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แผนภาพความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันฯ จานวน

15 โครงการ

ดำเนินกำรแล ้วเสร็จ
จำนวน 5 โครงกำร

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 10 โครงกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ภาพรวมร้อยละความสาเร็จของโครงการ

ร้อยละ 28.13

ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร
โครงกำรสร ้ำงควำมเข ้มแข็งในกำร
บริหำรงำนบุคคล
กิจกรรมกำรประชุมระดับสำนัก เพือ
โครงกำรเสริมสร ้ำงควำมรู ้ ควำม
่
71.91
ควบคุม กำกับ ดูแลให ้ข ้ำรำชกำร…
เข ้ำใจ งำนด ้ำนกำรเงินกำรคลัง …
0.00
75.00
กิจกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
โครงกำรเรียนรู ้กระบวนกำรป้ องกัน
0.00
ข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันบนเว็บไซต์ของ…
100.00 และปรำบปรำมกำรทุจริต …
กิจกรรมกำรเปิ ดเผยข ้อมูลข่ำวสำร
0.00
ผ่ำนระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน…

100.00

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
0.00 ทรัพยำกรบุคคล (Career Path,…

กิจกรรมเสริมสร ้ำงเครือข่ำยและกำร 0.00
ดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กร…
่ งค์กร 0.00
กิจกรรมผสำนพลังมุง่ สูอ
ต ้นแบบจิตพอเพียงต ้ำนทุจริต…
0.00
กิจกรรมกำรสำรวจควำมคิดเห็นกำร
75.00
รับรู ้และเข ้ำใจเกีย
่ วกับนโยบำยและ…
่ ง
โครงกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย
ิ ภำ
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒส

้ จงกรอบกำรประเมินผล
โครงกำรชีแ
กำรปฏิบัตริ ำชกำรของสำนักงำน…

0.00 โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์เพื่อ
ไปรัฐสภำใหม่
0.00

โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
0.00
กำรปฏิบัตต
ิ ำมประมวลจริยธรรม…
โครงกำรเสริมสร ้ำงวัฒนธรรมองค์กร
่ ำรบรรลุ…
และค่ำนิยมเพือ
่ นำไปสูก

ตารางสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ประเด็น/
แนวทาง

ชื่อโครงการ

การเสริมสร้าง โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ความรู้
ในการบริหารงานบุคคล
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
โครงการเสริมสร้างความรู้
การทุจริต

ความเข้าใจงานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา

โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกาหนด
มาตรการ
ในการป้องกัน
การทุจริต
ภายใน
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
โครงการ/ ของผลผลิต ของผลลัพธ์
กิจกรรม





บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ประเมินผล







สานักบริหาร
งานกลาง

สานักการคลังและ
งบประมาณ
อยู่ระหว่าง

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ประเมินผล







สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สานักนโยบาย
และแผน

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย







บรรลุ
เป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร อยู่ระหว่าง
ทรัพยากรบุคคล (Career Path, ดาเนินการ
Succession Plan, Talent
Management และ Job
Rotation)
โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพื่อไปรัฐสภาใหม่



ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

สานักบริหาร
งานกลาง

สานักการคลังและ
งบประมาณ

ประเด็น/
แนวทาง

ชื่อโครงการ

ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
โครงการ/ ของผลผลิต ของผลลัพธ์
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ อยู่ระหว่าง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ดาเนินการ
ข้าราชการรัฐสภา

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา



บรรลุ
เป้าหมาย



บรรลุ
เป้าหมาย



อยู่ระหว่าง
ประเมินผล

สานักนโยบาย
และแผน

กิจกรรมการสารวจความคิดเห็น อยู่ระหว่าง
การรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ดาเนินการ
และแนวทางด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กร
ต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต
(ชมรมขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและ
การดาเนินการร่วมกับเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม (เครือข่าย
ภายใน/ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา/ภายนอก)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็น/
แนวทาง

ชื่อโครงการ

ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
โครงการ/ ของผลผลิต ของผลลัพธ์
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักบริหารงาน
กลาง

กิจกรรมการจัดการระบบ
เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักนโยบาย
และแผน
และ
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

กิจกรรมการประชุมระดับสานัก
เพื่อควบคุม กากับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด
- การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาค
- การให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางที่กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักนโยบาย
และแผน
และ
ทุกสานัก

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกัน
การทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และการดาเนินงานด้านการบริหาร ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงาน
ที่ใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
สายงานนิตกิ าร โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703
อาคารสุขประพฤติ กลุม่ เป้าหมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตาแหน่งสายงานนิติกรที่มคี ณ
ุ สมบัตแิ ละอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
ภายในปี พ.ศ. 2563 (เข้าร่วม 76 คน เป้าหมาย 109 คน)
2) รุ่นที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงาน
ที่ใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
สายงานวิทยาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และ
ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พ.ย 62 ณ ห้องประชุม
หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ซึ่งมีกลุม่ เป้าหมาย
คือข้าราชการรัฐสภาสามัญตาแหน่งสายงานวิทยากรทีม่ ีคุณสมบัตแิ ละ
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รบั การประเมินเพื่อเลื่อนขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง

สานักบริหาร
งานกลาง

๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ในระดับที่สูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 และตาแหน่งสายงานอืน่ ๆ
ที่ครบระยะเวลาการประเมินฯ (เข้าร่วม 86 คน เป้าหมาย 122 คน)
ผลผลิต
ร้อยละ 70.13 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างประเมิน ร้อยละ... ของกลุ่มเป้าหมายได้นาความรูท้ ี่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
2 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ งานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลัง
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702
อาคารสุขประพฤติ ในหัวข้อ "การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะ กมธ. และ คกก.
ด้วยระบบ HR" แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุน่ ละ 100 คน
1) ภาคเช้า หัวข้อ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2557 และการบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุม คกก. ด้วยระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 121 คน
2) ภาคบ่าย หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ของประธานและรองประธานสภา
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ส.ส. สว. และ กมธ. พ.ศ. 2555
และการบันทึกการเบิกค่าเบีย้ ประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการด้วยระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 83 คน
๒

สานักการคลังและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62
ผลผลิต
ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินการคลัง
(เป้าหมายร้อยละ 85)
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างประเมิน ร้อยละ... ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ (เป้าหมายร้อยละ 80)
3 โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

จัดการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์ถงึ โทษภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 รุ่น โดยการรับฟังบรรยาย
สรุปและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 62
ณ พิพิษภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม.
จานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมจานวน 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 167 คน

๓

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
(เป้าหมายร้อยละ 90)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 91.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึง
โทษภัยการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (เป้าหมายร้อยละ 90)
4 โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดโครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการฯ
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703
อาคารสุขประพฤติ
2. ดาเนินการสรุปผลการประเมินโครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการฯ
ผลผลิต
ร้อยละ 92.00 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชีแ้ จงกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการฯ (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้าร่วมมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการฯ (เป้าหมายร้อยละ 80)

๔

สานักนโยบาย
และแผน

การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง
1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
1) ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ โดยจัดทาเป็น
(ร่าง) ประกาศสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรือ่ ง การกาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าทุกสายอาชีพข้าราชการทุกสายงาน
2) อยู่ระหว่างทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ
ข้าราชการทุกสายงาน (10 สายงาน)
2. แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
1) อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขในการสรรหา
ผู้สืบทอดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
2) อยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ การพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก จะมีสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคลเป็นผู้ดาเนินการ
3. ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
1) อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เพื่อนาเข้าการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดาเนินการ
ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานไปยังข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั ิการ ในสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ ซึ่งเป็น
๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ข้าราชการทีไ่ ด้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 จานวน 13 ราย
(สายนิตกิ าร จานวน 10 ราย และสายวิทยาการ จานวน 3 ราย)
ประกอบด้วย สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3 และสานักกากับและ
ตรวจสอบ เนื่องจากมีลักษณะการปฏิบตั ิงานในการสนับสนุน
ภารกิจหลักของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และต้องอาศัยความรู้
ทักษะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานตามหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเสนอแนวทางการหมุนเวียน
การปฏิบตั ิงานให้กับข้าราชการที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอคณะกรรมการ
อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดาเนินการขยายผล
การหมุนเวียนการปฏิบัตงิ านไปยังผู้บังคับบัญชากลุม่ งานที่มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผูส้ ืบทอดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
2) อยู่ระหว่างติดตามข้าราชการที่ได้รบั การหมุนเวียน
การปฏิบตั ิงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 สายงาน
5 ราย ดังนี้
- สายงานทรัพยากรบุคคล สานักทีร่ ับผิดชอบในการควบคุม
ระยะเวลาหมุนเวียนการปฏิบัติงาน คือ กลุ่มงานวิชาการและ
การพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน 3 ราย
- สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักทีร่ ับผิดชอบในการ
ควบคุมระยะเวลาหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน คือ กลุ่มงานติดตามและ
การประเมินผล จานวน 2 ราย
๖

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทาและตรวจสอบบัญชีพัสดุ
ให้กับแต่ละสานัก เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62
2. ตรวจสอบบัญชีพัสดุของแต่ละสานักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3. ดาเนินการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จริงของแต่ละสานักโดยมีหนังสือ
สว 0004.04/ว87 ลงวันที่ 2 มี.ค. 63 แจ้งเวียนการเข้าดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4. อยู่ระหว่างการเข้าดาเนินการตรวจสอบพัสดุของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สานักการคลังและ
งบประมาณ

3 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ  ยังไม่ได้ดาเนินการ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ข้าราชการรัฐสภา
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสานักทีม่ ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. กาหนดกรอบ แนวทางและระยะเวลาพร้อมแจ้งเวียนเพื่อให้
สานักต่างๆ ดาเนินการตามกระบวนการ
๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นและสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ
4. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพื่อไปรัฐสภาใหม่

๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการคัดเลือกและได้บุคคลต้นแบบระดับสานัก
(หน่วยงานภายใน)
1) รวบรวมรายชื่อผู้ได้การเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นเพื่อเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ
ในเบื้องต้น
5. กิจกรรมการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
1) กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกเป็นสานักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม
2) ประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์การคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม
4 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. กิจกรรมสัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน
ภาระกิจวุฒิสภา
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารระดับผู้บริหารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริมแม่นาเจ้
้ าพระยา
401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างเสริมจริยธรรมแบบมีสว่ นร่วม เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30
๘

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ซึ่งจะได้มีการดาเนินการติดตามผลการปฏิบัตติ ามค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา "สามัคคี มีวนิ ัย ใจซื่อตรง"ภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป
2. กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลือ่ นภารกิจวุฒิสภา
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ บทชบาทของโค้ชกับ
การพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อการรูค้ ิดต้านทุจริตสู่การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร เมือ่ วันที่ 24 ม.ค. 63
3. กิจกรรมการสารวจพฤติกรรมการปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมร่วมและคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
1) จัดรณรงค์เผยแพร่วฒ
ั นธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม และคุณธรรม
เป้าหมาย
2) ดาเนินการสารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
– มีนาคม 2563
3) รายงานการสารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๙

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 2 วัน
เมื่อวันที่ 5 และ 17 ก.พ. 63
2. สรุปผลการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
4. อยู่ระหว่างเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบแจ้งเวียน (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยงของสานักงานฯ ให้ผบู้ ริหารพิจาณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน เพื่อนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้รบั ผิดชอบในการบริหารและปฏิบตั งิ าน
ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ
และพร้อมที่จะนาไปสู่การดาเนินงาน (เป้าหมายร้อยละ 100)
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (เป้าหมาย 1 ฉบับ)

๑๐

ผู้รับผิดชอบ
สานักนโยบาย
และแผน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 กิจกรรมการสารวจความคิดเห็น
การรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทาง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1) การประชุมสานัก/ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมคณะทางาน
เพื่อแจ้งและสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2) จัดทาสือ่ สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในทุกสานัก/กลุม่
3) จัดทาสือ่ ต่าง ๆ เช่น Facebook Page @line
4) จัดทาคลิปวิดโี อ
2. ดาเนินการสารวจการรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และวัฒนธรรมองค์กรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
1) รับรู้/รับทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร “สามัคคีมีวนิ ัย
สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์”
ผลการสารวจคิดเป็นร้อยละ 96.10
2) รับรู้/รับทราบเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
“สามัคคี มีวนิ ัย ใจซื่อตรง” ผลการสารวจคิดเป็นร้อยละ 80.01
3) การนาไปปฏิบตั ิบคุ ลากรกลุม่ ตัวอย่างได้ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม
องค์กร ร้อยละ 96.10 โดยมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอทุกข้อ
“สามัคคีมวี ินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา
สัมฤทธิ”์ ร้อยละ 67.20 และมีการปฏิบัตไิ ม่ครบทุกข้อ ร้อยละ 32.80
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาการสารวจความคิดเห็น
การดาเนินการตามแผนในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กร
ต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต
(ชมรมขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา)

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. กาหนดบทบาทการดาเนินงาน โดยการจัดทาธรรมนูญชมรม
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔. กาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยแผนส่งเสริมและขับเคลือ่ น
องค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. ติดตามประเมินผล ดังนี้
1) ผลักดันให้มกี ารจัดกิจกรรมตามแผน
2) ติดตามการดาเนินการโดยใช้เครื่องมือ Application Line
ด้วยการตั้งกลุม่ Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
และติดตามการดาเนินงานของสมาชิกทาง Line
3) กาหนดให้คณะกรรมการนาแผนไปปฏิบตั ิและขับเคลื่อนภายใน
สังกัดของตน
4) มีรายงานผลการดาเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

8 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและ
การดาเนินการร่วมกับเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม (เครือข่าย
ภายใน/ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา/ภายนอก)

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

๑. ขยายเครือข่ายภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสานัก/กลุ่ม
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
รวมจานวน ๑๙ เครือข่าย
๒.ได้ดาเนินการตั้งคณะทางานขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริตประจาสานัก
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการร่วมกันกาหนด
แนวทางในการดาเนินการโดยการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสทุกสานักเพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อน
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อจัดทาแผนของทุกสานัก
5. ดาเนินการสรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ของแต่ละสานัก

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

9 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

ดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สานักบริหารงานกลาง
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 23
ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอย่างสม่าเสมอ
2. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
เป็นรายไตรมาส และจัดทาสรุปเป็นรายปีเพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา
3. มีการให้บริการตามมาตรฐานและขั้นตอนอย่างครบถ้วน
4. มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน เสนอประธานคณะกรรมการ
๑๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อนาเผยแพร่
ในเว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร
5. มีแนวทางปฏิบตั ิในการบริการข้อมูลข่วสาร โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

10 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. ตรวจสอบและติดตามการนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินการต่าง ๆ
ของสานัก/ผู้รบั ผิดชอบที่สอดคล้องกับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ลงในระบบเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (http://www.senate.go.th)
2. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในเว็บไซต์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
3. ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงาน
วุฒิสภา ในเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๔

สานักนโยบาย
และแผน
และ
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 กิจกรรมการประชุมระดับสานัก
เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด
- การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาค
- การให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางทีก่ าหนด

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่ งานตรวจสอบ
ภายใน ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ
สานักงานประธานวุฒิสภา
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 16 มี.ค. 63 ณ ห้องทางานผู้อานวยการสานัก
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ
- ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 23 มี.ค. 63 ณ ห้องทางานผู้อานวยการสานัก
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ
สานักประชาสัมพันธ์
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการสานัก
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503

สานักนโยบาย
และแผน
และ
ทุกสานัก

๑๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการสานัก
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ
สานักบริหารงานกลาง
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2407
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
สานักการคลังและงบประมาณ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63
สานักการต่างประเทศ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
๑๖

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203
ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
สานักวิชาการ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก (ห้อง
จริยธรรมและการเรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสุขประพฤติ
สานักการประชุม
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 20
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 20
อาคารสุขประพฤติ
สานักกากับและตรวจสอบ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
๑๗

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 20
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503
ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
สานักกรรมาธิการ ๑
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
อาคารสุขประพฤติ
สานักกรรมาธิการ ๒
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62
๑๘

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63
สานักกฎหมาย
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
สานักภาษาต่างประเทศ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก
อาคารสุขประพฤติ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702
ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701
๑๙

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13
อาคารสุขประพฤติ
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63
สานักการพิมพ์
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2103
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
๒๐

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
สานักกรรมาธิการ ๓
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ อาคารสุขประพฤติ
สานักนโยบายและแผน
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2408
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ

๒๑

ผู้รับผิดชอบ

สรุปค่าคะแนนการประเมิน
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ประเด็น/แนวทาง
การเสริมสร้าง
ความรู้
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
การทุจริต

ชื่อโครงการ

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
100 %
87.66 %
n/a
(50 คะแนน)
(21.92
(อยู่ระหว่าง
คะแนน)
ประเมินผล)

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ประเมินผล)
100 %
(25 คะแนน)

100 %
100 %
100 %
โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของสานักงานเลขาธิการ (50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒๒

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00
71.91 %

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง

75.00 %

สานักการคลังและ
งบประมาณ

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %

สานักนโยบายและแผน

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
n/a
n/a
n/a
โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Career Path, Succession Plan, (อยู่ระหว่าง (อยู่ระหว่าง (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
Talent Management และ Job

การกาหนด
มาตรการ
ในการป้องกัน
การทุจริตภายใน Rotation)
สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง

สานักการคลังและ
งบประมาณ

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ประเมินผล)

75.00 %

สานักนโยบายและแผน

โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพื่อไปรัฐสภาใหม่

๒๓

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

กิจกรรมการสารวจความคิดเห็นการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
n/a
n/a
n/a
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ
จิตพอเพียงต้านทุจริต (ชมรมขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและ
การดาเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กร
คุณธรรม (เครือข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒๔

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
n/a
n/a
n/a
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง

กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักนโยบาย
และแผน
และ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กิจกรรมการประชุมระดับสานัก
เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด
- การให้บริการแก่ผู้รบั บริการอย่างเสมอภาค

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักนโยบาย
และแผน
และ
ทุกสานัก

๒๕

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00

ผู้รับผิดชอบ

- การให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด
เฉลี่ยร้อยละ

28.13 %

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน การประเมินความสาเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
๑
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๒
๓

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๔

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๕

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕

๒๖

