
 

แผนบูรณาการการสง่เสรมิ สนบัสนนุการดาํเนนิการ
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ความโปรง่ใส

และการต่อต้านการทจุรติ 
ของสาํนักงานเลขาธกิารวุฒสิภา
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  คณะกรรมการสง่เสรมิ สนบัสนนุ การดาํเนนิการดา้นคณุธรรม 

  จรยิธรรมและความโปรง่ใสของสาํนกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
                                                        ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



การบูรณาการแผนเกี�ยวกับการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
เป�าหมาย  : การเป�นองค์กรคุณธรรม
              : การเป�นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
 
 
 



สารบัญ 

หน่วยงาน        หน้า 

๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน      ๑ 
๒. กลุ่มช่วยอ านวยการ      ๘ 
๓. ส านักงานประธานวฒุิสภา     ๑๒ 
๔. ส านักประชาสัมพันธ ์      ๑๙ 
๕. ส านักบริหารงานกลาง      ๒๘ 
๖. ส านักการคลงัและงบประมาณ     ๓๖ 
๗. ส านักการต่างประเทศ      ๒๓ 
๘. ส านักวิชาการ       ๕๐ 
๙. ส านักการประชมุ      ๕๗ 
๑๐. ส านักก ากับและตรวจสอบ     ๖๔ 
๑๑. ส านักกรรมาธกิาร ๑      ๗๒ 
๑๒. ส านักกรรมาธกิาร ๒      ๗๙ 
๑๓. ส านักกฎหมาย      ๙๐ 
๑๔. ส านักภาษาต่างประเทศ     ๙๘ 
๑๕. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล     ๑๐๕ 
๑๖. ส านักเทคโนโลยแีละการสื่อสาร    ๑๑๖ 
๑๗. ส านักรายงานการประชุมและชวเลข    ๑๒๓ 
๑๘. ส านักการพิมพ ์      ๑๓๐ 
๑๙. ส านักกรรมาธกิาร ๓      ๑๓๗ 
๒๐. ส านักนโยบายและแผน     ๑๔๘ 

ภาคผนวก 

การด าเนินการคัดเลือกขา้ราชการรฐัสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรดเีด่น 
และส านักที่มผีลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



๑ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านง
สุจริต จ านวน ๑ 
ฉบับ 

กลุ่มน าไปปฏิบัต ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิ
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ 

กลุ่มน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
และส านักพอเพียงต้าน
ทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม 
(ครอบคลุม สามัคคี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส 
รอบรูง้านสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากร
ประพฤติตาม
วัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต



๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

- สื่อรณรงคอ์ย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

บรรยายภาพ 
 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและส านัก
พอเพียงต้านทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบ
เกี่ยวกบัค่านิยม
ร่วมของสว่น
ราชการสังกดั
รัฐสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 



๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ค รั้ ง  จั ด เ มื่ อ ใ ด ก็
รายงานในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณธรรมและ
ปฏิบัตติาม
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการ
คัดเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้า
รับการคดัเลือก
เป็นข้าราชการผู้
ยึดมั่นปฏิบัตติาม
ประมวล
จริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและส านัก
พอเพียงต้านทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรม
ส่งเสริม สนบัสนนุ
ส านัก/กลุ่มให้
ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   
๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ

การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัด
เข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมิน ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในกลุ่ม
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

แ ผ น บ ริ ห า ร
ความเสี่ยงฯ ๑ 
ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 



๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์
อย่างน้อย
เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการเฝ้า
ร ะ วั ง / ก า ร
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๘ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๒. กลุ่มชว่ยอ านวยการนักบรหิาร 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ 

 
 
 
 

๑.๒ 

รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 
 
 
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 
 

- สื่อรณรงคอ์ย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากร
ประพฤติตาม
วัฒนธรรม
องค์กร/ค่านิยม 

- รอบ ๖ เดือน 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รอบ ๑๒ เดือน 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
 
- ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ  
ให้ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ



๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)  
๔.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและส านัก
พอเพียงต้านทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการ
คัดเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้า
รับการคดัเลือก
เป็นข้าราชการผู้
ยึดมั่นปฏิบัตติาม
ประมวล
จริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
- ค าสั่งคณะท างานฯ 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

- กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์
อย่างน้อย
เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการเฝ้า
ร ะ วั ง / ก า ร
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

 



๑๒ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๓. ส านักงานประธานวุฒิสภา ปฏิญญาคุณธรรม “การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเรว็ มีความสามัคคี กลมเกลียว” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๑๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักงาน
ประธานวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 



๑๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ 
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๑๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักงาน
ประธานวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๑๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักงาน
ประธานวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๙ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
    ๔. ส านักประชาสัมพันธ์ ปฏิญญาคุณธรรม ๑.ให้บริการดว้ยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายการสรา้ง   

ความโปร่งใส คุณธรรม          
และความซื่อสตัย์สุจรติ  
 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒ การจดัท าประกาศเจตจ านงสุจริต ประกาศเจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

มีการด าเนินการ 
ตามประกาศ
เจตจ านงสุจรติ 

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑.๓ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์ 

๑.๔ การจดัท ามาตรการการลดโอกาส 
การทุจรติภายในส านัก

มาตรการการลดโอกาส มีการด าเนินการ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/



๒๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ประชาสัมพันธ ์ การทุจรติภายใน 
ส านักประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ ฉบับ 

ตามมาตรการ 
การลดโอกาส 
การทุจรติ 

เผยแพร ่ ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 



๒๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 



๒๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ประชาสัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรม Big Cleaning Day
บุคลากรส านกัประชาสมัพันธ ์
ร่วมใจ “๕ ส” ภายในส านัก
ประชาสัมพันธ ์

บุคลากรร้อยละ ๙๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

๑. บคุลากรส านกั
ประชา 
สัมพันธ์รว่มใจท า
กิจกรรมเพื่อเกดิ
ความสามัคค ี
เสียสละ และเพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม 
๒. เกดิความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในส านัก 
 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ

๒.๒ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
ณ สถานสงเคราะห์เด็กออ่นรังสิต 
ถ.รังสติ-นครนายก ต.รังสติ  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี 
 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

บุคลากรมีความ
เสียสละและการ
อุทิศตน 
เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพ 

    ผลการประเมนิ 



๒๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ประชาสัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๒.๕ รณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบ บุคลากรส านกั บุคลากรปฏิบตัิตาม ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์

 



๒๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ข้าราชการในวนัที่มีการประชุม
วุฒิสภา  

ประชาสัมพันธ์รว่มมือ
กันแต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการรัฐสภา 

ในวันประชุมวฒุิสภา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๕ 

- รายงานผลกิจกรรม 

๒.๖ กิจกรรมการแข่งขนักีฬาฟุตบอล
เพื่อเชื่อมความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคลากรภายในส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

มีการเข้าร่วมการ
แข่งขันฟตุบอล 

๑.บุคลากรมคีวาม
เสียสละ และมี
สามัคครีะหว่างกัน 
๒.บุคลากรมีสว่นรวม
กิจกรรมภายใน
องค์กร 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์
- รายงานผลกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ประชาสัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๒๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๒๘ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๕. ส านักบริหารงานกลาง ปฏิญญาคุณธรรม “จิตบรกิาร” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ ก าหนดนโยบายและแนวทางใน

การสรา้งความโปรง่ใสและความ
ซื่อสัตย์สุจริตโดยผูบ้ริหาร 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี

๑.๒ เผยแพร่นโยบายและแนวทางใน
การสรา้งความโปรง่ใสและความ
ซื่อสัตย ์สุจรติ รวมถึงมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

ประกาศ/ช่องทาง
เผยแพร่ จ านวน ๑ 
ช่องทาง 

มีการด าเนินการ 
ตามประกาศ/
เผยแพร ่

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ 

๑.๓ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์ 

๑.๔ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ บันทึกการประชุม บุคลากรร้อยละ ๘๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 



๒๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

ส านัก น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
บริหารงานกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๕ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๖ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๗ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

- รอบ ๖ เดือน 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รอบ ๑๒ เดือน 



๓๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพกิจกรรม

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๘ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้บรหิารทุกระดบัเป็น
ต้นแบบในการปฏิบตัิตามหลัก
คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม/
การปฏิบตัิงานตามรอยพระยุคล
บาท อาท ิพระบรมราโชวาท หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้
 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
มาตรฐานทางจริยธรรม และวินัย
ข้าราชการรัฐสภา เปน็ประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้
 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 
๒.๓ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 



๓๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 

 

ด าเนินการคดัเลือก ประมวลจริยธรรม - รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
บริหารงานกลางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๒.๕ จัดท าสื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาท 

สื่อเกี่ยวกบั
ทศพิธราชธรรม พระ

บรมราโชวาท 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์
- รายงานผลกิจกรรม 

๑.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี

๒.๖ จัดโครงการสะสมความดี บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

บุคลากรมีพฤติกรรม
ตามความดีทีก่ าหนด 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์
- รายงานผลกิจกรรม 



๓๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๗ โครงการสร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งของต ารวจรัฐสภา 

มีเครือข่ายตามจ านวนที่
ก าหนด 

มีความรว่มมอื
ระหว่างเครอืข่าย 

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์

- รายงานผลกิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๓.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๔.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
บริหารงานกลางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๘ โครงการแบง่ปนัธรรมะ เพื่อสร้าง
สุขให้เพื่อน 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์
- รายงานผลกิจกรรม 

๒.๙ จัดกิจกรรมการฝกึปฏิบตัิท าน้ ายา
ล้างจากวัสดธุรรมชาติเพื่อสง่เสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์
- รายงานผลกิจกรรม 

๒.๑๐ จัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากร
บุคคล ตามระบบคณุธรรม 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพถ่ายการรณรงค ์
- รายงานผลกิจกรรม 

 

 



๓๔ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
บริหารงานกลางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน



๓๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๓๖ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๖. ส านักการคลังและงบประมาณ ปฏิญญาคุณธรรม ๑. ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
            ๒. ใส่ใจในหน้าที่ด้วยจิตบริการ 
            ๓. เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 
 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์ 

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ



๓๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

ไปปฏิบตั ิ การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการคลัง
และงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

- รอบ ๖ เดือน 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รอบ ๑๒ เดือน 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 



๓๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมไทย กิจกรรมอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 

บุคลากรได้
ปฏิบัติงานตาม
ประเพณวีัฒนธรรม
และหลัก
พระพุทธศาสนา 
 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 
 
 
 



๔๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการคลัง
และงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการคลัง
และงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๔๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๔๓ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     ๗. ส านักการต่างประเทศ ปฏิญญาคุณธรรม “การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๔๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการ
ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 



๔๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๔๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการ
ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๔๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการ
ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๔๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๕๐ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
    ๘. ส านักวชิาการ ปฏิญญาคุณธรรม ๑. ใส่ใจในงาน บริการด้วยใจ ๒. ร่วมมือ ร่วมใจ ในงานท่ีปฏิบัติ  
                                           ๓. มีระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานทางวิชาการอยา่งมีคุณภาพ 

 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 



๕๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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



๕๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๕๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๕๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๕๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๕๗ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
    ๙. ส านักการประชุม ปฏิญญาคุณธรรม ๑. อุทิศตนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
                                               ๒. สร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือการท างานรว่มกันอย่างมีความสุข 

                                      ๓. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 



๕๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการ
ประชุม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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



๕๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๖๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการ
ประชุม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๖๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักการ
ประชุม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๖๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๖๔ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

     ๑๐. ส านักก ากับและตรวจสอบ ปฏิญญาคุณธรรม“มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตน” 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 
 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์ 

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๖๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักก ากับ
และตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 



๖๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ จัดมุมหนงัสือ/การเผยแพรอ่งค์
ความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม  
และจริยธรรม 

มีมุมหนังสอื/ 
การเผยแพร ่

องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

บุคลากรในส านัก
ก ากับและ
ตรวจสอบ  
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 



๖๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักก ากับ
และตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยคุณธรรม
จริยธรรมน าสุข 

บุคลากรในสังกัด
ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเข้ารว่ม
กิจกรรมตามที่
ก าหนด 

รายงานภาพกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย 

คุณธรรม จริยธรรม 
น าสุข 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

 

๒.๕ กิจกรรม Search for Diamond 
(ค้นหาบุคลากรทีก่ระท าความดี

รายงานพฤตกิรรม
ความดีของบคุลากร

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ

 



๖๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ของส านักก ากับและตรวจสอบ) ภายในส านักก ากับและ
ตรวจสอบ  
(ไม่ตอ้งจดัท ารายงาน
กรณีที่ไม่มีเหตกุารณ์ให้
เกิดการกระท าความดี) 

 

คณะกรรมการ 
ชมรมฯ 

ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักก ากับ
และตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๗๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

๓.๔ โครงการการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือรองรั บการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการได้มาซึ่ง
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญัติ 

มีช่องทาง 
การในการสือ่สาร
และเปิดโอกาสให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

มีการด า เนินการ
ตามโครงการ 

๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๗๒ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     ๑๑. ส านักกรรมาธกิาร ๑  ปฏิญญาคุณธรรม “รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจหน้าที่ ภักดตี่อองค์กร” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๗๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 



๗๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ 
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๗๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๗๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๗๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๗๙ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑๒. ส านักกรรมาธิการ ๒  ปฏิญญาคุณธรรม “รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจต่องานในหน้าที่” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ ก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของส านักกรรมาธกิาร ๒ 
มีนโยบายคุณธรรม 
ของส านักกรรมาธกิาร 
๒ จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ การจดัท ามาตรการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม และนโยบาย
ด้านความโปร่งใส 

มีประกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
มาตรการค าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม
และนโยบายด้านความ
โปรง่ใส จ านวน ๑ 
ฉบับ 

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๒ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส 

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ 

๑.๓ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์ 



๘๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)  
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ การจดัท าประกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง นโยบาย
ต่อตา้นการให้สนิบนเพื่อป้องกัน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

มีประกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
นโยบายต่อต้านการให้
สินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ             
มิชอบ จ านวน ๑ ฉบับ 

มีการด าเนินการตาม
นโยบายฯ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ 

๑.๕ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๗ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

๑. มีสื่อใหค้วามรู้
เกี่ยวกับองคก์รคุณธรรม 
๒. มีมมุกิจกรรม 

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๒ ร่วม
ขับเคลือ่นไปสู่การ

๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม



๘๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๓. มปีระกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง 
มาตรการควบคุมและ
แนวทางการปฏิบัตงิาน
เกี่ยวกบัการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรกัษาเงนิและการ
น าเงนิส่งคลัง ของ
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. มีทะเบียนคุมการ
ปฏิบัตขิองเจา้หน้าที่
เกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงนิ
จากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงนิส่งคลัง 
จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. มปีระกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง การ
จัดท าขอ้ปฏิบตัิการ             
แสกนลายนิว้มือในการลง
เวลาปฏบิัตริาชการ

เป็นองค์กรคุณธรรม ภาพและผลการ
ประเมิน 



๘๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

และการขออนญุาตลา
ของบคุลากร ส านัก
กรรมาธิการ ๒ จ านวน 
๑ ฉบับ 
๖. มปีระกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง 
ข้อตกลงวา่ดว้ยความ
ร่วมมือดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรง่ใสในการปฏิบตัิ
ราชการของบุคลากร
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๘ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม



๘๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

บรรยายภาพ 
 - ภาพสื่อ/คลิป
พร้อมไฟล์ ตาม
จ านวนเดือน 

๑.๙ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

๑. มีสื่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาครบ 
๑๒ ข้อ  
ทั้งสื่อภาพนิ่งและวีดโีอ 
๒. มีมมุจริยธรรม 

บุคลากรได้มีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒.๒ 
 

กิจกรรม “๑ เดอืน ๑ กิจกรรม” ๑. บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๒. มีภาพการท ากิจกรรม 

บุคลากรส านัก
กรรมาธิการ ๒ ได้
ปฏิบัติตามปฏิญญา
คุณธรรมและมีการ
สร้างเครือข่ายร่วมกับ
ส านักอ่ืน ๆ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๒.๓ 
 

กิจกรรม “คนคณุธรรม กรรม ๒” มีประกาศส านัก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
มาตรการค าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม
และนโยบายด้านความ
โปร่งใส จ านวน ๑ ฉบับ 

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๒ มีผู้ที่
ได้รบัมอบประกาศ
เกียรตบิัตร 

๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
- ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก
กรรมาธิการ ๒ เรื่อง
มาตรการค าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม
และนโยบายด้านความ
โปร่งใส 



๘๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๔ กิจกรรมตามหลกัค าสอนทาง
ศาสนา “ท างานส าเร็จ               
ตามหลักอิทธิบาท ๔” 

มีสื่อประชาสัมพนัธ์การ
ท างานตามหลักอิทธิ
บาท ๔  

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๒ ไดน้ า
หลักอิทธิบาท ๔ ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- สื่อประชาสัมพันธ์
การท างานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๒ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๒.๕ 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

๒.๖ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพ่ือ
เขา้รว่มการคดัเลอืก
ส านกัที่มีผลงาน
ส่งเสรมิการปฏิบตัติาม
ประมวลจริยธรรม 
(รายละเอียดใน

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 



๘๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ภาคผนวก) 
๒.๗ กิจกรรมลดดุลยพินิจ พิชติงาน ๑. มีคูม่ือการ

ปฏิบัติงานทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
๒. มแีผนบรหิารความ
เสี่ยง 

ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ลดโอกาสที่จะประสบ
ปัญหาและความ
เสียหายที่เกดิขึ้นจาก
การปฏิบตัิงาน รวมทั้ง
การทุจรติ เพราะไดม้ี
การเตรียมการปอ้งกนั
ล่วงหนา้ 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
๑. คู่มอืการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
๒. มแีผนบรหิาร
ความเสี่ยง 

๒.๘ กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยคุณธรรม
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม 

บุคลากรในสังกัด         
เข้ารว่มกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

มีเครือขา่ยและ
บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๒
ตระหนกัในความ
รับผดิชอบและมี
บทบาทในการส่งเสรมิ
คุณธรรมอย่างจริงจงั 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๒.๙ กิจกรรมรณรงคว์ัฒนธรรมไทย  
รวมใจอาสาพาบ ารุงพุทธศาสนา  
 

มีกิจกรรมอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 

บุคลากรได้ปฏิบตัติาม
ประเพณวีัฒนธรรมและ
หลักพระพุทธศาสนา 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท



๘๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
 

๒ .แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๒ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๒ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  



๘๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๙๐ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑๓. ส านักกฎหมาย  ปฏิญญาคุณธรรม “ความซื่อตรง” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๙๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)  
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ ประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อความ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบตัหิน้าทีร่าชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

- มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของส านกั 
ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ
ของทางราชการ 
- มีการส่งต่อข้อความ
ในระบบ Line อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ 
เพื่อเตือนใจมิให้มกีาร
ละเมดิ กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ 

บุคลากรของส านกั
ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ
ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบถกูต้อง
ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ 

๑.๕ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๖ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มีรายงานสรุปผลการ
เสริมสร้างความเข้าใจ 



๙๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

จ านวน ๑ ฉบับ 
๑.๗ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 

มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 

๑.๘ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 



๙๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมสมาธิภาวนากอ่นการเริม่
ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ (กิจกรรม
ต่อเนื่องจาก ปงีบประมาณ 
๒๕๖๓) 

บุคลากรของส านกัฯ 
หมุนเวียนกันเข้าร่วม
กิจกรรมเปน็ประจ า 

การปฏิบตัหิน้าที่
ราชการมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒.๒ รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวติและ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคม 

บุคลากรของส านกัฯ 
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการท างานเปน็ทีม ๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ประเมิน 

๒.๓ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๒.๔ 
 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 



๙๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 

 

และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กฎหมายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๒.๕ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๒.๖ กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยคุณธรรม
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม 

บุคลากรในสังกัด         
เข้ารว่มกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

มีเครือขา่ยและองค์
ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 



๙๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๑๐ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท น้อมน าหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการ
ปฏิบัตติน : ตอนแบง่ปันและส่งตอ่
ความสขุแก่น้องๆ นักเรียนใน
โรงเรียนทีห่่างไกล 
 

บุคลากรของส านกัฯ 
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีความสามคัค ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
 

๒ .แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กฎหมายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กฎหมายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  



๙๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๙๘ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
    ๑๔. ส านักภาษาตา่งประเทศ ปฏิญญาคุณธรรม “๑.ท างานเต็มความสามารถและเป็นทีม เพ่ือใหผ้ลงานถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว 
                                                            ๒. มีจิตบริการ ไมเ่ลือกปฏิบตัิ  ๓. อุทิศเวลาใหร้าชการ” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 



๙๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

และปฏบิัต ิ น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม



๑๐๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

บรรยายภาพ 
 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ 
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๑๐๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๑๐๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๐๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๐๕ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     ๑๕. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปฏิญญาคุณธรรม “ท ำงำนเป็นทีม” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มำตรกำรที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๑๐๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)  
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ ประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อความ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบตัหิน้าทีร่าชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

- มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของส านกั 
ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ
ของทางราชการ 
- มีการส่งต่อข้อความ
ในระบบ Line อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ 
เพื่อเตือนใจมิให้มกีาร
ละเมดิ กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ 

บุคลากรของส านกั
ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ
ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบถกูต้อง
ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ 

๑.๕ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๖ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มีรายงานสรุปผลการ
เสริมสร้างความเข้าใจ 



๑๐๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

จ านวน ๑ ฉบับ 
๑.๗ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 

มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 

๑.๘ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

๑.๙ กิจกรรมสร้างความเข้าใจประเดน็
นโยบาย  และแนวทางในการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักงานทราบและ

หนว่ยงานในสังกดั
ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกขออนมุัต ิ
- ลายชื่อผูเ้ข้าร่วม 

 



๑๐๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ประชุมชีแ้จงแผนสง่เสรมิ 
สนับสนนุการด าเนนิการดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา ) 
 

เข้าใจ น าไปปฏิบตั ิ - รายงานสรุปและ
ภาพกิจกรรม 
- รายงานการ
ประมวลผลการ
ส ารวจความรูแ้ละ
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ โครงการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรและค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 

ได้กลุม่ผู้น า 
ในการผลักดนั 
สนับสนนุ และ
ขับเคลือ่น รวมทัง้ได้
แนวทาง 
การขบัเคลื่อน 
สู่องค์กรคณุธรรม 

บุคลากรปฏิบตัิตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒.๒ กิจกรรมการส ารวจพฤติกรรมการ
ปฏิบัตติามวัฒนธรรมองคก์ร 
ค่านิยมร่วมและคุณธรรมเปา้หมาย
ของหนว่ยงานในสังกดัส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

บุคลากรของส านกัฯ 
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีรายงานสรปุการ
ส ารวจพฤติกรรม 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการประเมินฯ 

๒.๓ กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ผู้น า กับการสง่เสรมิคณุธรรม
และการขบัเคลือ่น “คา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา” 
 

ได้กลุม่ผู้น า 
ในการผลักดนั 
สนับสนนุ และ
ขับเคลือ่น รวมทัง้ได้
แนวทาง 
การขบัเคลื่อน 

บุคลากรปฏิบตัิตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

๑๐ มนีาคม ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ประเมิน 



๑๑๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

สู่องค์กรคณุธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๒.๔ 
 

 กิจกรรมใหค้ าปรึกษาเครือขา่ย
คุณธรรมภายในองค์กร 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๒.๕ 
 

กิจกรรมการตดิตาม ประเมนิผล 
และรายงานผลการเปน็องคก์ร
คุณธรรม 

หนว่ยงานของ
ส านักงานฯ ร้อยละ 
๘๐ เข้ารว่มกิจกรรม 

มีรายงานสรปุการ
ประเมินผล 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รายงานผลการ
ประเมิน 
 

๒.๖ โครงการสง่เสรมิและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

บุคลากรของส านกังาน
ฯ รอ้ยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรของ
ส านักงานปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รายงานผลการ
ด าเนินการ 

๒.๗ โครงการผสานพลังมุ่งสู่ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภาเปน็องค์กร
พอเพียงต้านทุจริต (Strong 
Model)       

บุคลากรของส านกังาน
ฯ รอ้ยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั 
STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริต 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๒.๘ โครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือน 
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

บุคลากรของส านกังาน
ฯ รอ้ยละ ๘๐ เข้าร่วม

บุคลากรของ
ส านักงานปฏิบัตติาม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
-ร า ย ง า น ผ ล ก า ร



๑๑๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

และความโปร่งใส : กิจกรรมการ
เพิ่มและพัฒนา EQ 
ดว้ยหลกัธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 
 

กิจกรรม ประมวลจริยธรรม ด าเนินการ/ภาพ 
-บันทึกขออนุมัติ 

๒.๙ 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

๒.๑๐ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 



๑๑๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๒.๑๑ กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยคุณธรรม
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม 

บุคลากรในสังกัด         
เข้ารว่มกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

มีเครือขา่ยและองค์
ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมและ
ผลการประเมินฯ 

๒.๑๐ โครงการสง่เสรมิ 
การปฏิบตัติามหลัก 
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

บุคลากรของส านกังาน
ฯ รอ้ยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

น าหลกัปรัช
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช ้

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๒.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๓ .แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ



๑๑๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

โปร่งใส ของส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๒.๑๑ กิจกรรมรวมพลังพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และบ าเพ็ญประโยชน ์
เพื่อสังคม  
 

บุคลากรของส านกัฯ
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม

โครงการ 

มีการปฏิบัตริ่วมกัน
ทีม 

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

 

๒.๑๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ 

บุคลากรของส านกัฯ
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม

โครงการ 

มีการปฏิบัตริ่วมกัน
ทีม 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๑๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๑๖ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
    ๑๖. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ปฏิญญาคุณธรรม “รว่มกันท ำงำนเป็นทีม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มำตรกำรที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๑๑๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)  
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มีรายงานสรุปผลการ
เสริมสร้างความเข้าใจ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์



๑๑๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมรณรงคบ์ ารงุ
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักเข้ารว่ม
กิจกรรม 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามหลักศาสนา 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒.๒ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
สังคม  

บุคลากรของส านกัฯ 
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีปฏิบัตงิานร่วมกนั ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 

๒.๓ 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 



๑๒๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๒.๕ กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยคุณธรรม
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม 

บุคลากรในสังกัด         
เข้ารว่มกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

มีเครือขา่ยและองค์
ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมและ
ผลการประเมินฯ 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๒๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๒๓ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     ๑๗. ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ปฏิญญาคุณธรรม “เจ้าหน้าที่หน้าใส ใส่ใจบริการ” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๑๒๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 



๑๒๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ 
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๑๒๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๑๒๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๒๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๓๐ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     ๑๘. ส านักการพิมพ์ ปฏิญญาคุณธรรม “ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติ 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๓ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว



๑๓๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ไปปฏิบตั ิ คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.๔ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๕ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๖ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

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

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 



๑๓๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๗ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ง ไม่จ ากัดจ านวน
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้
ด าเนินการตามที่ระบุ
ใ น แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ 
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒.๒ กิจกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ตอนท างาน
เป็นทมีเพื่อความส าเร็จ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



๑๓๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

    ผลการประเมนิ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

๒.๔ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๑๓๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๓๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๓๗ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
      ๑๙. ส านักกรรมาธกิาร ๓  ปฏิญญาคุณธรรม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญงานสภา” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ ก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของส านักกรรมาธกิาร ๓ 
มีนโยบายคุณธรรม 
ของส านักกรรมาธกิาร 
๓ จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าไปปฏิบตั ิ  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี

๑.๒ การจัดท าประกาศมาตรการให้คุณ 
ให้โทษ  
 

มีประกาศส านัก
กรรมาธิการ ๓ จ านวน 
๑ ฉบับ 

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๓ น า
นโยบายไปปฏบิัต ิ

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ 

๑.๓ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์ 

๑.๔ กิจกรรมสร้างค่านิยมการท างาน 
ภายใต้นโยบายการปฏิบตัิงานของ
ส านักกรรมาธกิาร ๓ ประจ าปี 

นโยบายการปฏิบัตงิาน
ของส านกักรรมาธิการ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว

ไปปฏิบตั ิ

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร/่ภาพ/



๑๓๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านกัแฮปปี ้
“Happy Bureau”  
-  H : Harmonize  
ส านักสามัคคปีรองดอง  
-  A : Accountability  
รู้รับผดิชอบ  
- P : People Centric  
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
- P : Participation  
เน้นการมสี่วนร่วม  
- Y : Yield  
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ส านักแฮปปี้ “Happy 
Bureau” 

 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)  
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๓ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๕ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ
การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล



๑๓๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

เรียนรู ้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๗ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

๑. มีสื่อใหค้วามรู้
เกี่ยวกับองคก์รคุณธรรม 
๒. มีมมุกิจกรรม 
๓. มปีระกาศส านัก
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง 
มาตรการควบคุมและ
แนวทางการปฏิบัตงิาน
เกี่ยวกบัการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรกัษาเงนิและการ
น าเงนิส่งคลัง ของ
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. มีทะเบียนคุมการ
ปฏิบัตขิองเจา้หน้าที่
เกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงนิ
จากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงนิส่งคลัง 
จ านวน ๑ ฉบับ 

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๓ ร่วม
ขับเคลือ่นไปสู่การ
เป็นองค์กรคุณธรรม 

๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 



๑๔๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๕. มปีระกาศส านัก
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง การ
จัดท าขอ้ปฏิบตัิการ             
แสกนลายนิว้มือในการลง
เวลาปฏบิัตริาชการ
และการขออนญุาตลา
ของบคุลากร ส านัก
กรรมาธิการ ๓ จ านวน 
๑ ฉบับ 
๖. มปีระกาศส านัก
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง 
ข้อตกลงวา่ดว้ยความ
ร่วมมือดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรง่ใสในการปฏิบตัิ
ราชการของบุคลากร
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๘ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ

- รอบ ๖ เดือน 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รอบ ๙ เดือน 



๑๔๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน
สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รอบ ๑๒ เดือน 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ภาพกิจกรรม

รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อ/คลิป
พร้อมไฟล์ ตาม
จ านวนเดือน 

๑.๙ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรม CSR บ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม โดยร่วมพิธีเปดิอาคาร
เรียนและบริจาคสิง่ของจ าเป็น  
ตอน “แฮปปี้ปนีี้ มอบสิ่งดี ๆ  
เพื่อน้อง” ณ มูลนธิิธรรมานรุักษ์ 
จังหวดักาญจนบุรี  
 

- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

- มูลนิธไิดร้ับทนุทรัพย์ 
รวมทัง้ สิ่งของบริจาค 
รวมจ านวน ๑๐,๗๐๐ 
บาท 
 

- บุคลากรภายใน
ส านักได้พัฒนาตนเอง
ให้มีจิตสาธารณะ 
รู้จักการเสียสละ 
ช่วยเหลอื แบ่งปัน  
- เกดิภาพลักษณ์ทีด่ี
ให้กับองค์กรต่อ
สาธารณะ  
- เกดิความรัก ความ
สมัครสมานสามัคค ี
สร้างบรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน ส่งผล
ให้บุคลากรมคีวามสุข   

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม



๑๔๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๒ 
 

กจิกรรมตามรอยเบื้องพระยคุล
บาท เรียนรูโ้ครงการพระราชด าร ิ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ตอน “ดื่มนม ชมฟารม์  
ตามรอยเท้าพ่อ” 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

บุคลากรภายใน
ส านักมคีุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ปฏิบตัิงาน 
เป็นแบบอย่างทีด่ี
ของสังคม  

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๓ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๒.๓ 
 

โครงการ “กรรมาธิการ ๓  
สานพลัง Strong สู่องค์กรใส
สะอาด” ตามแนวทาง Strong 
Model จิตพอเพียงตา้นทุจริต  
โดยการประชุมปฏิบตัิการอย่างมี
ส่วนรว่ม (Workshop) ผ่านการ
ประชมุประจ าเดือนของส านัก  
ในหัวข้อ “ท าแบบนี้ไม่ได้แลว้นะ” 

บุคลากรร้อยละ ๙๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๓ มี
ฐานความคิดของ 
Strong Model 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ประเมิน 

๒.๔ 
 
 
 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้



๑๔๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 

ข้าราชการรัฐสภา 
- มีรายงานผลการ

ด าเนินการคดัเลือก 

ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

๒.๕ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพ่ือ
เขา้รว่มการคดัเลอืก
ส านกัที่มีผลงาน
ส่งเสรมิการปฏิบตัติาม
ประมวลจริยธรรม 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๒.๖ กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยคุณธรรม
และองค์ความรู้สู่องค์กรคุณธรรม 

บุคลากรในสังกัด         
เข้ารว่มกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

มีเครือขา่ยและ
บุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๓
ตระหนกัในความ
รับผดิชอบและมี
บทบาทในการส่งเสรมิ
คุณธรรมอย่างจริงจงั 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

๒.๗ กิจกรรมรณรงคว์ัฒนธรรมไทย  
รวมใจอาสาพาบ ารุงพุทธศาสนา 

บุคลากรร้อยละ ๙๐ บุคลากรได้ปฏิบตัิ
ตามประเพณี

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

รายงานสรุปผลการ

๑ .แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี



๑๔๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

โดยจดัพิธีท าบญุเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่ ส านักกรรมาธกิาร ๓ ตอน 
“บุญขึ้นปีใหม ่รวมใจ  ข้าวหม้อ
แกงหม้อ” 
 

เข้ารว่มโครงการ วัฒนธรรมและหลัก
พระพุทธศาสนา 

ด าเนินกิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ

ประเมิน 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
 

๒ .แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๓ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านัก
กรรมาธิการ ๓ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๔๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 



๑๔๘ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     ๒๐. ส านักนโยบายและแผน  ปฏิญญาคุณธรรม “ความส านึกรับผดิชอบต่อหน้าที่ (Responsibility)” 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรม 
๑.๑ การจดัท านโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสและ
เจตจ านงสุจรติของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

หนว่ยในสังกดั
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาน าไปปฏิบตั ิ

 ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

๑.๒ กิจกรรมประกาศเจตจ านง/
นโยบายด้านคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของส านักนโยบายและแผน 

นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปรง่ใส/เจตจ านงสุจรติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

บุคลากรในส านัก
นโยบายฯ น าไป
ปฏิบัต ิ

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

๑.๓ โครงการสัมมนา เรื่อง ชี้แจงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 

๑) บุคลากรของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภารบัรู้
และเข้าใจนโยบายและ
แนวทางของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 
ด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใสและการสรา้ง 

หนว่ยงานใน
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒนิ าแผนไปปฏิบตั ิ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานผลการด าเน
เนินการ/ภาพ 



๑๔๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัตงิาน และสามารถ 
น านโยบายและแนวทาง
ดังกลา่วไปใช้ในการ
ด าเนินงาน 
๒) บุคลากร 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั 
การประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการ:  
ด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใส 
 

คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) ๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักนโยบาย
และแผนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคณุธรรมเปา้หมาย
ตามปฏิญญาส านัก (เลือก
ปฏิญญา อย่างน้อย ๑ ตวั)เป็น
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส านักน าแผนไป
ปฏิบัต ิ

๑๒ กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑.๕ กิจกรรมประชุมชี้แจง/มอบ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 

บันทึกการประชุม
ส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- บนัทึกการประชมุ



๑๕๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

ความโปร่งใสและเจตจ านงสจุริต
แก่บคุลาการในสังกัดเพ่ือยึดถือ
และปฏบิัต ิ

ไปปฏิบตั ิ การมอบนโยบาย 
- บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
น านโยบายดังกลา่ว
ไปปฏิบตั ิ

๑.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“ปญัหาที่
อยากแก ้ความดีที่อยากท า” 
ภายในส านัก 

บุคลากรร้อยละ ๘๐
เข้ารว่มโครงการ 

มีรายงานสรปุผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑.๗ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขบัเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีรายงานสรปุผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- มรีายงานสรุปผล
การเสริมสรา้งความ
เข้าใจ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๑.๘ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

- กิจกรรมรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กร ๑ 
กิจกรรม (ครอบคลุม 
สามัคค ีมีวนิัย สุจริต
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา  

มีจิตอาสา มุง่งาน

 บุคลาการจดจ า
วัฒนธรรม 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

- รอบ ๖ เดือน 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รอบ ๑๒ เดือน 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 



๑๕๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

สภาสัมฤทธิ)์ 

- สื่อรณรงคอ์ย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

- ภาพกิจกรรม
รณรงค์พร้อม
บรรยายภาพ 

 - ภาพสื่อพร้อมไฟล์
สื่อ/กรณีเปน็คลปิ ให้
ส่งไฟล์คลิป 
ตามจ านวนเดือน 

๑.๙ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมรว่มของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา “สามคัคี มี
วินัย ใจซื่อตรง” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบเกี่ยวกบั
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

 

บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- มหีลักฐานภาพสื่อ
พร้อมไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลปิ ให้สง่ไฟล์
คลิป 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการรวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย (ปฏิญญาความ
ดีของส านกั)  

บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
เข้ารว่มโครงการ 

มีการปฏิบัตติาม
ปฏิญญาความด ี

จั ด กิ จ ก ร รมละ  ๑ 
ครั้ ง  ตามที่ ระบุ ใน
แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมของส านักฯ 
จัดเมื่อใดก็รายงาน
ในรอบนั้นๆ  

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและ 

    ผลการประเมนิ 

๑.แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒.แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนแม่บท



๑๕๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
๔.แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรและส านักพอเพียง
ต้านทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๕.แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักนโยบาย
และแผนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๓ กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 



๑๕๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัดเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ 

ITA  

เสนอชื่อผู้ทีม่ีความ
เข้าใจเรื่องการ

ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ITA 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อมภาพ  
- บนัทึกเสนอชื่อผู้ทีม่ี
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินเพื่อทดลอง
ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ITA 

๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. แผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของส านักนโยบาย
และแผนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส า นั ก / ก ลุ่ ม ข อ ง ส า นั ก ง า น
เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ด า เ นิ น ก า รต าม
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

น าส่ง ป.ป.ช. 
แผนความเสี่ยง ๑ 
ฉบับ ส่ง ๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
รายงานการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านัก  
รอบที่ ๑  
๑๐ พฤษภาคม 



๑๕๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒ 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดอืนละ ๑ 
ครั้ง 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

๓.๔ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาที่
สอดคล้องกับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity 

มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

การเผยแพร่ข้อมูล
ตามเกณฑ์การ
ประเมินความ
โปรง่ใสและตาม
มาตรา ๗ และ 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  



๑๕๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

and Transparency Assessment : 
ITA)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรา ๙ ของ 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
 ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เนต็ของ
ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา
อย่างครบถว้น
สมบูรณ ์

๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินการ 

๓.๕ 

 

 

 

การเปดิเผยขอ้มูลขา่วสารศนูย์
ข้อมูลขา่วสารของราชการ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การด าเนนิงานด้านข้อมูลข่าวสาร 
และคูม่ือมาตรฐาน 

มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลตามมาตรา 
๗ และ มาตรา ๙ 
ของ พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เนต็ 
ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  

- ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินการ 



๑๕๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

ที่มา/บูรณาการกับแผน 

อย่างครบถว้น
สมบูรณ ์

๓.๖ กิจกรรมการเสรมิสร้างมาตรการ
กลไกหรือการวางระบบในการ
ป้องกนัการทุจรติในองค์กร โดย
จัดท าแผนปฏบิัติการบริหารความ
เสี่ยงและป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

แผนปฏบิัตกิารบริหาร
ความเสี่ยงและป้องกนั
การทุจรติของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภางบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓   

มีการเผยแพรแ่ผน
แผนปฏบิัตกิาร
บริหารความเสี่ยง
และปอ้งกนัการ
ทุจริตของ
ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา
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 การวุฒิ สภา
งบประมาณ พ .ศ . 
๒๕๖๓   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
การด าเนินการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
----------------------- 

๑. ก ำหนดให้ส ำนักจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและควำมโปรง่ใส 
โดยก าหนดช่วงระยะเวลารวบรวมจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
จำกนั้น จะเข้ำสู่กระบวนกำรเข้ำเยี่ยมชมงำนของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมต่อไป 

๒. ก ำหนดให้แต่ละส ำนักจัดท ำเอกสำรหลักฐำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใสเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมชม
งำนของส ำนัก ดังนี้ 
 - ให้จัดท ำสำรบัญเอกสำร โดยระบุเลขหน้ำเอกสำรของแต่ละหัวข้อตำมแบบประเมิน          
(แบบ ๔) และจัดท ำดัชนีรำยละเอียดเอกสำรของแต่ละหัวข้อ เพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถตรวจเอกสำร
แต่ละหัวข้อได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
 - ให้จัดท ำเอกสำรค ำชี้แจงหัวข้อตำมแบบประเมินและบทสรุปของผู้บริหำร รวมเอกสำรแนบ
หรือภำคผนวก จ านวนไม่เกิน ๒๐๐ หน้า 
  โดยให้ส ำนัก/กลุ่มที่ขึ้นตรงจัดท ำเอกสำรหลักฐำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๒ ชุด พร้อมทั้ง ให้
สแกนเอกสำรดังกล่ำวบันทึกเป็นไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์  (PDF) น ำส่งกลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรม                 
และจริยธรรม ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (ฝ่ำยเลขำนุกำร) ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓         
ทั้งนี้ ไม่สำมำรถส่งเอกสำรเพ่ิมเติมได้ เว้นแต่ คณะกรรมกำรจะร้องขอ ก่อนท่ีคณะกรรมกำรจะเข้ำตรวจ
เยี่ยมชมงำนของส ำนัก 

๓. คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมชมงำนของส ำนักจะพิจำรณำให้คะแนนตำมแบบประเมินจำกกำรตรวจ
เอกสำรหลักฐำนผลกำรด ำเนินงำนที่แต่ละส ำนักจัดท ำเป็นหลัก ทั้งนี้ ในส่วนกำรเข้ำตรวจเยี่ยมชมงำน
ของแต่ละส ำนักนั้น คณะกรรมกำรจะเข้ำตรวจเพ่ือให้คะแนนเฉพำะรูปแบบกำรจัดมุมกิจกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๔. น ำรำยละเอียดของกิจกรรมบำงส่วนตำมแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. ๒๕๖๓ มำบูรณำกำรกับกำรคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริม ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใสของส ำนัก (ตำมแบบประเมินที่ ๔) 
   

 



ค ำชี้แจงแบบประเมินกำรคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและ
ควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

ส่วนที่ ๑ กำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๑๐๐ คะแนน) 
(ก) ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยองค์กร (๒๐ คะแนน)  
     (๑) มีนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน) 

- มีการด าเนินการ ๓ รายการ ได้แก่  
๑. จัดท านโยบาย ๒. จัดท ามาตรการหรือแนวทาง และ 
๓. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- เกณฑ์การให้คะแนน คือ  
มีครบ ๓ รายการ = ดีที่สุด 
มี ๒ รายการ      = ดีมาก  
มี ๑ รายการ      = ดี 
* ถ้าไม่ปรากฏรายการใดรายการหนึ่ง = ไม่มีคะแนน 

     (๒) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(๕ คะแนน) 

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส านักได้ด าเนินการ 
และปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการ
ด าเนินงาน ตามข้อ ส่วนที่ ๑ ก (๑) 

    (๓) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาของส านักงาน และกิจกรรมภายใน
ส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 

พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. มีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละส านักประกอบ
กับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงาน (ข้อมูลสถิติ
จากส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) และ 
๒. มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ส านักมีวิธีการรณรงค์
ส่งเสริมอย่างไร ด้วยวิธีใด  

    (๔) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้น าและ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คือ ผู้อ านวยการ
ส านัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
ผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น บันทึกการประชุมส านัก/
กลุ่มงาน ค าสั่งแต่งตั้งหรือเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

(ข) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๓๐ คะแนน)  
     (๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และ 
การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงานอ่ืน ๆ 
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรมจรยิธรรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน) 

พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับส านักอ่ืน ๆ  
(ท างานร่วมกัน/สร้างกิจกรรมร่วมกัน)  
 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

     (๒) รูปแบบการจัดมุมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีรูปแบบการจัดมุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 



 - ๒ - 
 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 
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    (๓) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนของเนื้อหา
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๑๒ ข้อ)  
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

    (๔) ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่ 
๑. มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณนั้น หรือ 
๒. มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ 

    (๕) ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีความคุ้มค่าและประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้จากการจัด
กิจกรรม (การน าเสนอผลการจัดกิจกรรม) 

    (๖) มีการสรรหา/คัดเลือก/ยกย่อง บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- เกณฑ์การให้คะแนน คือ  
มีกระบวนการสรรหาฯ = ดี (สรรหาแล้ว ไม่มีบุคคลถูกเสนอชื่อ) 
สรรหาแล้วได้ไม่ครบทุกประเภท = ดีมาก  
สรรหาแล้วได้ครบทุกประเภท = ดีที่สุด 
หมายเหตุ  
๑) ครบทุกประเภทต าแหน่ง คือ ประเภทต าแหน่งที่ส านักนั้น
มี (ข้าราชการประเภทวิชาการ/ข้าราชการประเภท
ทั่วไป/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง)  
๒) กรณีประเภทต ำแหน่งใด มิได้เสนอชื่อเนื่องจำก
บุคลำกรในสังกัดซ่ึงในประเภทต ำแหน่งนั้นมีอำยุ
รำชกำรน้อยกว่ำ ๓ ปีให้ถือว่ามีการสรรหาแล้ว 
ในประเภทต าแหน่งนั้น 

(ค) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๓๕ คะแนน)  
     (๑) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภายในส านัก
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของส านักงาน
และของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

๑. พิจารณาข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการ
ส านัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (ขาด ลา มาสาย  
ยกเว้นลำป่วยจ ำเป็น) ๕๐ %  และ 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ของส านักงาน และกิจกรรมภายในส านัก ๕๐ %  
(ผู้อ านวยการส านัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน) เว้นแต่ 
- กรณีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร (ผอ.ส ำนัก/รองเลขำฯ/เลขำฯ) 
- ไปรำชกำรตำมภำรกิจของส ำนักและยื่นหนังสือ
แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น 
คะแนนคิดเป็น % (๕ ระดับ = ๙๕,๙๐,๘๕,๘๐,๗๕) 
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     (๒) การมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
ส านักงานและของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากร
ภายในส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 

- บุคลากรของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ส านักงานจัดขึ้น 
- พิจารณาจากบุคลากรในส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงานนั้น ๆ         
ว่าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน  
จัดขึ้นมากน้อยเพียงใด (การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม) 

    (๓) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในส านัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 

- พิจารณาจากบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
ส านัก (การมีส่วนร่วมบุคลากรภายในส านัก)  

    (๔) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในส านักงาน 
(๕ คะแนน) 
(ตามแผน STRONG  ด้านการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๒, ๓) 

- ข้อมูลสถิติบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของส านักงาน (ข้อมูลสถิติจาก
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ทั้งแบบก าหนดจ านวน
คนเข้าร่วม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
ตำมแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG    
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้แก่ 
   - กิจกรรมพัฒนาโค้ชตัวต่อ (การขยายเพ่ิมจ านวนโค้ช) 
   - กิจกรรมการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
     และผลประโยชน์ส่วนรวม 

    (๕) เทคนิคและวิธีการในการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจบุคลากร
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา (๕ คะแนน) 

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
ในการกระตุ้นให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ที่จัดขึ้น 
 

    (๖) การให้ความรว่มมือ สนบัสนุนงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คือ คณะกรรมการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่ 
๑. ผู้อ านวยการส านักหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง = ดีมาก 
๒. การมอบหมายงาน สั่งการหรือถ่ายทอดเรื่องต่าง ๆ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามภารกิจที่ได้รับทราบจากการ
ด าเนินการของคณะกรรมการ 
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    (๗) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านัก/กลุ่ม/
กลุ่มงาน เข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของส านักงาน (๕ คะแนน) 

- มีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมในกิจกรรมทาง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของส านักงาน อย่างไร เช่น 
จัดล าดับบุคลากร การขอความร่วมมือ หรือการส่งเสริม
บุคลากรด้วยวิธีต่าง ๆ เป็นต้น 

(ง) ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑๕ คะแนน)  
     (๑) การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา อย่างสม่ าเสมอ (๕ คะแนน) 

- มีวิธีการ/รูปแบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอย่างไร  

     (๒) การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา อย่างสม่ าเสมอ และน ามาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน (๕ คะแนน) 

- มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีการติดตามและ      
ประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
กรณีบุคลากร ขาด/ลา/มาสาย บ่อยครั้ง ด าเนินการ
อย่างไร แล้วน ามาปรับปรุงอย่างไร 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เช่น การให้
แต่งเครื่องแบบในวันที่มีการประชุมสภา  

    (๓) การด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีกระบวนการ/มาตรการด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
มาตรการ เช่น ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (มีมาตรการ = ดีที่สุด) 

ส่วนที่ ๒ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (๑๐๐ คะแนน) 
(ก) ด้ำนนโยบำย/ผู้บริหำรและควำมพยำยำม/ริเริ่ม ของหน่วยงำนในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส (๒๕ คะแนน)  
     (๑) มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
(๕ คะแนน) 
 
 
 
(ตามแผน STRONG ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ข้อ ๑) 

- มีการก าหนดนโยบายหรือเจตจ านงของส านักเอง 
เกีย่วกับเรื่องความโปร่งใส (แยกจากประกาศส านักงานฯ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานฯ) 
- มีนโยบายชัดเจน เช่น การตั้งกรรมการตรวจสอบ
โปร่งใสภายในส านัก  
- มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนสง่เสริมและขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้  
ได้มีการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายตามปฏิญญาส านัก 
(เลือกปฏิญญา ๑ ตัว หรือท้ังหมดก็ได้) 
  



 - ๕ - 
 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

     (๒) บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ
โปร่งใสในส านัก (๕ คะแนน) 

- มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส โดยได้ด าเนินการตามนโยบาย 
ส่วนที่ ๒ ก (๑) เช่น การประชุม การมอบหมายงาน  
สั่งการ ถ่ายทอดเรื่องความโปร่งใสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    (๓) มีการก าหนดมาตรการ/วิธีการ เพื่อสร้างจิตส านึก 
และวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส  
(๕ คะแนน) 
 
 
(ตามแผน STRONG ด้านการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๔ 
และด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ ๕, ๖) 
 

- มีเทคนิค วิธีการ สร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างจิตส านึก 
ด้านความโปร่งใส โดยด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้แก ่ 
  - มีกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัย 
    การทุจริต 
  - มีการรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร “สามัคคี มีวินัย   
    สุจรติ โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ”์ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ 
    สังกัด รัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” 

    (๔) มีการก าหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านความโปร่งใส หรือประมวลจริยธรรม 
 (๕ คะแนน) 

- มีการก าหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านความโปร่งใส หรือไม่ 

    (๕) บทบาทของผู้บริหารในการติดตามและประเมินผล
เรื่องความโปร่งใสในส านัก (๕ คะแนน) 

- มีการติดตาม การพัฒนาเรื่องด้านความโปร่งใส หรือไม่ 

(ข) ด้ำนควำมเปิดเผย กำรมีระบบตรวจสอบภำยในองค์กรและกำรมีส่วนร่วม (๓๐ คะแนน)  

     (๑) มีการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลตามที่ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนด (๕ คะแนน) 

- มีการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     (๒) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ (๕ คะแนน) 

- (ไม่ประเมินหัวข้อนี้) เนื่องจากหัวข้อนี้ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของแต่ละส านัก คือ มีการด าเนินการเฉพาะ
ในบางส านัก 

    (๓) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ (๕ คะแนน) 

- (ไม่ประเมินหัวข้อนี้) เนื่องจากหัวข้อนี้ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของแต่ละส านัก คือ มีการด าเนินการเฉพาะ
ในบางส านัก 

    (๔) มีการเผยแพร่ภารกิจหลักของส านักและเปิดโอกาส        
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
(๕ คะแนน) 

- พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. มีช่องทางการเผยแพร่ภารกิจหลักของส านัก 
๒. มีการให้บุคคลภายนอกส านักเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของส านัก 



 - ๖ - 
 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

    (๕) มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (๕ คะแนน) 

- มีการน าผลส ารวจ/แบบประเมิน มาด าเนินการสรุป
เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานของส านัก 

    (๖) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(๕ คะแนน) 

- มีแบบส ารวจ/แบบประเมิน ความพึงพอใจ หรือไม่ 

(ค) กำรลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (๒๕ คะแนน)  
     (๑) มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน (๕ คะแนน) 

- มีการจัดท า/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน หรือไม่ 

     (๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
งานบุคคล (๕ คะแนน) 

- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลภายในส านักนั้น ๆ (*แยกจากคู่มือการบริหารงาน
บุคคลของส านักงาน)  

    (๓) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ (๕ คะแนน) 

- มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
ของส านัก (ตามภารกิจที่มีในแต่ละส านักนั้น ๆ) 
 

    (๔) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ (๕ คะแนน) 
 
 
(ตามแผน STRONG ด้านการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๑) 

- มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตำมแผนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในส านัก/กลุ่มของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจประกอบด้วย   
๔ มิติ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม ตามบริบท
และภารกิจของแต่ละส านัก เช่น 

 - มิติการบริหารบุคคล  
 - มิติการบริหารจัดการโครงการ  

   - มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
   - มิติการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ  

    (๕) มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งด้านความโปร่งใส 
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของฝ่ายนิติบัญญัติ 
(๕ คะแนน) 
 
 

- มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษา
ความลับของฝ่ายนิติบัญญัติ 
(เนื้อหาอาจจะอยู่ในส่วนที่ ๒ ข้อ ค (๓) กรณีท่ีมีภารกิจ
ด้านการรักษาความลับ) 



 - ๗ - 
 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

(ง) กำรมีระบบ/กลไกจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน (๒๐ คะแนน)  
     (๑) มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อ 
ข้อร้องเรียน (๕ คะแนน) 

- มีการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 
ของส านัก หรือไม่ 

     (๒) มีการจัดท าระเบียบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการของส านัก โดยระบุขั้นตอนการ
ด าเนินการไว้ด้วย (๕ คะแนน) 

- มีระเบียบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
การให้บริการของส านัก หรือไม่ และ 
- ในระเบียบระบุขั้นตอนการด าเนินการไว้ หรือไม่ 

    (๓) มีการรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการทุกเรื่องให้ผู้ร้องได้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (๕ คะแนน) 

- หากมีผู้ร้องเรียนได้รายงานให้ผู้ร้องทราบทุกเรื่อง
หรือไม่ อย่างไร  
- มีขั้นตอนการด าเนินการระบุการแจ้งผู้ร้องทราบผล 
ภายในกี่วัน  

    (๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการของส านักเป็นรายเดือนเสนอต่อ
ผู้บริหาร (๕ คะแนน) 

- คณะท างานได้รายงานผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียนต่อผู้อ านวยการส านัก หรือไม่ และ 
- มีแบบรายงานประจ าเดือน หรือไม่ 

 
 

โดย คณะอนุกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  

และส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



กรอบระยะเวลาการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
และส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑. การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการรฐัสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่น  
การคดัเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การด าเนินการ ช่วงเวลา 
๑) จดัสัมมนาชีแ้จงหลักเกณฑ์การคดัเลือก
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดเีดน่ 

๑๔ กมุภาพันธ ์

๒) แจ้งใหแ้ต่ละส านักด าเนนิกระบวนการสรรหา
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในส านัก 

๒ มนีาคม 

๓) แต่ละส านักจดัส่งรายชื่อข้าราชการผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ 

๓ เมษายน 

๔) ตรวจสอบคุณสมบตัแิละรวบรวมรายชื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือมมีตริบัรอง 

๒๔ เมษายน 

๕) จดัส่งแบบประเมนิให้คณะกรรมการ
ด าเนินการใหค้ะแนน 

๑ – ๑๕ พฤษภาคม 

๖) จดัให้มกีารลงคะแนนเลอืก ๒๒ พฤษภาคม 
 

๒. การด าเนินการคัดเลือกส านักที่มีผลงานดา้นการสง่เสริมตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส  
การคดัเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรฐัสภา 
และความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การด าเนินการ ช่วงเวลา 
๑) จดัสัมมนาชีแ้จงประกาศหลักเกณฑ์คดัเลอืก
ส านักฯ 

๑๔ กมุภาพันธ ์

๒) ใหแ้ต่ละส านักสง่เอกสารหลักฐาน 
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

๑ กรกฎาคม 

๓) แจ้งก าหนดวันเข้าตรวจเยี่ยมส านัก ๓ กรกฎาคม 
๔) คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมส านัก ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม 

 

 




