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15 โครงการ

28.13

แผนภาพความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงและปอ้งกันการทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ภาพรวมรอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการ

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันฯ  จ านวน 

รอ้ยละ

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
จ ำนวน 5 โครงกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 

จ ำนวน 10 โครงกำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

71.91

75.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำร
บรหิำรงำนบคุคล

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำม
เขำ้ใจ งำนดำ้นกำรเงนิกำรคลัง…

โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุรติ …

โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผล
กำรปฏบัิตริำชกำรของส ำนักงำน…

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบคุคล (Career Path, …

โครงกำรบรหิำรจัดกำรครภุัณฑเ์พื่อ
ไปรัฐสภำใหม ่

โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชเูกยีรติ
กำรปฏบิัตติำมประมวลจรยิธรรม…

โครงกำรเสรมิสรำ้งวัฒนธรรมองคก์ร
และคำ่นยิมเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลุ…

โครงกำรจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ

กจิกรรมกำรส ำรวจควำมคดิเห็นกำร
รับรูแ้ละเขำ้ใจเกีย่วกับนโยบำยและ…

กจิกรรมผสำนพลังมุง่สูอ่งคก์ร
ตน้แบบจติพอเพยีงตำ้นทจุรติ …

กจิกรรมเสรมิสรำ้งเครอืขำ่ยและกำร

ด ำเนนิกำรรว่มกับเครอืขำ่ยองค์กร…

กจิกรรมกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร
ผำ่นระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน …

กจิกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์อง…

กจิกรรมกำรประชมุระดับส ำนัก เพือ่
ควบคมุ ก ำกับ ดแูลใหข้ำ้รำชกำร …

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร



ตารางสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ประเด็น/
แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

 
ผู้รับผิดชอบ 

การเสริมสร้าง
ความรู้ 
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ 
การป้องกัน 
การทุจริต 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ 
ในการบริหารงานบุคคล 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักบริหาร 
งานกลาง 

โครงการเสริมสรา้งความรู้ 
ความเขา้ใจงานด้านการเงนิ 
การคลังรัฐสภา 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

การก าหนด
มาตรการ 
ในการป้องกัน 
การทุจริต
ภายใน
ส านักงาน 
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

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

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักบริหาร 
งานกลาง 

โครงการบริหารจัดการครภุัณฑ์ 
เพ่ือไปรัฐสภาใหม่  
 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักการคลังและ
งบประมาณ 



ประเด็น/
แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการคัดเลอืกและเชิดชเูกียรติ 
การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการรฐัสภา 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

กิจกรรมการส ารวจความคดิเห็น
การรับรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกับนโยบาย
และแนวทางด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กร
ต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต 
(ชมรมขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมเสริมสร้างเครือขา่ยและ 
การด าเนินการร่วมกับเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม (เครือข่าย
ภายใน/ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา/ภายนอก) 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 



ประเด็น/
แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร) อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 
เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักบริหารงาน
กลาง 

กิจกรรมการจัดการระบบ
เผยแพรข่้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กิจกรรมการประชุมระดับส านัก  
เพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแล 
ให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด 
- การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาค 
- การให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางที่ก าหนด 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ทุกส านัก 

 
 
 



๑ 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกัน 
การทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างความเขม้แข็ง 
ในการบริหารงานบคุคล 

 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรอืหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และการด าเนินงานด้านการบริหาร ดังนี้  
    1) รุ่นที ่1 การบรรยาย หัวขอ้ แนวทางการจดัท าผลงาน 
ที่ใช้ในการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
สายงานนิตกิาร โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์  
เมื่อวนัที่ 14 พ.ย. 62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2703   
อาคารสขุประพฤติ กลุม่เปา้หมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ต าแหนง่สายงานนติิกรที่มคีณุสมบัตแิละอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะไดร้ับ 
การประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงขึน้  
ภายในปี พ.ศ. 2563 (เข้ารว่ม 76 คน เป้าหมาย 109 คน)  
    2) รุ่นที ่2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดท าผลงาน 
ที่ใช้ในการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
สายงานวิทยาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และ 
ดร.ถวิลวด ีบุรกีุล  เมื่อวันจนัทร์ที่ 25 พ.ย 62 ณ ห้องประชมุ
หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสขุประพฤติ ซึ่งมกีลุม่เป้าหมาย  
คือข้าราชการรฐัสภาสามญัต าแหนง่สายงานวิทยากรทีม่ีคุณสมบตัแิละ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รบัการประเมนิเพ่ือเลื่อนขึน้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่

ส านักบริหาร 
งานกลาง 

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 



๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ในระดับที่สูงขึ้น ภายในป ีพ.ศ. 2563 และต าแหนง่สายงานอืน่ ๆ  
ที่ครบระยะเวลาการประเมนิฯ (เข้าร่วม 86 คน เป้าหมาย 122 คน) 
 
ผลผลิต  
ร้อยละ 70.13 ของกลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด 
(เป้าหมายร้อยละ 80)                         
ผลลัพธ์   
อยู่ระหว่างประเมนิ รอ้ยละ... ของกลุ่มเป้าหมายได้น าความรูท้ี่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปฏบิัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
                         

2 โครงการเสริมสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจ งานด้านการเงนิ 
การคลงัรัฐสภา 

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. จัดโครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลงั
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 
อาคารสขุประพฤติ ในหัวข้อ "การบนัทึกการเบิกคา่เบี้ยประชมุและ
การจ่ายคา่เบี้ยประชมุคณะ กมธ. และ คกก.  
ด้วยระบบ HR" แบ่งการอบรมเปน็ 2 รุ่น  รุน่ละ 100 คน 
  1) ภาคเช้า หัวข้อ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ. 2557 และการบันทกึการเบิกค่าเบี้ยประชมุและการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชมุ คกก. ดว้ยระบบ HR มีผู้เขา้รว่ม 121 คน  
  2) ภาคบ่าย หวัขอ้ พระราชกฤษฎีกาเงนิประจ าต าแหน่งและ
ประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ของประธานและรองประธานสภา  
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร ส.ส. สว. และ กมธ. พ.ศ. 2555  
และการบนัทึกการเบิกคา่เบีย้ประชมุและการจา่ยค่าเบี้ยประชมุ 
คณะกรรมการด้วยระบบ HR  มีผู้เข้าร่วม 83 คน  

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 



๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. สรปุรายงานผลการจดัโครงการเสนอต่อเลขาธิการวฒุิสภา  
เมื่อวนัที่ 7 พ.ย.62 
 
ผลผลิต  
ร้อยละ  89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการเบิกจ่ายเงินการจดัซื้อ จัดจ้าง 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงานด้านการเงนิการคลงั  
(เป้าหมายร้อยละ 85)                                                           
ผลลัพธ์  
อยู่ระหว่างประเมนิ รอ้ยละ... ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มโครงการฯ 
สามารถน าความรู้ไปปรับใชก้ับการปฏิบัติงานได ้(เป้าหมายร้อยละ 80)                                                           
 

3 โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติ ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

จัดการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เชงิประจักษ์ถงึโทษภัย 
ของการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 4 รุ่น  โดยการรับฟังบรรยาย 
สรุปและศึกษาดงูาน ระหว่างวันที ่12 - 14 พ.ย. 62  
ณ พิพิษภัณฑ์ต้านโกง ส านกังาน ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม.  
จ านวน ๔ รุ่น ดังนี ้
รุ่นที ่๑ เมื่อวนัอังคารที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
รุ่นที ่๒ และ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
รุ่นที ่๔ เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ซึ่งมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 167 คน 
 
 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 



๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต  
ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เปน็กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ 
(เป้าหมายร้อยละ 90)                                                                               
ผลลัพธ์  
ร้อยละ 91.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึง
โทษภัยการทุจริตและประพฤติมชิอบ (เป้าหมายร้อยละ 90)       
                            
                                              

4 โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. จัดโครงการชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการฯ  
เมื่อวนัที่ 22 ต.ค. 62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2703  
อาคารสขุประพฤติ   
2. ด าเนนิการสรปุผลการประเมนิโครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตัิราชการฯ  
 
ผลผลิต 
ร้อยละ 92.00 ของกลุ่มเปา้หมายเข้ารว่มรับฟังการชีแ้จงกรอบ 
การประเมินผลการปฏบิัตริาชการฯ (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้าร่วมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบักรอบ 
การประเมินผลการปฏบิัตริาชการฯ (เป้าหมายร้อยละ 80) 
 
 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

 



๕ 
 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล (Career Path, 
Succession Plan, Talent 
Management และ Job 
Rotation) 

 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. แผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
    1) ทบทวนเสน้ทางความก้าวหนา้ทุกสายอาชีพ โดยจัดท าเปน็ 
(ร่าง) ประกาศส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา เรือ่ง การก าหนดเสน้ทาง
ความก้าวหน้าทุกสายอาชีพข้าราชการทกุสายงาน   
    2) อยู่ระหวา่งทบทวนเสน้ทางความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ
ข้าราชการทกุสายงาน (10 สายงาน)   
2. แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
    1) อยู่ระหวา่งทบทวนหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขในการสรรหา 
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการส านกั 
    2) อยู่ระหวา่งการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2563  
ทั้งนี้ การพัฒนาผู้สบืทอดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก จะมีส านักพฒันา
ทรัพยากรบคุลเปน็ผู้ด าเนนิการ 
3. ระบบบรหิารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
    อยู่ระหวา่งรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
    1) อยู่ระหวา่งการทบทวนแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา เพื่อน าเข้าการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะด าเนินการ
ขยายผลการหมนุเวียนการปฏิบัติงานไปยังข้าราชการประเภทวชิาการ 
ระดบัปฏิบตัิการ ในสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ ซึ่งเป็น

ส านักบริหารงานกลาง 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ข้าราชการทีไ่ดร้ับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏิบตัิการ เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 จ านวน 13 ราย  
(สายนิตกิาร จ านวน 10 ราย และสายวิทยาการ จ านวน  3 ราย) 
ประกอบด้วย ส านักกรรมาธกิาร 1 , 2 , 3 และส านกัก ากับและ
ตรวจสอบ เนื่องจากมีลักษณะการปฏิบตัิงานในการสนบัสนุน 
ภารกิจหลกัของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา และตอ้งอาศัยความรู้ 
ทักษะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
เพือ่สนับสนนุการด าเนนิงานตามหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุเปา้หมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเสนอแนวทางการหมุนเวียน
การปฏิบตัิงานใหก้ับขา้ราชการที่ได้รบัการบรรจุและแตง่ตั้ง 
ในวันที ่17 กมุภาพันธ ์2563 เสนอคณะกรรมการ 
อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนนิการขยายผล 
การหมุนเวียนการปฏิบัตงิานไปยงัผู้บังคับบญัชากลุม่งานที่มีสิทธิ 
เข้ารบัการสรรหาเพื่อเป็นผูส้ืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
    2) อยู่ระหวา่งติดตามข้าราชการที่ได้รบัการหมนุเวียน 
การปฏิบตัิงานของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 สายงาน  
5 ราย ดงันี ้
      - สายงานทรัพยากรบคุคล ส านักทีร่ับผดิชอบในการควบคุม
ระยะเวลาหมุนเวียนการปฏบิัติงาน คือ กลุ่มงานวิชาการและ 
การพัฒนา ส านักพฒันาทรพัยากรบุคคล จ านวน 3 ราย 
      - สายงานวิเคราะหน์โยบายและแผน ส านักทีร่ับผดิชอบในการ
ควบคุมระยะเวลาหมุนเวียนการปฏิบตัิงาน คือ กลุ่มงานติดตามและ
การประเมินผล จ านวน 2 ราย 



๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการบรหิารจดัการครุภัณฑ์
เพื่อไปรฐัสภาใหม่  

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าและตรวจสอบบัญชีพัสดุ  
ให้กับแต่ละส านกั เมื่อวนัที่ 3 ต.ค.62 
2. ตรวจสอบบญัชีพัสดขุองแต่ละส านกักับทะเบียนคมุทรัพย์สิน 
3. ด าเนนิการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จรงิของแต่ละส านักโดยมหีนงัสือ 
สว 0004.04/ว87 ลงวันที่ 2 มี.ค. 63 แจง้เวียนการเข้าด าเนนิการ
ตรวจสอบพัสดขุองส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
4. อยู่ระหว่างการเข้าด าเนนิการตรวจสอบพัสดุของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

3 โครงการคัดเลือกและเชิดชเูกียรติ
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการรฐัสภาผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภาและความโปรง่ใสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ก าหนดกรอบ แนวทางและระยะเวลาพร้อมแจ้งเวียนเพ่ือให ้
ส านักต่างๆ ด าเนินการตามกระบวนการ 
๓. แจ้งเวียนหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกข้าราชการผูม้ีคุณธรรม 
และจริยธรรมดีเดน่และส านกัที่มีผลงานดา้นการส่งเสริม 
ตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเปน็ตน้แบบองค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมการคดัเลือกข้าราชการผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมดเีดน่  
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ 
4. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่  
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    ด าเนนิการคดัเลือกและได้บุคคลตน้แบบระดบัส านัก  
(หนว่ยงานภายใน) 
    1) รวบรวมรายชื่อผู้ได้การเสนอเข้ารับการคดัเลือกเป็นขา้ราชการ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่นเพื่อเตรียมตรวจสอบคณุสมบัติ 
ในเบื้องต้น 
5. กิจกรรมการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภาเพ่ือเป็นตน้แบบองค์กรคุณธรรม 
    1) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือคดัเลือกเปน็ส านักที่มี
ผลงานด้านการสง่เสรมิตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม 
    2) ประชุมชีแ้จงหลักเกณฑ์การคดัเลือกส านักที่มีผลงาน 
ด้านการสง่เสรมิตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ 
องค์กรคุณธรรม 
 

4 โครงการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรและค่านิยมเพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. กิจกรรมสัมมนา/ศึกษาดงูานวัฒนธรรมองคก์รกบัการขับเคลื่อน
ภาระกิจวุฒิสภา 
    จัดสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารระดบัผู้บริหารของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา เมื่อวันที ่13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
401 อาคารรฐัสภา เกียกกาย เปน็การสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ 
ระดบัผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกบักระบวนการ 
สร้างเสริมจริยธรรมแบบมสีว่นรว่ม เพ่ือขบัเคลื่อนค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา  โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เข้ารว่มโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30  

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะไดม้ีการด าเนนิการตดิตามผลการปฏบิัตติามค่านิยมร่วมของ 
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา "สามัคค ีมีวนิัย ใจซื่อตรง"ภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรของส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภาต่อไป 
2. กิจกรรมวฒันธรรมองค์กรกับการขบัเคลือ่นภารกิจวฒุิสภา  
    จัดฝกึอบรมเชงิปฏิบตัิการ หวัข้อ บทชบาทของโค้ชกบั 
การพัฒนาบคุลากร : โค้ชเพื่อการรูค้ิดต้านทุจรติสู่การมุง่ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร เมือ่วนัที่ 24 ม.ค. 63   
3. กิจกรรมการส ารวจพฤตกิรรมการปฏิบัตติามวฒันธรรมองค์กร 
ค่านิยมร่วมและคุณธรรมเปา้หมายของหนว่ยงานในสังกดัส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
    1) จัดรณรงค์เผยแพรว่ฒันธรรมองค์กร ค่านิยมรว่ม และคุณธรรม
เป้าหมาย 
    2) ด าเนนิการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคก์ร
และคา่นิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ระหวา่งเดือนกุมภาพันธ์ 
– มีนาคม 2563 
   3) รายงานการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคก์ร
และคา่นิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการจดัท าแผนบรหิาร 
ความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา จ านวน 2 วัน  
เมื่อวนัที่ 5 และ 17 ก.พ. 63  
2. สรปุผลการด าเนนิการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
3. ด าเนนิการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
4. อยู่ระหว่างเสนอเลขาธิการวฒุิสภาเห็นชอบแจง้เวียน (รา่ง) แผน
บริหารความเสี่ยงของส านกังานฯ ให้ผูบ้รหิารพิจาณาความเหมาะสม
และความเปน็ไปได้ในการด าเนินงาน เพื่อน าข้อคิดเหน็มาปรบัปรงุ 
 
ผลผลิต 
ร้อยละ 100 ของผู้รบัผิดชอบในการบรหิารและปฏิบตังิาน 
ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบรหิารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ 
และพร้อมที่จะน าไปสู่การด าเนินงาน (เป้าหมายร้อยละ 100) 
ผลลัพธ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภามแีผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
 
 
 
 

ส านักนโยบาย 
และแผน 



๑๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมการส ารวจความคิดเห็น
การรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทาง 
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการปฏิบัตงิานของ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. ด าเนนิการประชาสมัพันธ์ค่านิยมรว่มของสว่นราชการสังกดัรัฐสภา 
และวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
    1) การประชุมส านัก/ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมคณะท างาน  
เพื่อแจ้งและสรา้งความรับรู้เกี่ยวกับวฒันธรรมองค์กรและค่านิยมรว่ม
ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 
    2) จัดท าสือ่สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในทุกส านัก/กลุม่ 
    3) จดัท าสือ่ต่าง ๆ เชน่ Facebook Page @line 
    4) จัดท าคลิปวิดโีอ 
2. ด าเนนิการส ารวจการรบัรู้/รับทราบเกี่ยวกบัค่านิยมรว่มของ 
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา และวฒันธรรมองค์กรของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ดังนี ้ 
    1) รับรู้/รับทราบเกี่ยวกบัวฒันธรรมองคก์ร “สามัคคีมีวนิัย  
สุจริตโปรง่ใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสมัฤทธิ์”   
ผลการส ารวจคดิเป็นร้อยละ 96.10 
    2) รับรู้/รับทราบเกี่ยวกบัค่านิยมรว่มของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” ผลการส ารวจคดิเป็นร้อยละ 80.01 
    3) การน าไปปฏิบตัิบคุลากรกลุม่ตวัอย่างไดป้ฏิบตัิตามวฒันธรรม
องค์กร ร้อยละ 96.10  โดยมีการปฏบิัติอยา่งสม่ าเสมอทุกข้อ
“สามัคคีมวีินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา
สัมฤทธิ”์ รอ้ยละ 67.20 และมกีารปฏบิัตไิม่ครบทุกข้อ รอ้ยละ 32.80 
    ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาการส ารวจความคิดเหน็ 
การด าเนนิการตามแผนในชว่งสิ้นปีงบประมาณ 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7 กิจกรรมผสานพลงัมุ่งสู่องคก์ร
ต้นแบบจติพอเพียงต้านทุจรติ 
(ชมรมขับเคลื่อนองคก์ร 
STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา) 

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 
 
 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตสง่เสรมิคุณธรรม และความโปร่งใสของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติและแตง่ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
๓. ก าหนดบทบาทการด าเนนิงาน โดยการจัดท าธรรมนญูชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต 
๔. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยแผนส่งเสริมและขับเคลือ่น
องค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
5. ตดิตามประเมินผล ดังนี ้
    1) ผลักดนัให้มกีารจดักจิกรรมตามแผน 
    2) ตดิตามการด าเนนิการโดยใช้เครื่องมือ Application Line  
ด้วยการตั้งกลุม่ Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  
และติดตามการด าเนินงานของสมาชกิทาง Line 
    3) ก าหนดให้คณะกรรมการน าแผนไปปฏิบตัิและขบัเคลื่อนภายใน
สังกัดของตน 
    4) มีรายงานผลการด าเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
 
 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8 กิจกรรมเสรมิสร้างเครือข่ายและ
การด าเนนิการรว่มกบัเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม (เครือข่าย
ภายใน/ส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา/ภายนอก) 

 
 
 
 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 
 
 

๑. ขยายเครือข่ายภายในส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา โดยส านกั/กลุ่ม
เข้ารว่มเป็นเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต  
รวมจ านวน ๑๙ เครือข่าย 
๒.ไดด้ าเนนิการตั้งคณะท างานขบัเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจรติประจ าส านัก 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านคณุธรรมจริยธรรมโดยการร่วมกันก าหนด
แนวทางในการด าเนินการโดยการจัดท าแผนสง่เสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสทุกส านักเพื่อเปน็ทิศทางในการขบัเคลื่อน 
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการต่อต้าน
การทุจรติ เพื่อจัดท าแผนของทุกส านัก 
5. ด าเนนิการสรปุและจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามแผน 
ของแต่ละส านกั 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 

9 กิจกรรมการเปดิเผยขอ้มูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
ของหนว่ยงาน (ศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร) อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
อย่างเคร่งครัด ดงันี ้
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 23 
ผ่านทางเวบ็ไซตศ์ูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภาอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร เสนอผูบ้งัคับบญัชา 
เป็นรายไตรมาส และจดัท าสรุปเปน็รายปีเพื่อเสนอเลขาธิการวฒุิสภา 
3. มีการใหบ้ริการตามมาตรฐานและขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
4. มีการจดัท าสรปุผลการด าเนินงาน เสนอประธานคณะกรรมการ

ส านักบริหารงานกลาง 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลขา่วสารของราชการ และเสนอเลขาธกิารวฒุิสภาเพื่อน าเผยแพร่
ในเว็บไซต์ศนูย์ข้อมูลข่าวสาร 
5. มแีนวทางปฏิบตัิในการบริการข้อมูลข่วสาร  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
เป็นผู้พิจารณาวนิิจฉัยในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

10 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา  
ตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(ITA)  
- การเปดิเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 

1. ตรวจสอบและติดตามการน าเข้าขอ้มูลผลการด าเนินการต่าง ๆ  
ของส านัก/ผู้รบัผิดชอบที่สอดคล้องกับแบบตรวจการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ลงในระบบเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา (http://www.senate.go.th) 
2. ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในเว็บไซต์ของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  
3. ปรับปรุงศนูย์บรกิารข้อมลูด้านกฎหมายและหนว่ยประสานงาน
วุฒิสภา  ในเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
   
 
 
 
 
 

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

http://www.senate.go.th/


๑๕ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11 กิจกรรมการประชุมระดับส านัก 
เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ ์และแนวทาง 
ที่ก าหนด 
- การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาค 
- การให้บคุลากรปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางทีก่ าหนด 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผนบรหิาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่งานตรวจสอบ
ภายใน ชั้น 20 อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
  - ครัง้ที่ 2 เมือ่วนัที่ 16 ม.ีค. 63 ณ ห้องท างานผู้อ านวยการส านัก  
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤต ิ
  - ครัง้ที่ 3 เมือ่วนัที่ 23 ม.ีค. 63 ณ ห้องท างานผู้อ านวยการส านัก  
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักประชาสัมพันธ ์
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่25 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการส านัก 
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่14 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503  

ส านักนโยบาย 
และแผน 

และ 
ทุกส านัก 



๑๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้น 15 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการส านัก 
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักบริหารงานกลาง 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่29 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2407  
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที ่2 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักการคลังและงบประมาณ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
  - ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่28 ก.พ. 63  
ส านักการต่างประเทศ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 



๑๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203  
ชั้น 22 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306  
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักวิชาการ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านัก (ห้อง
จริยธรรมและการเรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักการประชุม 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 20  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุส านัก ชัน้ 20  
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 



๑๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 20  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 
ชั้น 25 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมส านัก ชัน้ 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก ชัน้ 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62 



๑๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 ม.ีค. 63  
ส านักกฎหมาย 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301  
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301  
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักภาษาต่างประเทศ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก  
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 
ชั้น 27 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที ่20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2701 



๒๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้น 27 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ม.ีค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13  
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 
    - ครั้งที่ 3  เมื่อวนัที่ 24 ธ.ค. 62 
    - ครั้งที่ 4  เมื่อวนัที่ 13 ก.พ. 63 
ส านักการพิมพ์ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2102 
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2103 
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
 



๒๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักนโยบายและแผน 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี ้
  - ครัง้ที่ 1 เมือ่วนัที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 1503  
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤต ิ
  - ครัง้ที่ 2 เมือ่วนัที่ 17 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2408  
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

สรุปค่าคะแนนการประเมิน 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) 

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
การเสริมสร้าง
ความรู้ 
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ 
การป้องกัน 
การทุจริต 

โครงการสร้างความเขม้แข็ง 
ในการบริหารงานบคุคล 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

87.66 % 
(21.92 
คะแนน) 

 

n/a 
 (อยู่ระหว่าง
ประเมินผล) 

71.91 % ส านักบริหารงานกลาง 

โครงการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ
งานด้านการเงินการคลังรฐัสภา 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ประเมินผล) 

75.00 % ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผล 
การปฏิบตัิราชการของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักนโยบายและแผน 



๒๓ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) 

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
การก าหนด
มาตรการ 
ในการป้องกัน 
การทุจริตภายใน
ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Career Path, Succession Plan, 
Talent Management และ Job 
Rotation) 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักบริหารงานกลาง 

โครงการบรหิารจดัการครุภัณฑ์ 
เพื่อไปรฐัสภาใหม่  
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

โครงการคัดเลือกและเชิดชเูกียรต ิ
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
และคา่นิยมเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

โครงการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ประเมินผล) 

75.00 % ส านักนโยบายและแผน 



๒๔ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) 

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 

กิจกรรมการส ารวจความคิดเห็นการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการปฏิบัตงิานของ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

กิจกรรมผสานพลงัมุ่งสู่องคก์รตน้แบบ 
จิตพอเพียงต้านทุจรติ (ชมรมขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา) 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

กิจกรรมเสรมิสร้างเครือข่ายและ 
การด าเนนิการรว่มกบัเครือข่ายองคก์ร
คุณธรรม (เครอืข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก) 
 
 
 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



๒๕ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) 

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 

กิจกรรมการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร 
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) อย่างครบถว้น
สมบูรณ ์เพ่ือให้เปน็ไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักบริหารงานกลาง 

กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  ตามเกณฑ์การประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปดิเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

กิจกรรมการประชุมระดับส านัก  
เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด 
- การใหบ้รกิารแก่ผู้รบับริการอยา่งเสมอภาค 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ทุกส านัก 



๒๖ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

รวม 
[(ก0.50)  
+ (ข0.25)  
+ (ค0.25) 

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 

- การให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ก าหนด 
 

เฉลี่ยร้อยละ 28.13 %  
 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน การประเมินความส าเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

ที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ระดับ

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๖๕ 
 

๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๗๐ 
 

๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๗๕ 
 

๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๘๐ 
 

๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

 

 

 


