รายงานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)
มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นาไปสู่องค์กรคุณธรรม
แนวทางตามมาตรการ
๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจานงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑.๒ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม
๑.๓ การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง
๑.๔ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑.๑
การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจานงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗๘.๓๓

๑.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจานง/นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประกาศเจตจานงสุจริต
และดาเนินการจัดทาแนวทางในการบริหารงาน
และการดาเนินงานด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
โดยเน้นหลักการ ๕ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านโปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การจัดซื้อ จัดจ้างและข้อมูลตามภารกิจ ฯลฯ
(๒) ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
๑

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๓) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ คือ ทาให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิง
นโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฯ
(๔) ด้านวัฒนธรรมองค์กร คือ การสร้างคุณค่าในการ
ให้บริการ ปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร การสร้าง
และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ฯลฯ
(๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน คือ มีการกาหนด
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ชัดเจน
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯลฯ
โดยได้ดาเนินการเกิดการรับรู้และผลักดันให้มีการนา
นโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
๑. จัดทาประกาศสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ๕ ด้าน ข้างต้น
๒. แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันโดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. เผยแพร่ผ่านช่องทาง Intranet ของสานักงาน
๔. เผยแพร่ผ่าน Facebook และ Page
๕. มีการสารวจความรับรู้ เข้าใจแนวทาง/นโยบายด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยผลการ
สารวจ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ทุกโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ
๔.๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ มีความเข้าใจในระดับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐
๒

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖. มีการสร้างการมีส่วนร่วม/การดาเนินการตามแนวทาง/
นโยบาย เจตจานงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดยหน่วยงานในสังกัดได้นานโยบาย
เจตจานงสุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาลงสู่การ
ปฏิบัติโดยทุกสานักร่วมใจกันจัดทาเจตจานงสุจริตประจา
สานัก และจัดทานโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตประจาสานัก
เพื่อมอบนโยบายดังกล่าวต่อบุคลากรในสังกัด โดยการ
จัดการประชุมสานักและมอบนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใส พร้อมทั้งประกาศเป็นนโยบาย
ของสานัก/กลุ่ม เพื่อให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติ
๗. จัดทารายงานการมีส่วนร่วมดาเนินการตามเจตจานง
เจตจานงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๑.๑.๒ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามคารับรองการ
ตามคารั บ รองการปฏิบั ติร าชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ประจาปี ปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มจากการกราบเรียนประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภามาให้นโยบายด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามกรอบของคารับรองการปฏิบัติราชการ
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดสัมมนาให้
บุคลากรรับรู้ รับทราบและเข้าใจ ดังนี้
๑. ดาเนินการให้ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา
คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบนโยบายด้าน
๓

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คุณธรรมและความโปร่งใส ในพิธีลงนามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ
ซึ่งทั้ง ๓ ท่าน ได้มอบนโยบายให้บุคลากรยึดมั่นใน
“ความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใส” เป็นสาคัญ
๒. จัดสัมมนาชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รวมทัง้ มิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใส)
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมายเลข
๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๙๘ คน
๑.๑.๓ กิจกรรมสร้างความเข้าใจประเด็นนโยบาย และแนวทางในการสร้างคุณธรรม ได้นานโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มจากการนาแผนส่งเสริม
และความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
(ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริ ม สนั บ สนุ นการดาเนินการด้านคุณธรรมและความ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาสร้างความเข้าใจใน
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา )
ระดับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะทางานที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง
บูรณาการทุกแผนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จัดทาเป็น
แผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตให้มี
ทิศทางเดียวกัน และผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดนาไปปฏิบัติ
โดยดาเนินตามกระบวนการ ดังนี้
๔

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. ดาเนินการประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๕๐ คน
๒. ดาเนินการสารวจความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ –
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
กลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรยามาเน่ จานวน ๓๐๐ คน
และป้องกันความคลาดเคลื่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๐ คน รวมจานวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๓๐ คน กลุ่มตัวอย่างในการรับรู้
เกี่ยวกับแผนฯ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๘๐
๓. จัดทารายงานการสารวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผน
ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔. ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ โดยนากรอบดังกล่าวจัดทา
แผนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาสานัก ซึ่งเป็นผลการดาเนินการการมีส่วนร่วม/
การดาเนินการตามแนวทาง/นโยบายเจตจานงด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๕

หมายเหตุ

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑.๒
การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นองค์กรคุณธรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๐๐

๑.๒.๑ โครงการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร
๑.๒.๑.๑ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ บทบาทโค้ชกับการพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
สู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
๑.๒.๑.๒ กิจกรรมการสารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
ร่วมและคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖

ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผู้นาและผู้ขยายวัฒนธรรม
องค์กร พร้อมทั้งวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเน้น
ให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นต้นแบบในการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและเพิ่มบทบาทในการเฝ้าระวังการทุจริต ดังนี้
๑. ดาเนินการจัดกิจกรรม เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จานวน ๘๐ คน
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมรวมทั้งได้กลุ่มผู้นาในการผลักดัน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งได้แนวทางเป็นโค้ชขยายหลักธรรม
ความดีต่อต้านการทุจริต จานวน ๗๒ คน
๒. รณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม
และคุณธรรมเป้าหมาย
- มีระดับการประเมินระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓. มีการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้นาในการขับเคลื่อน
องค์กรเพื่อนาไปสู่องค์กรคุณธรรม
- มีระดับการประเมินระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม
๓. มีการติดตามพฤติกรรมระดับผู้บริหารในหัวข้อ
การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โดยพบว่า ผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
“สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” ร้อยละ ๙๔.๙๗
๔. ผู้บริหารร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการนาค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาไปมอบหมายให้บุคลากรในสังกัด
นาไปปฏิบัติ
๕. มีการสารวจพฤติกรรมของบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
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
๑๐๐

๑.๓

การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย
ใจซื่อตรง
๑.๓.๑ กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้นากับการส่งเสริมคุณธรรม
และการขับเคลื่อน “ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”

ได้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของ
สองส่วนราชการ เพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมในทิศทางเดียวกัน
และมอบเป็นนโยบายแก่หน่วยงานภายในส่วนราชการ
ตามกระบวนการ ดังนี้
๑. มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเกี่ยวกับ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีความเห็น
ร่วมกันของผู้บริหารสองส่วนราชการ ให้ค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”
จัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๗

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๒๖ คน (ตามอัตราที่มีผู้ครองตาแหน่ง)
๒. มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการ
๓. มีการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๔. มีการติดตามและการนาค่านิยมร่วมไปขยายผล
และลงสู่การปฏิบัติ
๕. มีการรายงานผลการดาเนินการกิจกรรม/โครงการ
ขับเคลื่อน ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใน
ภาพรวมขององค์กร
๖. มีรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ในการนาค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของสานักและกลุ่มต่างๆ
๑.๓.๒ กิจกรรมการเผยแพร่การรณรงค์และสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม สานักงานฯ มีการดาเนินการ ดังนี้
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาผ่านสื่อต่าง ๆ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา และวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑. การประชุมสานัก/ประชุมคณะกรรมการ/ประชุม
คณะทางาน เพื่อแจ้งและสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในทุกสานัก/กลุ่ม
๓. จัดทาสื่อ Social เช่น Facebook Page @line
๔. จัดทา Clip Video
๘

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มช่วยอานวยการนักบริหาร
- จัดทาโปสเตอร์รณรงค์ภายในกลุ่มจานวน ๒ ครั้ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
- จัดทาสื่อรณรงค์ค่านิยมร่วมประจาทุกเดือน
สานักงานประธานวุฒิสภา
- จัดทาสื่อรณรงค์ทาง Social Media
สานักประชาสัมพันธ์
- จัดทา คลิปวีดีโอ จานวน ๑ ชุด
- จัดทาสื่อโปสเตอร์เผยแพร่หน้าอินทราเน็ตสานักงาน
สานักบริหารงานกลาง
- จัดทาสื่อรณรงค์ ๒ สื่อ
สานักการคลังและงบประมาณ
- จัดทาสื่อรณรงค์ทุกเดือน
สานักการต่างประเทศ
- จัดทาสื่อรณรงค์ทุกเดือน
สานักวิชาการ
- จัดทาข้อคติเตือนใจเพื่อเผยแพร่ จานวน ๒ ชุด
สานักการประชุม
- จัดทาสื่อรณรงค์ทาง Social Media
สานักกากับและตรวจสอบ
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๒ สื่อ
สานักกรรมาธิการ ๑
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๒ สื่อ
๙

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักกรรมาธิการ ๒
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๖ สื่อ

สานักกฎหมาย
- แจ้งว่าจัดทาสื่อรณรงค์ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ (ไม่มีเอกสาร
แนบ)
สานักภาษาต่างประเทศ
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๖ สื่อ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๔ สื่อ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๒ สื่อ
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๕ สื่อ
สานักการพิมพ์
- จัดทาสื่อรณรงค์ต่อเนื่องทุกเดือนและเผยแพร่ทั้งทางสื่อ
สิ่งพิมพ์และทาง Social Media
สานักกรรมาธิการ ๓
- จัดทาสื่อรณรงค์ จานวน ๔ สื่อ
สานักนโยบายและแผน
- จัดทาสื่อรณรงค์ทาง Social Media
๐
- อยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม
- อยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม

๑.๔
การติดตามและประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
๑.๔.๑ กิจกรรมให้คาปรึกษาเครือข่ายคุณธรรมภายในองค์กร
๑.๔.๒ กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเป็นองค์กรคุณธรรม
๑๐

หมายเหตุ

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้ง ความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แนวทางตามมาตรการ
๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
๒.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต/การตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต (Strong Model)
๒.๓ การสร้างและดาเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่องค์กรคุณธรรม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒.๑
การขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินการตามประมวลจริยธรรม และวินัย
ข้าราชการรัฐสภา
๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา : กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๕

- ได้ประสานกับหน่วยงานต้นแบบด้านองค์กรคุณธรรม
และกาหนดจะจัดการศึกษาดูงานในวันที่ ๘ และ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
ทางหน่วยงานต้นแบบขอเลื่อนการศึกษาดูงานโดยให้รอ
สถานการณ์คลี่คลายจึงจะแจ้งมาอีกครั้ง
๒.๑.๒ โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
รัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมฯ ตามประกาศของคณะกรรมการจริยธรรม
๒.๑.๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ข้าราชการรัฐสภา ดังนี้
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น และสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. กาหนดกรอบ แนวทางและระยะเวลาพร้อมแจ้งเวียน
เพื่อให้สานักต่าง ๆ ดาเนินการตามกระบวนการ
๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
๔. ได้มีการดาเนินการคัดเลือกและได้บุคคลต้นแบบ
ระดับสานัก (หน่วยงานภายใน)
๕. รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นเพื่อเตรียม
ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น โดยได้รายชื่อบุคลากรดีเด่น
ระดับสานักทุกสานัก ดังนี้
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวอรวีณา สุขเกษม
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๒. สานักงานประธานวุฒิสภา
ประเภทวิชาการ
นายบรรหาร กาลา
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
ประเภททั่วไป
นางสาวสุรยี ์พร ห้วยหงส์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
นางอัมพร สอนธรรม
พนักงานบริการ

๑๒

หมายเหตุ

ลาดับ
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โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ลูกจ้าง
นางสาววรณิดา ประจิมทิศ
พนักงานทั่วไป
๓. สานักประชาสัมพันธ์
ประเภทวิชาการ
นางสาวดวงหทัย แก้วสกุล
วิทยากรชานาญการ
ประเภททั่วไป
นายอดิศร สุวรรณผ่องใส
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
พนักงานราชการ
นายทักษิณ เครือบุญ
นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์
๔. สานักบริหารงานกลาง
ประเภทวิชาการ
นางสาวประภาพร เพียราช
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ประเภททั่วไป
นายวีรยุทธ สัจจัง
เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภาอาวุโส
พนักงานราชการ
นางสาวทัศนีย์ กนกอุดม
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
ลูกจ้าง
นายปรีชา นุ่มนก
คนสวน

๑๓

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. สานักการคลังและงบประมาณ
ประเภทวิชาการ
นางสาวพรรณี พงศ์เทิดไทยเจริญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
ประเภททั่วไป
นายสุวิทย์ ศรีสาพันธุ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานราชการ
นายทศพร ทองปิ่น
ลูกจ้าง
พนักงานขับรถยนต์
๖. สานักการต่างประเทศ
ประเภทวิชาการ
นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานพิธีการทูต
ประเภททั่วไป
นางจารุณี ใจซื่อ
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานบริหารทั่วไป
๗. สานักวิชาการ
ประเภทวิชาการ
นางสาวจุฑาลักษณ์ จาปาทอง
นิติกรชานาญการพิเศษ
ประเภททั่วไป
นางสาวพิมพ์พร วรหวัง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

๑๔

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๘. สานักการประชุม
ประเภทวิชาการ
นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานญัตติ
ประเภททั่วไป
นายวิวัฒน์ ดวงประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๙. สานักกากับและตรวจสอบ
ประเภทวิชาการ
นางสาวศิริพร พุฒซ้อน
วิทยากรเชี่ยวชาญ
ประเภททั่วไป
นางมลัยพร เหล่าธรรมจักร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ
นางสาวจริงจัง นะแส
นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
๑๐. สานักกรรมาธิการ ๑
ประเภทวิชาการ
นายรัฐพงษ์ ประหา
วิทยากรปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป
นางสาวสุจติ รา พึ่งสนิท
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ
นางวรรณา พุทธลีลาศ
พนักงานสนับสนุนการประชุม

๑๕

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑. สานักกรรมาธิการ ๒
ประเภทวิชาการ
นางสาวสรญา โสภาเจริญวงศ์
นิติกรชานาญการพิเศษ
ประเภททั่วไป
นางสาวมาลี ผึ้งหลวง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ
นางสาวพิณฌ์นภัส บุญศรีตริ ัตน์
พนักงานสนับสนุนการประชุม
๑๒. สานักกฎหมาย
ประเภทวิชาการ
นางสาวภัณฑิลา กิตโิ ยดม
นิติกรชานาญการพิเศษ
ประเภททั่วไป
นางสาวศิริพร แซ่ลี้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๓. สานักภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาการ
นายณัฐภูมิ พลสนะ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ
๑๔. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ
นายวิราชินร์ บุญเมือง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

๑๖

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเภททั่วไป
นางสาวอุบลรัตน์ บันลือพืช
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๑๕. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาการ
นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประเภททั่วไป
นายเชาวฤทธิ์ ทรัพย์รุ่งโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๑๖. สานักรายงานการประชุมและชวเลข
ประเภทวิชาการ
นางสาวอณัญญา โสภณวัฒนาสิงห์
วิทยากรชานาญการ
ประเภททั่วไป
นางสาวชัชสรัล ยิ้มศรีใส
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๑๗. สานักการพิมพ์
ประเภทวิชาการ
นางสาววันทนีย์ มรรษทวี
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
ประเภททั่วไป
นายธนกฤต ลียะวณิช
นายช่างพิมพ์ชานาญงาน
พนักงานราชการ
นางขวัญจิต น้อยทวี
พนักงานโรงพิมพ์

๑๗

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๘. สานักกรรมาธิการ ๓
ประเภทวิชาการ
นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก
นิติกรชานาญการ
ประเภททั่วไป
นางสาวจิตติมา สร้อยเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ
นางสาวชิดชนก ไชยกิจ
นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ
๑๙. สานักนโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ
นางสาวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป
นายสุรศักดิ์ มั่งคั่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

๒.๑.๒.๒ กิจกรรมการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล สร้างความพร้อมและความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นแบบ
ในสังกัด ตามกระบวนการดังนี้
ข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น และสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๘

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒.๒

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต/การตั้ง
ชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต (Strong Model)
๒.๒.๑ โครงการผสานพลั ง มุ่ ง สู่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเป็ น องค์ ก รพอเพี ย ง
ต้านทุจริต (Strong Model)
๒.๒.๑.๑ กิ จ กรรม จั ด ตั้ ง ชมรมขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รพอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต
(Strong Model) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
๒.๒.๑.๒ กิจกรรมการจัดทาแผนชมรมขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต
(Strong Model) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

๑๙

๒. กาหนดกรอบ แนวทางและระยะเวลาพร้อมแจ้งเวียน
เพื่อให้สานักต่าง ๆ ดาเนินการตามกระบวนการ
๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสานักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม
๔. กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกเป็นสานัก
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา
เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
๕. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม
๗๐
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ
สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต/การตั้งชมรมที่เป็นองค์กร
พอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model) ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต และแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียง

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๓. กาหนดบทบาทการดาเนินงาน โดยการจัดทาธรรมนูญ
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔. กาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยแผนส่งเสริม
และขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ติดตามประเมินผล ดังนี้
๑) ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมตามแผน
๒) ติดตามการดาเนินการโดยใช้เครื่องมือ Application Line
ด้วยการตั้งกลุ่ม Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
และติดตามการดาเนินงานของสมาชิกทาง Line
๓) กาหนดให้คณะกรรมการ นาแผนไปปฏิบัติและขับเคลื่อน
ภายในสังกัดของตน
การดาเนินการของชมรมในแต่ละสานัก ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ มุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน
กิจกรรมการสอนงานให้บุคลากรทีไ่ ด้รับการบรรจุใหม่ของสานัก
การประชุม
กิจกรรมที่ ๒ จิตอาสา
กิจกรรมเพื่อสังคมสาหรับบุคลากรภายในสานัก
- โครงการบริจาคยาเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง
- โครงการบริจาคขวดพลาสติกเพื่อทาจีวรพระวัดจากแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

๒๐

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กิจกรรมที่ ๓ รณรงค์เฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัยการทุจริต
จัดทาบอร์ดกระตุ้นเตือนถึงพิษภัยการทุจริต และเฝ้าระวังพฤติกรรม
บุคลากรในสานักการประชุม ผลปรากฏว่าไม่มีบุคลากรใดมีแนวโน้ม
การทุจริต
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและบอกพิษภัยการทุจริต
กิจกรรมที่ ๖ จัดทาและประเมินผลเรื่องมาตรการให้คุณให้โทษ
ในการละเมิดนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมที่ ๗ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ทอดกฐินสามัคคี
ทาความดีเพื่อสถาบันกษัตริย์”
กิจกรรมที่ ๘ ใช้หลักธรรมกล่อมเกลาพฤติกรรมบุคลากร
โดยสวดมนต์ตามหลักพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์
กิจกรรมที่ ๙ เฝ้าระวังและบอกพิษภัยของการทุจริต ผลการติดตาม
ปรากฏว่าไม่มผี ู้ใดมีแนวโน้มการทุจริต
กิจกรรมที่ ๑๐ เน้นวัฒนธรรมองค์กรสุจริตโปร่งใส
ด้วยการรณรงค์ต่อต้านการให้และการรับสินบน
กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๑๒ วัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา
รวมพลังบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงการทาบุญผ้าไตร
ร่วมบริจาคขวดพลาสติกทอเป็นไตรจีวร
กิจกรรมที่ ๑๓ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

๒.๒.๒ โครงการเรี ย นรู้ ก ระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงโทษ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภัยของการทุจริต และจะไม่ทนต่อการทุจริต ดังนี้

๒๑

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขต
ดุสิต กทม. จานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ และ ๓ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๖๑ คน ได้แก่
ผู้บริหาร จานวน ๒๖ คน
ข้าราชการที่มิได้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จานวน ๑๓๕ คน ประกอบด้วย ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และชานาญการพิเศษ จานวน ๗๑ คน
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จานวน ๖๔ คน
๒.๓ การสร้างและดาเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
๘.๗๕
ทากิจกรรมเดียวคือเครือข่ายภายใน
๒.๓.๑ กิจ กรรมการพัฒ นาเครื อ ข่ายและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ด้านคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้และขยายการเรียนรู้ภายใน
ภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เครือข่ายของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผ่าน
คณะทางานของแต่ละสานักและส่งต่อความเข้าใจให้บุคลากร
ในแต่ละสานัก ดังนี้
๑. ขยายเครือข่ายภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยสานัก/กลุ่มเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต รวมจานวน ๑๙ เครือข่าย
๒. ได้ดาเนินการตั้งคณะทางานขับเคลื่อนองค์กรชมรม
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจาสานัก
๒๒

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการร่วมกัน
กาหนดแนวทางในการดาเนินการโดยการจัดทาแผนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ทุกสานักเพื่อ
เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนและได้ดาเนินการตามแผน
กิจกรรมในมาตรการที่ ๒ จานวน ๑๘ สานัก

๒.๓.๒ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยดาเนินกิจกรรมร่วมกัน - กาหนดการดาเนินการในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ระหว่างสานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ อาคารัฐสภา (อาคารวุฒิสภา
เกียกกาย)
๒.๓.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๒.๓.๔ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (การเชิดชูเกียรติและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม)
๒.๔

การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่องค์กร
คุณธรรม
๒.๔.๑ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความ
โปร่ ง ใส : กิ จ กรรมการเพิ่ ม และพั ฒ นา EQ ด้ ว ยหลั ก ธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการทางาน
๒.๔.๒ สัมมนาการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
๒.๔.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม”
๒๓

๘.๗๕
กาหนดจัดวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
บรรยายหัวข้อ การเพิ่มและพัฒนา EQ ด้วยหลักธรรม
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน
- กาหนดจัดวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน“จิตอาสาเพื่อสังคม”

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน
ดาเนินการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓
อยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลการดาเนินการ
ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกำรนำบุคลำกรไปศึกษำดูงำนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ได้แก่ บริ ษั ท บาธรู ม ดี ไ ซน์ ไอ-สปา จากั ด
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ คุ ณ ธรรมที่ มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำ
คุ ณ ภำพชี วิ ต ของพนั ก งำนให้ เ ป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง
โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีจุดเด่น ดังนี้

๒.๔.๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ได้รับรางวัลจากการถ่ายทอดความสาเร็จ “บาธรูมดีไซน์”
บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากหลายหน่วยงาน
๑) หน่วยงำนดีเด่นแห่งชำติ 2552 จัดโดยสำนัก
เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ
๒) รำงวัลนักออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน
จำกสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.)
๓) รำงวัลชนะเลิศผลงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2555 สำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
จำกสำนักงำนพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องจำก
พระรำชดำริ (กปร.)
๒๔

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔) รำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น รวมไปถึงรำงวัล
ด้ำนงำนดีไซน์ที่ได้รับในต่ำงประเทศโดยยึดหลักทำสิ่งที่รัก
และถนัด ตำมวิถีพุทธแบบพอเพียง
๒. นาหลักในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารธุรกิจ
๑) ผลิตให้มำก คือ ทำในสิ่งที่เรำรักให้มำก
จะทำให้กำรทำงำนเหมือนเป็นงำนอดิเรก
๒) ใช้แต่พอดี คือ มีควำมสุขจำกสิ่งที่เรำมี
สิ่งที่เรำเป็น อยู่อย่ำงพอเพียง
๓) เหลือช่วยผู้อื่น คือ มีควำมสุขจำกกำรแบ่งปัน
ให้กับพนักงำน ลูกค้ำ และสังคมซึ่งถ้ำเรำไม่เคยพอก็จะไม่มี
เหลือให้คนอื่น
๓. ดูแลพนักงานเหมือนพี่น้อง ปฏิบัติต่อลูกค้า
เสมือนญาติ
คือดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่น
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
อย่ำงเป็นธรรม ทำให้ขั้นตอนในกำรพิจำรณำที่จะดำเนินงำน
ใด ๆ ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องกระทำ
ด้วยควำมรอบคอบ ถี่ถ้วน ไม่มีอคติ โดยคำนึงถึงหลักเหตุผล
และปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ ก่อนเสมอ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
๒๕

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นไปอย่ำงถูกต้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และควำมสุ ข
นั่นเอง ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียออกเป็น พนักงำน ลูกค้ำหรือผู้บริโภค และคู่ค้ำ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้นำควำมรู้กลับมำใช้ โดยกำร
ประยุกต์ให้บุคลำกรเห็นถึงควำมสำคัญของกำรเป็นคนดีและ
คนเก่ง คนที่ต้องพัฒนำตนเองอยู่เสมอ และพร้อมให้บริกำร
แก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงำนรั ฐ สภำอย่ ำ งเต็ ม ใจ
ถู ก ต้ อ ง เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงำนและสั ง คมส่ ว นรวม
บนหลักกำรพึ่งตนเอง (สร้ำงสรรค์งำนด้วยตนเองอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ) ไม่ เ บี ย ดเบี ย นสิ่ ง แวดล้ อ ม (ไม่ เ บี ย ดเบี ย น
องค์ ก รและเพื่ อ นร่ ว มงำน) และมี จิ ต อำสำสร้ำ งประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
โดยมีการจัดศึกษาดูงานจานวน ๒ รุ่น ดังนี้
กาหนดให้มีการดาเนินการตามแผน
รุ่นที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ได้แก่ ข้าราชการประเภท
ทั่วไป และผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น
รูปแบบ การศึกษาดูงาน ณ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ – สปา
จากัด ณ จังหวัดปทุมธานี
๒๖

หมายเหตุ

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
แนวทางตามมาตรการ
๓.๑ การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๓.๒ การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๓.๑ การขั บ เค ลื่ อ น มาตรการ กลไ ก สนั บ สนุ น การประเมิ น คุ ณ ธ รรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๓.๑.๑ กิ จ กรรมการเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของ
สานักงานฯ
๓.๑.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สอดคล้อง
กับ การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน การของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๕
สร้างกระบวนการให้เกิดความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ดังนี้
๑. คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทารายละเอียด
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์การประเมินความ
โปร่งใส และตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒. สานักนโยบายและแผนได้มีบันทึกเรียนสานักต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้นาข้อมูลใน
ส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งยังไม่ครบถ้วน ลงเผยแพร่ผ่านช่องทาง
Internet ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓.๑.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา - สานักงานฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูล
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไป
และคู่มือมาตรฐาน
ตามกฎหมายมาตรา ๗ มาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างครบถ้วน ดังนี้
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ : หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
- โครงสร้างสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
- อัตรากาลัง
มาตรา ๗ (๒) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการ
ดาเนินงาน
- บทบาทอานาจหน้าที่
- บทบาทอานาจหน้าที่วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อานาจหน้าที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- อานาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา
(๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการ
ครั้งแรก
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่
ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่
๒๘

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนน
เสียง
(๔) ควบคุมการทารายงานการประชุมทั้งปวง
(๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน
วุฒิสภากาหนด
(๘) กากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย
- การจัดการองค์กรในการดาเนินงานอานาจหน้าที่วิธีการ
ดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
มาตรา ๗ (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ : หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

๒๙

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง
ต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
- บันทึกการประชุม/ รายงานการประชุม
วุฒิสภา
- บันทึกการประชุม/ รายงานการประชุม/
บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา
บริการสาธารณะข้อมูลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
๓๐

หมายเหตุ

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่
๓.๒ การเสริ มสร้ า งมาตรการกลไกหรื อการวางระบบในการป้ องกัน การทุ จ ริ ต
๔๓.๗๕
ในองค์กร
๓.๒.๑ กิจกรรมการเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร สร้างแนวทางและทิศทางในการวางระบบป้องกันการทุจริต
โดยจัดทาแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสานักงานเลขาธิการ ภายในองค์กร ดังนี้
วุฒิสภางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อคัดเลือกเป็นสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
๓.๒.๒ กิ จกรรมการเผยแพร่ แผนปฏิ บั ติ การบริ หารความเสี่ ยงและป้ องกั นการทุ จริ ต ได้มีการเผยแพร่เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในประเด็นการบริหาร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ดังนี้
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง Internet
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบสานักงานอัตโนมัติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (e-office) และ Intranet
ของสานักนโยบายและแผน
๓.๒.๓ โครงการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านการเงิ นการคลั งรั ฐสภา ในหั วข้ อ สร้างระบบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต
การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการด้วย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการเงิน เช่น
ระบบ It
๓๑

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมด้วยความโปร่งใสโดยใช้ระบบ IT
เข้าดาเนินการเบิกจ่าย ดังนี้
๑. สานักงานได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา ในหัวข้อ การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุม
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการด้วยระบบ IT
โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยดาเนินการจัดโครงการเมื่อ
วันศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย สานักกรรมาธิการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายเบี้ยประชุม จานวน ๒๐๐ คน
๒. มีการประเมินผลการจัดการบริหารโครงการ
๓. มีการติดตามผลการอบรมและการนาความรู้ไปใช้
๓.๒.๔ โครงการการจั ดท าระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน สานักงานได้ดาเนินการ สร้างระบบและเครื่องมือให้เกิดความ
ในกระบวนการได้ มาซึ่ งบุ คคลผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื องตามที่ รั ฐธรรมนู ญ โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ
ราชการในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
๑. สร้างเครื่องมือ โดยการจัดทาระบบสารสนเทศรองรับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารง
ตาแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
กาหนด และใช้ระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
สู่ประชาชน และรับข้อมูลจากประชาชนโดยจะระบุระยะเวลา
และประเด็นการมีส่วนร่วมทางในเว็บไซต์
https://www.senate.go.th และเผยแพร่ข้อมูลทาง
๓๒

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
https://www.senate.go.th/view/1/Digital_Media_Data/T
H-TH
๒. จัดทาข้อมูลในรูป Infographic เผยแพร่สู่ประชาชนเพื่อให้
เกิดความเข้าใจได้ง่าย
(ขาดเอกสารแนบ)
๔๙.๔๑

ผลการดาเนินการในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ

๓๓

หมายเหตุ

