน/สร้างกิจกรรมร่วมกัน)
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการในการจัด
ข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๒) รูปแบบการจัดมุมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม - มีรูปแบบการจัดมุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)

-๒รำยกำรประเมิน

ดีที่สุด

ดีมำก

ดี

ปำน พอใช้
กลำง
(๓) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการรณรงค์ส่งเสริม
- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนของเนื้อหา
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๑๒ ข้อ)
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(๔) ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
- พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
๑. มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณนั้น หรือ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
๒. มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่
(๕) ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
- มีความคุ้มค่าและประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ กิจกรรม (การนาเสนอผลการจัดกิจกรรม)
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
(๖) มีการสรรหา/คัดเลือก/ยกย่อง บุคลากรผู้มีคุณธรรม - เกณฑ์การให้คะแนน คือ
และจริยธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
มีกระบวนการสรรหาฯ = ดี (สรรหาแล้ว ไม่มีบุคคลถูกเสนอชื่อ)
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
สรรหาแล้วได้ไม่ครบทุกประเภท = ดีมาก
สรรหาแล้วได้ครบทุกประเภท = ดีที่สุด
หมายเหตุ
๑) ครบทุกประเภทตาแหน่ง คือ ประเภทตาแหน่งที่สานักนั้น
มี (ข้าราชการประเภทวิชาการ/ข้าราชการประเภท
ทั่วไป/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง)
๒) กรณีประเภทตำแหน่งใด มิได้เสนอชื่อเนื่องจำก
บุคลำกรในสังกัดซึ่งในประเภทตำแหน่งนั้นมีอำยุ
รำชกำรน้อยกว่ำ ๓ ปีให้ถือว่ามีการสรรหาแล้ว
ในประเภทตาแหน่งนั้น
(ค) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๓๕ คะแนน)
(๑) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภายในสานัก ๑. พิจารณาข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของผู้อานวยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาในการเข้าร่วม สานัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (ขาด ลา มาสาย
กิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสานักงาน
ยกเว้นลำป่วยจำเป็น) ๕๐ % และ
และของสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติตาม
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
ของสานักงาน และกิจกรรมภายในสานัก ๕๐ %
(ผู้อานวยการสานัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน) เว้นแต่
- กรณีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร (ผอ.สำนัก/รองเลขำฯ/เลขำฯ)
- ไปรำชกำรตำมภำรกิจของสำนักและยื่นหนังสือ
แสดงเหตุผลควำมจำเป็น
คะแนนคิดเป็น % (๕ ระดับ = ๙๕,๙๐,๘๕,๘๐,๗๕)

-๓รำยกำรประเมิน

ดีที่สุด

ดีมำก

ดี

ปำน พอใช้
กลำง
(๒) การมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ - บุคลากรของสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ ที่สานักงานจัดขึ้น
สานักงานและของสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติ - พิจารณาจากบุคลากรในสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงานนั้น ๆ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากร
ว่าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน
ภายในสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน)
จัดขึ้นมากน้อยเพียงใด (การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม)
(๓) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในสานัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน)
(๔) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในสานักงาน
(๕ คะแนน)
(ตามแผน STRONG ด้านการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๒, ๓)

- พิจารณาจากบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
สานัก (การมีส่วนร่วมบุคลากรภายในสานัก)

(๖) การให้ความร่วมมือ สนับสนุนงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)

- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คือ คณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่
๑. ผู้อานวยการสานักหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง = ดีมาก
๒. การมอบหมายงาน สั่งการหรือถ่ายทอดเรื่องต่าง ๆ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามภารกิจที่ได้รับทราบจากการ
ดาเนินการของคณะกรรมการ

- ข้อมูลสถิติบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของสานักงาน (ข้อมูลสถิติจาก
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ทั้งแบบกาหนดจานวน
คนเข้าร่วม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
ตำมแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่
- กิจกรรมพัฒนาโค้ชตัวต่อ (การขยายเพิ่มจานวนโค้ช)
- กิจกรรมการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
(๕) เทคนิคและวิธีการในการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจบุคลากร - มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการกระตุ้นให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) ที่จัดขึ้น

-๔รำยกำรประเมิน

ดีที่สุด

ดีมำก

ดี

ปำน พอใช้
กลำง
(๗) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสานัก/กลุ่ม/ - มีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
กลุ่มงาน เข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสานักงาน อย่างไร เช่น
ของสานักงาน (๕ คะแนน)
จัดลาดับบุคลากร การขอความร่วมมือ หรือการส่งเสริม
บุคลากรด้วยวิธีต่าง ๆ เป็นต้น
(ง) ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑๕ คะแนน)
(๑) การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวล - มีวิธีการ/รูปแบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา อย่างสม่าเสมอ (๕ คะแนน) ตามประมวลจริยธรรมอย่างไร
(๒) การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม - มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีการติดตามและ
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น
ข้าราชการรัฐสภา อย่างสม่าเสมอ และนามาปรับปรุง
กรณีบุคลากร ขาด/ลา/มาสาย บ่อยครั้ง ดาเนินการ
แก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
อย่างไร แล้วนามาปรับปรุงอย่างไร
ประสิทธิผลมากขึ้น (๕ คะแนน)
- มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เช่น การให้
แต่งเครื่องแบบในวันที่มีการประชุมสภา
(๓) การดาเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล - มีกระบวนการ/มาตรการดาเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
มาตรการ เช่น ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (มีมาตรการ = ดีที่สุด)
ส่วนที่ ๒ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (๑๐๐ คะแนน)
(ก) ด้ำนนโยบำย/ผู้บริหำรและควำมพยำยำม/ริเริ่ม ของหน่วยงำนในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส (๒๕ คะแนน)
(๑) มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
- มีการกาหนดนโยบายหรือเจตจานงของสานักเอง
(๕ คะแนน)
เกีย่ วกับเรื่องความโปร่งใส (แยกจากประกาศสานักงานฯ
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานฯ)
- มีนโยบายชัดเจน เช่น การตั้งกรรมการตรวจสอบ
โปร่งใสภายในสานัก
(ตามแผน STRONG ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความ - มีกำรดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมและขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริม
โปร่งใส ข้อ ๑)
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้
ได้มีการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
โดย กาหนดคุณธรรมเป้าหมายตามปฏิญญาสานัก
(เลือกปฏิญญา ๑ ตัว หรือทั้งหมดก็ได้)

-๕รำยกำรประเมิน
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ปำน พอใช้
กลำง
(๒) บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ
- มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้อานวยการสานัก
โปร่งใสในสานัก (๕ คะแนน)
ส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส โดยได้ดาเนินการตามนโยบาย
ส่วนที่ ๒ ก (๑) เช่น การประชุม การมอบหมายงาน
สั่งการ ถ่ายทอดเรื่องความโปร่งใสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) มีการกาหนดมาตรการ/วิธีการ เพื่อสร้างจิตสานึก - มีเทคนิค วิธีการ สร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างจิตสานึก
ด้านความโปร่งใส โดยดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมและ
และวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
(๕ คะแนน)
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่
- มีกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัย
(ตามแผน STRONG ด้านการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๔
การทุจริต
และด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ ๕, ๖)
- มีการรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร “สามัคคี มีวินัย
สุจริต โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ”์
- มีการประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัด รัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”
(๔) มีการกาหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการดาเนินการ - มีการกาหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการดาเนินการ
ตามนโยบายด้านความโปร่งใส หรือประมวลจริยธรรม
ตามนโยบายด้านความโปร่งใส หรือไม่
(๕ คะแนน)
(๕) บทบาทของผู้บริหารในการติดตามและประเมินผล - มีการติดตาม การพัฒนาเรื่องด้านความโปร่งใส หรือไม่
เรื่องความโปร่งใสในสานัก (๕ คะแนน)
(ข) ด้ำนควำมเปิดเผย กำรมีระบบตรวจสอบภำยในองค์กรและกำรมีส่วนร่วม (๓๐ คะแนน)
(๑) มีการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลตามที่ พ.ร.บ. - มีการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนด (๕ คะแนน) ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) มีการนาผลการประเมินการตรวจสอบภายใน
- (ไม่ประเมินหัวข้อนี้) เนื่องจากหัวข้อนี้ไม่สอดคล้อง
ไปใช้ปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ (๕ คะแนน) กับภารกิจของแต่ละสานัก คือ มีการดาเนินการเฉพาะ
ในบางสานัก
(๓) มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ - (ไม่ประเมินหัวข้อนี้) เนื่องจากหัวข้อนี้ไม่สอดคล้อง
ประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ (๕ คะแนน)
กับภารกิจของแต่ละสานัก คือ มีการดาเนินการเฉพาะ
ในบางสานัก
(๔) มีการเผยแพร่ภารกิจหลักของสานักและเปิดโอกาส - พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
๑. มีช่องทางการเผยแพร่ภารกิจหลักของสานัก
(๕ คะแนน)
๒. มีการให้บุคคลภายนอกสานักเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการของสานัก

-๖รำยกำรประเมิน
(๕) มีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (๕ คะแนน)
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- มีการนาผลสารวจ/แบบประเมิน มาดาเนินการสรุป
เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของสานัก

(๖) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- มีแบบสารวจ/แบบประเมิน ความพึงพอใจ หรือไม่
(๕ คะแนน)
(ค) กำรลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (๒๕ คะแนน)
(๑) มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีการจัดทา/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน (๕ คะแนน)
ปัจจุบัน หรือไม่
(๒) มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
- มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
งานบุคคล (๕ คะแนน)
บุคคลภายในสานักนั้น ๆ (*แยกจากคู่มือการบริหารงาน
บุคคลของสานักงาน)
(๓) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส - มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน ของสานัก (ตามภารกิจที่มีในแต่ละสานักนั้น ๆ)
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ (๕ คะแนน)
(๔) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส - มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการละเว้น
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตำมแผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำน
โดยมิชอบ (๕ คะแนน)
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในสานัก/กลุ่มของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ตามแผน STRONG ด้านการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๑)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจประกอบด้วย
๔ มิติ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม ตามบริบท
และภารกิจของแต่ละสานัก เช่น
- มิติการบริหารบุคคล
- มิติการบริหารจัดการโครงการ
- มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
- มิติการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
(๕) มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งด้านความโปร่งใส - มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษา
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน ความลับของฝ่ายนิติบัญญัติ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของฝ่ายนิติบัญญัติ (เนื้อหาอาจจะอยู่ในส่วนที่ ๒ ข้อ ค (๓) กรณีที่มีภารกิจ
(๕ คะแนน)
ด้านการรักษาความลับ)

-๗รำยกำรประเมิน
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(ง) กำรมีระบบ/กลไกจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน (๒๐ คะแนน)
(๑) มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินการต่อ
- มีการแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียน (๕ คะแนน)
ของสานัก หรือไม่
(๒) มีการจัดทาระเบียบการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง - มีระเบียบการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนการให้บริการของสานัก โดยระบุขั้นตอนการ
การให้บริการของสานัก หรือไม่ และ
ดาเนินการไว้ด้วย (๕ คะแนน)
- ในระเบียบระบุขั้นตอนการดาเนินการไว้ หรือไม่
(๓) มีการรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
- หากมีผู้ร้องเรียนได้รายงานให้ผู้ร้องทราบทุกเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการทุกเรื่องให้ผู้ร้องได้ทราบภายใน
หรือไม่ อย่างไร
ระยะเวลาที่กาหนด (๕ คะแนน)
- มีขั้นตอนการดาเนินการระบุการแจ้งผู้ร้องทราบผล
ภายในกี่วัน
(๔) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง - คณะทางานได้รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการของสานักเป็นรายเดือนเสนอต่อ
ร้องเรียนต่อผู้อานวยการสานัก หรือไม่ และ
ผู้บริหาร (๕ คะแนน)
- มีแบบรายงานประจาเดือน หรือไม่

โดย คณะอนุกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรอบระยะเวลาการดาเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การดาเนินการ
ช่วงเวลา
๑) จัดสัมมนาชีแ้ จงหลักเกณฑ์การคัดเลือก
๑๔ กุมภาพันธ์
ข้าราชการผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
๒) แจ้งให้แต่ละสานักดาเนินกระบวนการสรรหา
๒ มีนาคม
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในสานัก
๓) แต่ละสานักจัดส่งรายชื่อข้าราชการผูไ้ ด้รับ
๓ เมษายน
การเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
๔) ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละรวบรวมรายชื่อเสนอ
๒๔ เมษายน
ต่อคณะกรรมการเพื่อมีมติรบั รอง
๕) จัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการ
๑ – ๑๕ พฤษภาคม
ดาเนินการให้คะแนน
๖) จัดให้มกี ารลงคะแนนเลือก
๒๒ พฤษภาคม
๒. การดาเนินการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส
การคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การดาเนินการ
ช่วงเวลา
๑) จัดสัมมนาชีแ้ จงประกาศหลักเกณฑ์คดั เลือก
๑๔ กุมภาพันธ์
สานักฯ
๒) ให้แต่ละสานักส่งเอกสารหลักฐาน
๑ กรกฎาคม
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
๓) แจ้งกาหนดวันเข้าตรวจเยี่ยมสานัก
๓ กรกฎาคม
๔) คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมสานัก
๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม

