
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
มาตรการที่ ๑  การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 แนวทางตามมาตรการ 
 ๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๑.๒ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 ๑.๓ การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 
 ๑.๔ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส            
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๗๘.๓๓ 

 

 

 
๑.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านง/นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต 
และด าเนินการจัดท าแนวทางในการบริหารงาน                
และการด าเนินงานด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส  
โดยเน้นหลักการ ๕ ด้าน ดังนี้ 
(๑)  ด้านโปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
การจัดซื้อ จัดจ้างและข้อมูลตามภารกิจ ฯลฯ 
(๒) ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน 

 



๒ 
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(๓) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ คือ ท าให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิง
นโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฯ 
(๔) ด้านวัฒนธรรมองค์กร คือ การสร้างคุณค่าในการ
ให้บริการ ปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร การสร้าง    
และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ฯลฯ 
(๕) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คือ มีการก าหนด
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ชัดเจน 
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯลฯ 
โดยได้ด าเนินการเกิดการรับรู้และผลักดันให้มีการน า
นโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ดังนี้   
๑. จัดท าประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา             
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ๕ ด้าน ข้างต้น 
๒. แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันโดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๓. เผยแพร่ผ่านช่องทาง Intranet ของส านักงาน 
๔. เผยแพร่ผ่าน Facebook และ Page 
๕. มีการส ารวจความรับรู้ เข้าใจแนวทาง/นโยบายด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยผลการ
ส ารวจ  มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ทุกโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ 
๔.๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ มีความเข้าใจในระดับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ 
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๖. มีการสร้างการมีส่วนร่วม/การด าเนินการตามแนวทาง/
นโยบาย เจตจ านงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดยหน่วยงานในสังกัดได้น านโยบาย
เจตจ านงสุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาลงสู่การ
ปฏิบัติโดยทุกส านักร่วมใจกันจัดท าเจตจ านงสุจริตประจ า
ส านัก และจัดท านโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม        
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตประจ าส านัก      
เพ่ือมอบนโยบายดังกล่าวต่อบุคลากรในสังกัด โดยการ
จัดการประชุมส านักและมอบนโยบายด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส พร้อมทั้งประกาศเป็นนโยบาย  
ของส านัก/กลุ่ม เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติ 
๗. จัดท ารายงานการมีส่วนร่วมด าเนินการตามเจตจ านง
เจตจ านงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๑.๑.๒ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มจากการกราบเรียนประธานวุฒิสภา 
และรองประธานวุฒิสภามาให้นโยบายด้านคุณธรรม     
และความโปร่งใสตามกรอบของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดสัมมนาให้
บุคลากรรับรู้ รับทราบและเข้าใจ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการให้ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา      
คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบนโยบายด้าน

 



๔ 
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โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

คุณธรรมและความโปร่งใส ในพิธีลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ 
ซึ่งทั้ง ๓ ท่าน ได้มอบนโยบายให้บุคลากรยึดมั่นใน    
“ความซ่ือสัตย์ สุจริตและความโปร่งใส” เป็นส าคัญ 
๒. จัดสัมมนาชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รวมทัง้มิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใส) 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย        
จ านวน ๙๘ คน  

๑.๑.๓ กิจกรรมสร้างความเข้าใจประเด็นนโยบาย  และแนวทางในการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      
(ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ) 
 

ได้น านโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มจากการน าแผนส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาสร้างความเข้าใจใน
ระดับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง และคณะท างานที่เก่ียวกับ
คุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง
บูรณาการทุกแผนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จัดท าเป็น        
แผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตให้มี
ทิศทางเดียวกัน และผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดน าไปปฏิบัติ 
โดยด าเนินตามกระบวนการ ดังนี้ 

 



๕ 
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๑. ด าเนินการประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๕๐ คน  
 ๒. ด าเนินการส ารวจความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรม      
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
กลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรยามาเน่ จ านวน ๓๐๐ คน         
และป้องกันความคลาดเคลื่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน รวมจ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๓๐ คน กลุ่มตัวอย่างในการรับรู้
เกี่ยวกับแผนฯ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๘๐ 
๓. จัดท ารายงานการส ารวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผน
ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๔. ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ โดยน ากรอบดังกล่าวจัดท า
แผนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส      
ประจ าส านัก ซึ่งเป็นผลการด าเนินการการมีส่วนร่วม/   
การด าเนินการตามแนวทาง/นโยบายเจตจ านงด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
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๑.๒ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 

๑๐๐  

๑.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย    
ขององค์กร  
   ๑.๒.๑.๑ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ บทบาทโค้ชกับการพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต
สู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
  ๑.๒.๑.๒ กิจกรรมการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
ร่วมและคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผู้น าและผู้ขยายวัฒนธรรม
องค์กร พร้อมทั้งวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต         
และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเน้น      
ให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นต้นแบบในการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและเพ่ิมบทบาทในการเฝ้าระวังการทุจริต ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจัดกิจกรรม เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จ านวน ๘๐ คน    
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมรวมทั้งได้กลุ่มผู้น าในการผลักดัน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งได้แนวทางเป็นโค้ชขยายหลักธรรม
ความดีต่อต้านการทุจริต จ านวน ๗๒ คน  
๒. รณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม         
และคุณธรรมเป้าหมาย 
- มีระดับการประเมินระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓. มีการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้น าในการขับเคลื่อน
องค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
- มีระดับการประเมินระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม 
๓. มีการติดตามพฤติกรรมระดับผู้บริหารในหัวข้อ         
การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยพบว่า ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
“สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” ร้อยละ ๙๔.๙๗ 
๔. ผู้บริหารร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการน าค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาไปมอบหมายให้บุคลากรในสังกัด   
น าไปปฏิบัติ  
๕. มีการส ารวจพฤติกรรมของบุคลากรส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร พบว่าร้อยละ 
๑๐๐ ทราบว่าองค์กรมีวัฒนธรรม ๕ ประการ ได้แก่ สามัคคี
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา
สัมฤทธิ์” โดยมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรร้อยละ 
๑๐๐ โดยแบ่งเป็น ปฏิบัติครบ ๕ ประการ ร้อยละ ๖๗.๒๐ 
และปฏิบัติไม่ครบทุกประการร้อยละ ๓๒.๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ การขับเคลื่อนคา่นิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย      
ใจซื่อตรง 

๑๐๐  

๑.๓.๑ กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้น ากับการส่งเสริมคุณธรรม              
และการขับเคลื่อน “ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” 

ได้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของ
สองส่วนราชการ เพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมในทิศทางเดียวกัน
และมอบเป็นนโยบายแก่หน่วยงานภายในส่วนราชการ   
ตามกระบวนการ ดังนี้ 
๑. มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเก่ียวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีความเห็น
ร่วมกันของผู้บริหารสองส่วนราชการ ให้ค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” 
จัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๘ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
จ านวน ๒๖ คน (ตามอัตราที่มีผู้ครองต าแหน่ง) 
๒. มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
๓. มีการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ    
สังกัดรัฐสภา 
๔. มีการติดตามและการน าค่านิยมร่วมไปขยายผล       
และลงสู่การปฏิบัติ 
๕. มีการรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ
ขับเคลื่อน ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใน
ภาพรวมขององค์กร 
๖. มีรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ในการน าค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ ภายใตแ้ผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสของส านักและกลุ่มต่างๆ 

๑.๓.๒ กิจกรรมการเผยแพร่การรณรงค์และสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาผ่านสื่อต่าง ๆ 
 

ส านักงานฯ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา และวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การประชุมส านัก/ประชุมคณะกรรมการ/ประชุม
คณะท างาน เพ่ือแจ้งและสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในทุกส านัก/กลุ่ม 
๓. จัดท าสื่อ Social  เช่น Facebook Page @line  
๔. จัดท า Clip Video 

 



๙ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

กลุ่มช่วยอ านวยการนักบริหาร 
- จัดท าโปสเตอร์รณรงค์ภายในกลุ่มจ านวน ๒ ครั้ง 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
- จัดท าสื่อรณรงค์ค่านิยมร่วมประจ าทุกเดือน 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
- จัดท าสื่อรณรงค์ทาง Social Media  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
- จัดท า คลิปวีดีโอ จ านวน ๑ ชุด 
- จัดท าสื่อโปสเตอร์เผยแพร่หน้าอินทราเน็ตส านักงาน 
ส านักบริหารงานกลาง 
- จัดท าสื่อรณรงค์ ๒ สื่อ 
ส านักการคลังและงบประมาณ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ทุกเดือน 
ส านักการต่างประเทศ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ทุกเดือน 
ส านักวิชาการ 
- จัดท าข้อคติเตือนใจเพื่อเผยแพร่ จ านวน ๒ ชุด 
ส านักการประชุม 
- จัดท าสื่อรณรงค์ทาง Social Media 
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๒ สื่อ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๒ สื่อ 



๑๐ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

ส านักกรรมาธิการ ๒ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๖ สื่อ 
ส านักกฎหมาย 
- แจ้งว่าจัดท าสื่อรณรงค์ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ (ไม่มีเอกสาร
แนบ) 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๖ สื่อ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๔ สื่อ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๒ สื่อ 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๕ สื่อ 
ส านักการพิมพ์ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ต่อเนื่องทุกเดือนและเผยแพร่ทั้งทางสื่อ
สิ่งพิมพ์และทาง Social Media 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
- จัดท าสื่อรณรงค์ จ านวน ๔ สื่อ 
ส านักนโยบายและแผน 
- จัดท าสื่อรณรงค์ทาง Social Media 

๑.๔ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ๐  
๑.๔.๑ กิจกรรมให้ค าปรึกษาเครือข่ายคุณธรรมภายในองค์กร - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม  
๑.๔.๒ กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเป็นองค์กรคุณธรรม - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม  



๑๑ 
 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้ง ความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 แนวทางตามมาตรการ 
 ๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
 ๒.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต/การตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต (Strong Model) 
 ๒.๓ การสร้างและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 
 ๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม และวินัย
ข้าราชการรัฐสภา 

๒๕  

๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา : กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม   
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
    

- ได้ประสานกับหน่วยงานต้นแบบด้านองค์กรคุณธรรม    
และก าหนดจะจัดการศึกษาดูงานในวันที่ ๘ และ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด   
ทางหน่วยงานต้นแบบขอเลื่อนการศึกษาดูงานโดยให้รอ
สถานการณ์คลี่คลายจึงจะแจ้งมาอีกครั้ง 

 

๒.๑.๒ โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา  
  ๒.๑.๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
เพ่ือเป็นบุคคลต้นแบบ 
 
 
 
 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ     
ผู้มีคุณธรรมฯ ตามประกาศของคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม           
และจริยธรรมดีเด่น และส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



๑๒ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ก าหนดกรอบ แนวทางและระยะเวลาพร้อมแจ้งเวียน
เพ่ือให้ส านักต่าง ๆ ด าเนินการตามกระบวนการ 
๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ        
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
๔. ได้มีการด าเนินการคัดเลือกและได้บุคคลต้นแบบ        
ระดับส านัก (หน่วยงานภายใน)  
๕. รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเลือก         
เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นเพื่อเตรียม
ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น โดยไดร้ายชื่อบุคลากรดีเด่น
ระดับส านักทุกส านัก ดังนี้ 
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
นางสาวอรวีณา  สุขเกษม 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
๒. ส านักงานประธานวุฒิสภา 
ประเภทวิชาการ 
นายบรรหาร  ก าลา 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานรองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง 
ประเภททั่วไป 
นางสาวสุรยี์พร  ห้วยหงส์ทอง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
พนักงานราชการ 
นางอัมพร  สอนธรรม 
พนักงานบริการ 
 



๑๓ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้าง 
นางสาววรณดิา  ประจิมทิศ 
พนักงานท่ัวไป 
๓. ส านักประชาสมัพันธ ์
ประเภทวิชาการ 
นางสาวดวงหทัย  แก้วสกุล 
วิทยากรช านาญการ 
ประเภททั่วไป 
นายอดิศร  สุวรรณผ่องใส 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นายทักษิณ  เครือบญุ 
นักวิชาการผลติสื่อโสตทัศน ์ 
๔. ส านักบริหารงานกลาง 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวประภาพร  เพียราช 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ประเภททั่วไป 
นายวีรยุทธ  สัจจัง 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภาอาวโุส 
พนักงานราชการ 
นางสาวทัศนีย์  กนกอุดม 
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 
ลูกจ้าง 
นายปรีชา  นุ่มนก 
คนสวน 



๑๔ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ส านักการคลังและงบประมาณ 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวพรรณี  พงศ์เทิดไทยเจรญิ 
นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
ประเภททั่วไป 
นายสุวิทย์  ศรสีาพันธุ ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นายทศพร  ทองปิ่น 
ลูกจ้าง 
พนักงานขับรถยนต ์
๖. ส านักการต่างประเทศ 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวนิสาพร  วิบูลย์จันทร ์
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานพิธีการทูต 
ประเภททั่วไป 
นางจารุณี  ใจซื่อ 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานบริหารทั่วไป 
๗. ส านักวิชาการ 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวจุฑาลักษณ์ จ าปาทอง 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ประเภททั่วไป 
นางสาวพิมพ์พร  วรหวัง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 



๑๕ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ส านักการประชุม 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวพัชรี  ธรรมปรีชา 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานญัตต ิ
ประเภททั่วไป 
นายวิวัฒน์  ดวงประเสริฐ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๙. ส านักก ากับและตรวจสอบ 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวศิริพร  พุฒซ้อน 
วิทยากรเชี่ยวชาญ 
ประเภททั่วไป 
นางมลัยพร  เหล่าธรรมจักร 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นางสาวจริงจัง  นะแส 
นักวิชาการสนับสนุนงานนติิบัญญตัิ 
๑๐. ส านักกรรมาธิการ ๑ 
ประเภทวิชาการ 
นายรัฐพงษ์  ประหา 
วิทยากรปฏิบัติการ 
ประเภททั่วไป 
นางสาวสุจติรา  พึ่งสนิท 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นางวรรณา พุทธลลีาศ 
พนักงานสนับสนุนการประชุม 



๑๖ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวสรญา  โสภาเจริญวงศ ์
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ประเภททั่วไป 
นางสาวมาลี  ผึ้งหลวง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นางสาวพิณฌ์นภัส  บุญศรีตริัตน ์
พนักงานสนับสนุนการประชุม 
๑๒. ส านักกฎหมาย 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวภัณฑิลา  กิตโิยดม 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ประเภททั่วไป 
นางสาวศิริพร  แซล่ี ้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๓. ส านักภาษาต่างประเทศ 
ประเภทวิชาการ 
นายณัฐภมูิ  พลสนะ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 
๑๔. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
นายวิราชินร์ บุญเมือง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 



๑๗ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภททั่วไป 
นางสาวอุบลรตัน์  บันลือพืช 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
๑๕. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภทวิชาการ 
นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธ์ิ 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานวิทยาการคอมพิวเตอร ์
ประเภททั่วไป 
นายเชาวฤทธิ์  ทรัพย์รุ่งโรจน ์
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๖. ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวอณัญญา  โสภณวัฒนาสิงห์ 
วิทยากรช านาญการ 
ประเภททั่วไป 
นางสาวชัชสรัล  ยิ้มศรีใส 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๗. ส านักการพิมพ์ 
ประเภทวิชาการ 
นางสาววันทนีย์  มรรษทวี 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานบริการพัสดสุิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 
ประเภททั่วไป 
นายธนกฤต  ลียะวณิช 
นายช่างพิมพ์ช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นางขวัญจิต  น้อยทวี 
พนักงานโรงพิมพ์ 



๑๘ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๒.๑.๒.๒ กิจกรรมการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม 

๑๘. ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ประเภทวิชาการ 
นายภาคภมูิ  เปี้ยปลูก 
นิติกรช านาญการ 
ประเภททั่วไป 
นางสาวจิตตมิา  สร้อยเงิน 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
พนักงานราชการ 
นางสาวชิดชนก  ไชยกิจ 
นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
๑๙. ส านักนโยบายและแผน 
ประเภทวิชาการ 
นางสาวณัฐธนัญ  สุนทรกิตติพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ประเภททั่วไป 
นายสุรศักดิ์  มั่งคั่ง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

สร้างความพร้อมและความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นแบบ       
ในสังกัด ตามกระบวนการดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม          
และจริยธรรมดีเด่น และส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๑๙ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๒. ก าหนดกรอบ แนวทางและระยะเวลาพร้อมแจ้งเวียน
เพ่ือให้ส านักต่าง ๆ ด าเนินการตามกระบวนการ 
๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ        
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและส านักที่มีผลงานด้าน 
การส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม 
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือคัดเลือกเป็นส านัก   
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา  
เพ่ือเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม 
๕. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกส านักท่ีมีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม 

๒.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต/การตั้ง
ชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต (Strong Model) 

๗๐  

๒.๒.๑ โครงการผสานพลังมุ่งสู่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรพอเพียง        
ต้านทุจริต (Strong Model)       
     ๒.๒.๑.๑ กิจกรรม จัดตั้งชมรมขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต   
(Strong Model) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
     ๒.๒.๑.๒ กิจกรรมการจัดท าแผนชมรมขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต 
(Strong Model) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ
สร้างสังคมท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต/การตั้งชมรมที่เป็นองค์กร
พอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model) ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต และแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียง

 



๒๐ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
๓. ก าหนดบทบาทการด าเนินงาน โดยการจัดท าธรรมนูญ
ชมรม STRONG จติพอเพียงต้านทุจริต 
๔. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยแผนส่งเสริม        
และขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ติดตามประเมินผล ดังนี้ 
๑) ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมตามแผน 
๒) ติดตามการด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ Application Line 
ด้วยการตั้งกลุ่ม Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
และติดตามการด าเนินงานของสมาชิกทาง Line 
๓) ก าหนดให้คณะกรรมการ น าแผนไปปฏิบัติและขับเคลื่อน
ภายในสังกัดของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการของชมรมในแต่ละส านัก ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน 
กิจกรรมการสอนงานให้บุคลากรทีไ่ด้รับการบรรจุใหม่ของส านัก    
การประชุม 
กิจกรรมที่ ๒ จิตอาสา 
กิจกรรมเพื่อสังคมส าหรับบคุลากรภายในส านัก  
- โครงการบริจาคยาเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง 
- โครงการบริจาคขวดพลาสติกเพื่อท าจีวรพระวัดจากแดง        
จังหวัดสมุทรปราการ 

 



๒๑ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจกรรมที่ ๓ รณรงค์เฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัยการทุจริต 
จัดท าบอร์ดกระตุ้นเตือนถึงพิษภัยการทุจริต และเฝ้าระวังพฤติกรรม
บุคลากรในส านักการประชุม ผลปรากฏว่าไม่มีบุคลากรใดมีแนวโนม้
การทุจริต 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและบอกพิษภยัการทุจริต 
กิจกรรมที่ ๖ จัดท าและประเมินผลเรื่องมาตรการให้คุณใหโ้ทษ      
ในการละเมิดนโยบายด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมที่ ๗ ตามรอยเบื้องพระยคุลบาท “ทอดกฐินสามคัคี         
ท าความดีเพื่อสถาบันกษัตริย์” 
กิจกรรมที่ ๘ ใช้หลักธรรมกล่อมเกลาพฤติกรรมบุคลากร             
โดยสวดมนต์ตามหลักพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร ์
กิจกรรมที่ ๙ เฝ้าระวังและบอกพิษภัยของการทุจริต ผลการติดตาม
ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดมีแนวโน้มการทจุริต 
กิจกรรมที่ ๑๐ เน้นวัฒนธรรมองค์กรสุจริตโปร่งใส 
ด้วยการรณรงค์ต่อต้านการให้และการรับสินบน 
กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน     
ไปสู่การเป็นองค์กรคณุธรรม 
กิจกรรมที่ ๑๒ วัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา 
รวมพลังบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม โครงการท าบญุผ้าไตร          
ร่วมบริจาคขวดพลาสติกทอเป็นไตรจีวร 
กิจกรรมที่ ๑๓ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 
ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงโทษ
ภัยของการทุจริต และจะไม่ทนต่อการทุจริต ดังนี้  



๒๒ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

ด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                                      
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขต
ดุสิต กทม. จ านวน ๔ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๒ และ ๓ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๖๑ คน ได้แก่ 
                  ผู้บริหาร จ านวน ๒๖ คน 
                  ข้าราชการที่มิได้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จ านวน ๑๓๕ คน ประกอบด้วย ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และช านาญการพิเศษ จ านวน ๗๑ คน 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จ านวน ๖๔ คน  

๒.๓ การสร้างและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ๘.๗๕ 
ท ากิจกรรมเดียวคือเครือข่ายภายใน 

 

๒.๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 

ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้และขยายการเรียนรู้ภายใน
เครือข่ายของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผ่าน
คณะท างานของแต่ละส านักและส่งต่อความเข้าใจให้บุคลากร
ในแต่ละส านัก ดังนี้ 
๑. ขยายเครือข่ายภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา           
โดยส านัก/กลุ่มเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชมรม STRONG         
จิตพอเพียงต้านทุจริต รวมจ านวน ๑๙ เครือข่าย 
๒. ได้ด าเนินการตั้งคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจ าส านัก 

 



๒๓ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
๒.๓.๒ 
 

 
๒.๓.๓ 

 
 

๒.๓.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 
กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (การเชิดชูเกียรติและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม) 
 

๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการร่วมกัน
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการโดยการจัดท าแผนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ทุกส านักเพ่ือ        
เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนและได้ด าเนินการตามแผน
กิจกรรมในมาตรการที่ ๒ จ านวน ๑๘ ส านัก  
 
 
- ก าหนดการด าเนินการในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ อาคารัฐสภา (อาคารวุฒิสภา 
เกียกกาย) 
 

๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่องค์กร
คุณธรรม 

๘.๗๕  

๒.๔.๑ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส : กิจกรรมการเพ่ิมและพัฒนา EQ ด้วยหลักธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 

ก าหนดจัดวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
บรรยายหัวข้อ การเพ่ิมและพัฒนา EQ ด้วยหลักธรรม      
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน 

 

๒.๔.๒ สัมมนาการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม - ก าหนดจัดวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๒.๔.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพ่ือสังคม” อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน“จิตอาสาเพ่ือสังคม”  



๒๔ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน 
ด าเนินการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓  
อยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลการด าเนินการ 

๒.๔.๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          ได้ด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกำรน ำบุคลำกรไปศึกษำดูงำนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ได้แก ่บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จ ากัด   
ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของพนักงำนให้เป็นคนดีและคนเก่ง    
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีจุดเด่น ดังนี้ 

๑. ได้รับรางวัลจากการถ่ายทอดความส าเร็จ “บาธรูมดีไซน”์ 
บนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงจากหลายหน่วยงาน  

             ๑) หน่วยงำนดีเด่นแห่งชำติ 2552 จัดโดยส ำนัก
เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ  

   ๒) รำงวัลนักออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน          
จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.)  

 ๓) รำงวัลชนะเลิศผลงำนตำมปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2555 ส ำหรับธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม    
จำกส ำนักงำนพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องจำก
พระรำชด ำริ (กปร.)  

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๔) รำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น รวมไปถึงรำงวัล
ด้ำนงำนดีไซน์ที่ได้รับในต่ำงประเทศโดยยึดหลักท ำสิ่งที่รัก
และถนัด ตำมวิถีพุทธแบบพอเพียง 

 ๒. น าหลักในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารธุรกิจ  

    ๑) ผลิตให้มำก คือ ท ำในสิ่งที่เรำรักให้มำก     
จะท ำให้กำรท ำงำนเหมือนเป็นงำนอดิเรก 

    ๒) ใช้แต่พอดี คือ มีควำมสุขจำกสิ่งที่เรำมี      
สิ่งที่เรำเป็น อยู่อย่ำงพอเพียง 

    ๓) เหลือช่วยผู้อ่ืน คือ มีควำมสุขจำกกำรแบ่งปัน
ให้กับพนักงำน ลูกค้ำ และสังคมซึ่งถ้ำเรำไม่เคยพอก็จะไม่มี
เหลือให้คนอ่ืน 

         ๓. ดูแลพนักงานเหมือนพี่น้อง ปฏิบัติต่อลูกค้า
เสมือนญาติ 

             คือด ำเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อ่ืน
โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
อย่ำงเป็นธรรม ท ำให้ขั้นตอนในกำรพิจำรณำที่จะด ำเนินงำน
ใด ๆ ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องกระท ำ
ด้วยควำมรอบคอบ ถี่ถ้วน ไม่มีอคติ โดยค ำนึงถึงหลักเหตุผล
และปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ ก่อนเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน



๒๖ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

เป็นไปอย่ำงถูกต้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และควำมสุข
นั่นเอง ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียออกเป็น พนักงำน ลูกค้ำหรือผู้บริโภค และคู่ค้ำ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้น ำควำมรู้กลับมำใช้ โดยกำร
ประยุกต์ให้บุคลำกรเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเป็นคนดีและ
คนเก่ง คนที่ต้องพัฒนำตนเองอยู่เสมอ และพร้อมให้บริกำร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนรัฐสภำอย่ำงเต็มใจ 
ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนและสังคมส่วนรวม        
บนหลักกำรพ่ึงตนเอง (สร้ำงสรรค์งำนด้วยตนเองอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ) ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม (ไม่เบียดเบียน
องค์กรและเพ่ือนร่วมงำน) และมีจิตอำสำสร้ำงประโยชน์     
เพ่ือส่วนรวม 

โดยมีการจัดศึกษาดูงานจ านวน ๒ รุ่น ดังนี้ 
ก าหนดให้มีการด าเนินการตามแผน  
รุ่นที่ ๑ เมือ่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๐๐ คน ได้แก ่ข้าราชการประเภท
ทั่วไป และผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 
รูปแบบ การศึกษาดูงาน ณ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ – สปา 
จ ากัด ณ จังหวัดปทุมธานี 



๒๗ 
 

มาตรการที่ ๓  การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. 
 แนวทางตามมาตรการ 
 ๓.๑ การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 ๓.๒ การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๓.๑ การขับ เคลื่ อนมาตรการ  กล ไก  สนั บสนุ นการประ เ มินคุณธรรม                         
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๔๕  

๓.๑.๑ กิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการทุจริตของ        
ส านักงานฯ 
๓.๑.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างกระบวนการให้เกิดความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA 
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดท ารายละเอียด   
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์การประเมินความ
โปร่งใส และตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
๒. ส านักนโยบายและแผนได้มีบันทึกเรียนส านักต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้น าข้อมูลใน
ส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งยังไม่ครบถ้วน ลงเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
Internet ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

  



๒๘ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๓.๑.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร        
และคู่มือมาตรฐาน 
 

- ส านักงานฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายมาตรา ๗ มาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างครบถ้วน ดังนี้ 
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ : หนว่ยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
- โครงสร้างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ 
- อัตราก าลัง 
มาตรา ๗ (๒)  สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการ
ด าเนินงาน 
- บทบาทอ านาจหน้าที่ 
- บทบาทอ านาจหน้าที่วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- อ านาจหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- อ านาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา 
(๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการ       
ครั้งแรก 
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและท่ี
ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 



๒๙ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

(๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนน
เสียง 
(๔) ควบคุมการท ารายงานการประชุมทั้งปวง 
(๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา 
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน
วุฒิสภาก าหนด 
(๘) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๙) หน้าที่อื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อบังคับนี้หรือตามท่ีประธานวุฒิสภามอบหมาย 
- การจัดการองค์กรในการด าเนินงานอ านาจหน้าที่วิธีการ
ด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรา ๗ (๕)  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ : หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 



๓๐ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง
ต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เก่ียวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
                   - บันทึกการประชุม/ รายงานการประชุม
วุฒิสภา 
                   - บันทึกการประชุม/ รายงานการประชุม/ 
บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน          
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน 
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง 
มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท า
บริการสาธารณะข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 



๓๑ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายเหตุ 

๓.๒ การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริต      
ในองค์กร 

๔๓.๗๕  

๓.๒.๑ 
 
 

กิจกรรมการเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

สร้างแนวทางและทิศทางในการวางระบบป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กร ดังนี้ 
-  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓       
โดยเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน       
เพ่ือคัดเลือกเป็นส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม 

 

๓.๒.๒ กิจกรรมการเผยแพร่แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต       
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือป้องกัน   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้มีการเผยแพร่เพ่ือให้รับรู้และเข้าใจในประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
- ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง Internet 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบส านักงานอัตโนมัติ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (e-office) และ Intranet    
ของส านักนโยบายและแผน 

 

๓.๒.๓ 
 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลังรัฐสภา ในหัวข้อ        
การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการด้วย
ระบบ It  

สร้างระบบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต    
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการเงิน เช่น          

 



๓๒ 
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การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมด้วยความโปร่งใสโดยใช้ระบบ IT      
เข้าด าเนินการเบิกจ่าย ดังนี้ 
๑. ส านักงานได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา ในหัวข้อ การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุม   
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการด้วยระบบ IT    
โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส        
ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยด าเนินการจัดโครงการเมื่อ
วันศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
กลุ่มเป้าหมาย ส านักกรรมาธิการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายเบี้ยประชุม จ านวน ๒๐๐ คน 
๒. มีการประเมินผลการจัดการบริหารโครงการ 
๓. มีการติดตามผลการอบรมและการน าความรู้ไปใช้ 

๓.๒.๔ โครงการการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน         
ในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ       
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ 
 

ส านักงานได้ด าเนินการ สร้างระบบและเครื่องมือให้เกิดความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
๑. สร้างเครื่องมือ โดยการจัดท าระบบสารสนเทศรองรับการ      
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
ก าหนด และใช้ระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล     
สู่ประชาชน และรับข้อมูลจากประชาชนโดยจะระบุระยะเวลา    
และประเด็นการมีส่วนร่วมทางในเว็บไซต์ 
https://www.senate.go.th และเผยแพร่ข้อมูลทาง

 



๓๓ 
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https://www.senate.go.th/view/1/Digital_Media_Data/T
H-TH  
๒. จัดท าข้อมูลในรูป Infographic เผยแพร่สู่ประชาชนเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจได้ง่าย 
(ขาดเอกสารแนบ) 

 ผลการด าเนินการในภาพรวมคิดเป็น  ร้อยละ  ๔๙.๔๑  
 

 


