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คํานํา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อประกอบการดําเนิ นการตามตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับ สนุ น
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ร. แล้ว โดยคณะทํางานจัดทํานโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การตามแผนฯ มี ค วามชั ด เจน เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเพื่ อ ให้
ส่วนราชการฯ ได้ นํ าไปใช้ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ในการดํ าเนิ น การตามแผนส่งเสริม สนั บ สนุ น
การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดังกล่าว ประกอบกับตามกรอบตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้กําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จะต้องรายงานความก้าวหน้า
ในการดํ า เนิ น การตามแผนฯ รอบ ๖ เดื อ น ๙ เดื อ น และ ๑๒ เดื อ น ต่ อ คณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่ อให้
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินการ
ในส่ ว นสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ ดํ า เนิ น การตามแผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การดํ า เนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมฯ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ ร ายงานผลการ
ดําเนินการ รอบ ๑๒ เดือนมายังคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
สําหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้าน
คุณ ธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการประเมิน ผลการดําเนิ น การตามมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เห็นควรเสนอ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการของรัฐสภา และ ก.ร. พิจารณาและให้ข้อแนะนําเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ต่อไป
คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
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(ข)

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตามที่ ก.ร.ได้มีมติเห็นชอบแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องจากแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ด้านคุณธรรมฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีการบูรณาการการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ และการดําเนินการ
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํ าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(สํานั กงาน ป.ป.ช.เป็ น ผู้ป ระเมิน ) โดยแผนส่งเสริม สนั บ สนุ น การดํ าเนิ นการด้านคุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสของส่ วนราชการสั งกัด รัฐ สภา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มุ่ งเน้ น
ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในองค์กร ซึ่งผลจากการดําเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถ
นําไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
ทั้งนี้ เกณฑ์ การดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว กําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ต้องรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ ได้ รับ ทราบความก้ าวหน้ าในการดํ าเนิ น การ สําหรับ ในการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือ น
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) มีผลการดําเนินการ โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดําเนินการตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลลัพธ์
ในแต่ละเรื่องสรุปได้ดังนี้
๑. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาที่ มี ห น้ าที่ ในการกํ ากั บ ติด ตามการดําเนิ นการตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งดําเนินการ
ตามนโยบายของผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้กําหนดนโยบาย/เจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน การสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เพื่อขับเคลื่อนวัฒ นธรรมองค์กร
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กรและผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมของข้าราชการ
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(ค)
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีวัฒนธรรมองค์กร คือ สามัคคี
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ ซึ่งข้าราชการมีความรู้และ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามค่ านิ ย ม คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๙๖.๗๔ ซึ่ งส่ งผลต่ อ การขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการดําเนินการตามนโยบายการ
ส่งเสริมคุณ ธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดบุคคล
ดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินการส่งผลลัพธ์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนิ น การของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสํานักงาน ป.ป.ช.
๒. การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
คุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงาน
ภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประพฤติ ปฏิบัติตามค่านิยมของส่วนราชการ และมีการ
คัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้ หน่วยงานภายในของแต่ละ
ส่วนราชการได้เสนอบุคคลดีเด่น โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
จากสํานัก/กลุ่มงาน/กลุ่มขึ้นตรงจํานวน ๓๗ คน ซึ่งปรากฏผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน
ดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
บุคลากรดีเด่นของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเภทตําแหน่ง
ชื่อและตําแหน่ง
๑. ข้าราชการรัฐสภา ประเภทวิชาการ

๒. ข้าราชการรัฐสภา ประเภททั่วไป

- นายธนาธร ภู่ศรีเหม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- นางหทัยรัตน์ สัจจัง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
ประธานวุฒิสภา

๓. พนักงานราชการ

- นางสาวสุพาณี พุมมา
สํานักบริหารงานกลาง

๔. ลูกจ้างประจํา

- นายสถาพร แย้มขยัน
สํานักบริหารงานกลาง
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(ง)
นอกจากนี้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางส่ ง เสริ ม
การดํ า เนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม : กรณี ศึ ก ษา การสร้ า งเสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยมีผลการวิจัย คือ ข้าราชการ ปฏิบัติตาม
วั ฒ นธรรมองค์ ก รในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง มี ข้ อ เสนอแนะ อาทิ ควรจั ด ทํ า
แผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร สร้างบุคคลต้นแบบในระดับผู้บริหาร เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิ บั ติ ต ามวัฒ นธรรมองค์ การ ซึ่ งจะได้ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงการดํ าเนิ น การส่ งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป รวมทั้ง ผู้บริหารของส่วนราชการ
สัง กัด รัฐ สภาได้ร่ว มกัน สร้า งค่า นิย มร่ว มของส่ว นราชการสัง กัด รัฐ สภา ซึ ่ง ก็ค ือ
“สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” โดยค่านิยมดังกล่าวจะเป็นอัตลักษณ์ของข้าราชการรัฐสภาและ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และจะได้มีแนวทางโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความชัดเจน ใน
เรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
๓. การส่ ง เสริ ม การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น การของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการเผยแพร่ข้อมูลตามแนวทาง
ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งมีจํานวน ๔๘ หัวข้อให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอก
สามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล ได้ อ ย่ างสะดวก รวดเร็ว และมี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วน ซึ่ งสํ านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการดําเนินการโดยเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และปรากฏข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันตามหัวข้อดังกล่าวตลอดเวลา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้สนใจเข้ามาดู
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ข องสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา จํ านวน ๑,๖๙๒,๗๘๗ ครั้ ง นอกจากนี้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสําหรับบุคลากรภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
และรวดเร็ว ทั้งนี้ ผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานั ก งาน ป.ป.ช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏผลดังกล่าวคือ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร้อยละ ๘๙.๖๒
ซึ่ งจะได้ นํ าข้ อ บกพร่อ งไปปรับ ปรุง พั ฒ นาการดํ าเนิ น งานในเรื่อ งดั งกล่ าวในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------
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(จ)

สารบัญ

หน้า
คํานํา

ก

บทสรุปผูบ้ ริหาร

ข

สารบัญ

จ

ส่วนที่ ๑ ตารางสรุปผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการ ๑
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)
ส่วนที่ ๒ ข้อแนะนําในภาพรวม

๒๔

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้าน ๒๕
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- รายงานผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)
๑) นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒) การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบตั ิงาน โดยยึดหลักคุณธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
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๓) การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
- รายงานผลการสํารวจการรับรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับแผนส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

--------------------------------------------------

๑

ส่วนที่ ๑ สรุปผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
๑.นโยบายการสงเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (๑ มาตรการ)
ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

มาตรการ - นํานโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสูก่ ารปฏิบัติ

๑

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการสร้างความ
โปร่งใสและความซื่อสัตย์ สุจริต
ของหน่วยงาน

๑) บุ ค ลากรของส่ ว นราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภ า รู้ แ ละเข้าใจ
นโยบายของหน่วยงานในการ
สร้างความโปร่งใสและซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
นํานโยบายดังกล่าวไปใช้ในการ
ดําเนินการ
๒) เกิดเป็นองค์กร
มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. สํ า นั ก งานฯ กํ า หนดนโยบายในการสร้ า งความ
โปร่ ง ใสและความซื่ อ สั ต ย์ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ใน
ประเด็นต่างๆเพื่อนําไปกําหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
๒. มีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริต
ในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร่ เจตจํ า นง
สุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารของสํานักงานฯ
ผ่ า นทางช่ อ งทางอิ น ทราเน็ ต และเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้
ข้าราชการได้รับทราบและนําไปสู่การปฏิบัติ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ร้อยละ ๓๕
๑) มีนโยบายเจตจํานงสุจริตในการบริหาร
ของผู้บริหารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๒) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและความซื่อสัตย์ สุจริต

ร้อยละ ๗๐
- มีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหารงานของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๒

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๓. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการสํ า รวจการรั บ รู้ และ
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของ
ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ๒๕๖๒ ซึ่งมีการรับรู้และความเข้าใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด
๔. มีการจัดกิจกรรมโครงการกําหนดแนวทางและ
มาตรการทางกฎหมายในการกํากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา
และเจ้าหน้าที่รฐั ให้ปลอดจากการทุจริตประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. มีการดําเนินการจัดโครงการ Strong>Stronger>
Strongest : พันธะสัญญา
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการและได้มีการวางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและสํานักพอเพียงด้านการทุจริต
รวมทัง้ มีการรายงานผลการดําเนินการเสนอเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบแล้ว

หมายเหตุ

ร้อยละ ๑๐๐
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและความซื่อสัตย์ สุจริตของ
หน่วยงาน

๓

ลําดับที่

๒

แนวทางตามมาตรการ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกสานัก/กลุม่ งาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

1) มีรายงานผลการ
ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ดังนี้
2) เกิดเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ๑ . มี ก า ร จั ด โค ร ง ก า ร Strong Model มุ่ ง เน้ น
จิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้ า ร่ ว ม
และความโปร่งใส ในการ
โครงการ คือ คณะทํางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดําเนินงาน
และความโปร่งใสของสํานัก/กลุ่ม และบุคลากรของ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สํานักพัฒนา
ทรัพ ยากรบุ ค คลซึ่ งได้ รับ รายงานผลการดํ าเนิ น การ
โครงการให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว โดยจะมีการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบั ติงานขับเคลื่อ นวัฒ นธรรม
องค์ ก รและสํ า นั ก พอเพี ย งด้ า นทุ จ ริ ต ประจํ า ปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ต่อไป

หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๓๕
- ร้อยละ ๓๐ ของ สํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน
ขึ้นตรงมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

๔

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

๒. หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งหมด
จํานวน ๑๙ หน่วยงาน มีการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ครบทุกหน่วยงาน ตัวอย่าง เช่น
สํานักการต่างประเทศ
- มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้
สํานักกรรมาธิการ ๒
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฝา่ ยเลขานุการใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสานักกรรมาธิการ ๒
เพื่อปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และโปร่งใสตรวจสอบได้

ร้อยละ ๗๐
๑) มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการ

สํานักกฎหมาย
- กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้การสื่อสารผ่าน Application Line

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทํากิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานของส่วน
ราชการตามนโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อให้
บุคลากรของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีจิตสํานึก
และร่วมมือในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะ
พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง

สังกัดรัฐสภา ครบถ้วนทุกโครงการ/
กิจกรรม
๒) ร้อยละ ๖๐ ของสํานัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน ขึ้นตรง มีการจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
การจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ร้อยละ ๑๐๐
๑) ทุกสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง
มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

๕

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

สํานักนโยบายและแผน
- จัดกิจกรรมเพือ่ รณรงค์ส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ในการปฏิบตั ิงานโดยการเปิดเผยข้อมูลและผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ของสํานัก
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
- มีการควบคุมและลดการใช้กระดาษในสํานักและใช้
เทคโนโลยีการสือ่ สารภายในสํานักแทนการใช้กระดาษ
โดยมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการในการลดใช้
กระดาษ ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนและ
บุคลากรภายในสํานัก ให้มกี ารใช้กระดาษอย่างประหยัด
และเพื่อให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สํานักบริหารงานกลาง
- กิจกรรมลดใช้กระดาษโดยนํากลับมาใช้ (Reuse) และ
การประหยัดพลังงาน การรณรงค์ประกาศเชิญชวนปลูก
จิตสํานึกและขอความร่วมมือให้บุคลากรของสํานัก
ร่วมกันประหยัด

หมายเหตุ

2) มีรายงานผลการดําเนินการ

จัดกิจกรรมทั้งระดับส่วนราชการฯ
และระดับสํานัก/กลุ่มงาน/กลุ่มงาน
ขึ้นตรงเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

๖

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

สํานักกรรมาธิการ ๓
- กิจกรรมการจัดทํานโยบายผลการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ได้
เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของสํานัก
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- จัดโครงการกําหนดกลไกตรวจสอบ ติดตาม การใช้
ทรัพย์สินทางราชการ การโยกย้าย ตัดจําหน่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงานประธานวุฒิสภา
- จัดโครงการสํานักงานประธานวุฒิสภาร่วมบริจาคถุงผ้า
หรือถุงกระดาษให้แก่โรงพยาบาล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักวิชาการ
- จัดโครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาของ
ข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมในระดับ สํานัก/กลุ่มงาน
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ

๗

๒. การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
(๓ มาตรการ)
ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

มาตรการที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริม ระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๑

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับผู้บริหารและบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้นํา
เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

1) มีรายงานการมีส่วนร่วมและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารในการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
2) ผู้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภามี ทัศนคติ แ ละ
แนวคิดในการนําคุณธรรม
จริยธรรมมาเป็นนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติจัดโครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยมีกิจกรรม
- การบรรยายและศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เขตดุสิต กทม.
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จํานวน
๙๗ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๓๕
- หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นชอบการจัดโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ ๗๐
๑) ดําเนินการคัดเลือก
บุคคลและหน่วยงานที่มีคุณธรรมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒) ได้บุคคลและหน่วยงานที่มคี ุณธรรม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓) ได้ค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

๘

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

๒. ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใสกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการที่จะเลื่อนเป็นชํานาญการ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สา
นักข่าวกรองแห่งชาติ และสํานักศาลปกครอง
3. การดําเนินโครงการ Digital Thinking : การป้องกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม กลุ่มเป้าหมาย คือ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
๔. ดําเนินกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวมีการรายงานผลการดําเนินการ
เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแล้ว

ร้อยละ ๑๐๐
1) รายงานผลการดําเนินการ/
ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัตงิ านจากกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรมพร้อม
ทั้งปัญหาและอุปสรรค
หัวหน้าส่วนราชการ
2) มีรายงานผลการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคล
และหน่วยงานที่มีคุณธรรม
และประกาศให้บุคลากร
ได้รับทราบโดยทั่วกัน
3) รายงานผลการสนทนา
ค่านิยามของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และประกาศ
ให้บุคลากรได้รบั ทราบ
โดยทั่วไป

๙

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๕. เลขาธิการวุฒิสภา ได้มีคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสํานักที่มีผลงานการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
จากการดําเนินการคัดเลือกได้บุคคลและสํานักที่มีคุณธรรมของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
ผลการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาดีเด่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ คน ดังนี้
๑) ข้าราชการรัฐสภา ประเภทวิชาการ
- นายธนธร ภู่ศรีเหม
๒) ข้าราชการรัฐสภา ประเภททั่วไป
- นางหทัยรัตน์ สัจจัง
๓) พนักงานราชการ
- นางสาวสุพาณี พุมมา
๔) ลูกจ้าง
- นายสถาพร แย้มขยัน

หมายเหตุ

๑๐

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(เป้าหมาย)
ผลการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
- ลําดับที่ ๑ คือ สานักรายงานการประชุมและชวเลข
- ลําดับที่ ๒ คือ สํานักการพิมพ์
- ลําดับที่ ๓ คือ สํานักกรรมาธิการ ๓
6. การกําหนดค่านิยมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติระหว่างผู้บริหารของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เพื่อร่วมกันกําหนด
ค่านิยมของส่วนราชการ คือ “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”

หมายเหตุ

๑๑

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

๒

การพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าที่
ส่งเสริมเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้มีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอ
ในการฝึกอบรมและพัฒนาด้าน
จริยธรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)
๑) บุคลากรผู้ทาํ หน้าที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และ
มีทักษะเพียงพอในการฝึกอบรม
และพัฒนาด้านจริยธรรม
2) รายงานความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการอบรม
3) บุคลากรผู้ทาํ หน้าที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดโครงการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
- มี การดําเนิ นการจัดโครงการ Strong Model จิต พอเพี ยง ต้าน
ทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสของสํานัก/กลุ่ม และบุ คลากรของกลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน ๗๓ คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2. มีการสํารวจความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการจัดโครงการ/
กิจกรรมและความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัย
ข้าราชการรัฐสภา ก่อน – หลัง การเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมเพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ งผู้เข้ าร่วมโครงการมี ค วามพึ งพอใจ
และมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การจั ด โครงการครั้ ง นี้ มี ค วามคุ้ ม ค่ า ทั้ ง นี้
ภายหลังการอบรมโครงการดังกล่าว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนของแต่ละหน่วยงาน
โดยส่งเสริมให้ เป็น ผู้นํ าหรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อ นคุณ ธรรม
จริยธรรมในแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับ

เกณฑ์การให้คะแนน
 ร้อยละ ๓๕
๑) มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ผู้ทําหน้าที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
๒) มีผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๗๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ ๗๐
1) สํารวจความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม2)
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๗๐

๑๒

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อเป็นผู้นําในการ ๑) สํารวจความรู้ความเข้าใจ
ขับเคลื่อนเรือ่ งดังกล่าวต่อไป
๓. มีการรายงานผลการจัดโครงการและผลการติดตามผลการนํา
ความรู้ ไปใช้ในการพัฒนา/การปฏิบัติงานจากกลุ่มเป้าหมายเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา

ก่อนและหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๗๐
1) สํารวจความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม2)
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น

๑๓

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

ร้อยละ ๗๐
1) สํารวจความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม2)
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑๐๐
1) มีรายงานผลการ
จัดโครงการ/กิจกรรม
2) มีการติดตามผลการนํา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา/
การปฏิบัตงิ านจากกลุ่ม
เป้าหมาย

๑๔

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-

การวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการรวมทั้งระบบกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กรณีศกึ ษาการ
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร

๑) สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์
ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
๒) สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสามารถนําแนว
ทางการบริหารจัดการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบ
กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มาปรับใช้

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. ได้มีการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม : กรณีศกึ ษาการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา” ได้ผล
การศึกษาสรุปได้ ดังนี้
๑) วัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ “สามัคคี
มีวินัย สุจริต โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ผล”
มีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ร้อยละ ๑๐๐”
๒) บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ ๑๐๐ รับทราบการ
มีวัฒนธรรมองค์กร
๓) บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ ๙๕ มีการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
- ปฏิบัติทุกข้อ ร้อยละ ๘๖.๑๕
- ปฏิบัติไม่ครบทุกข้อ ร้อยละ ๑๓.๘๕ กรณีบคุ ลากรปฏิบัติยงั ไม่ครบ
ทุกข้อมีจํานวน ๔๖ คน โดยเรียงลําดับข้อที่ยงั ไม่ปฏิบัติจากมากไปน้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๑๐๐
- มีผลงานการวิจัย เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม : กรณีศึกษาการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา”
กรณีศกึ ษาการขับเคลื่อน
ค่านิยมองค์กร
- มีรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบ
กํากับ ติดตาม และ

๑๕

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ดังนี้
รอบรูง้ านสภา
มีจิตอาสา
 สามัคคี มีวินัย
มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ผล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. สร้างการมีสว่ นร่วมโดยให้บคุ ลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดแผน/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
๒. บรรจุแผนดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
แผนปฏิบัติการประจําปี
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
๑. ทุกสํานักร่วมกันรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมองค์กร
๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานควรส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กร
๔. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
๕. ปรับรูปกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ

หมายเหตุ

ประเมินผลการดําเนินการ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

๑๖

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายคุณธรรมเพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
การส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่าย
คุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
(เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้น
- กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น)

๑) มีรายงานโครงการ/
กิจกรรม การร่วมมือกับ
เครือข่ายคุณธรรม
๒) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนํา แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเครือข่าย
มาปรับใช้กับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ดําเนินการได้รอ้ ยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้จัดโครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กิจกรรมที่ ๑ บรรยายและศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต กทม.
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จํานวน ๙๗ คน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ รุ่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๘๐ ของกลุม่ เป้าหมาย และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว
๒. มีการดําเนินการจัดโครงการพัฒ นาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการประเภท
วิ ช าก าร ระ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ จ ะ เลื่ อ น ระ ดั บ เป็ น ชํ าน าญ ก าร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ จํานวน ๓๘ คน โดยผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน ๓๘ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของกลุ่ ม เป้ า หมาย
และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ 35
- ผู้บริหารเห็นชอบให้มี
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
หรือให้ไปเข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือข่ายโดยมี
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจาก
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ร้อยละ 70
- มีการดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
และมีผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 100

๑๗

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

๓. มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด โครงการ Digital Thinking : การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญซึ่ง
มิได้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จํานวน ๔๓๐ คน
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๔๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕
ของกลุ่มเป้าหมาย และได้รายงานผลการจัดโครงการ
เสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว นอกจากนี้ ได้มีการดําเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการสัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ” กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วม จํานวน ๕๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๕ ของกลุ่มเป้าหมาย

- จัดทํารายงานของการ
ดําเนินงานที่แสดงถึงการ
ร่วมมือในการดําเนินการ
กับเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

๑๘

๓. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency
Assessment : ITA) (๒ มาตรการ)
ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

มาตรการที่ ๑ กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนช่องทาง ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
การกําหนดแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานโดย
บูรณาการช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑) มีการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารของหน่วยงาน
ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2) หน่วยงานสามารถ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ทางระบบสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. มีการกําหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามข้อกําหนด
ของ ITA
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓. จัดการข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตาม
มาตรา ๗ และมาตรา ๙
๔. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑) ยื่นคําขอด้วยตนเอง
๒) ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
๓) ยื่นคําขอทางเว็บไซต์

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๕๐
- มีการกําหนด แนวทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม
พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และ ตามข้อกําหนดของ ITA
ร้อยละ ๑๐๐
- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน

๑๙

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๔) ยื่นคําขอทางเครื่องโทรสารหมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐
๕) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๕๐
- มีการกําหนด แนวทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และ ตามข้อกําหนดของ ITA
ร้อยละ ๑๐๐
- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบถ้วน สมบูรณ์

๒๐

ลําดับที่

๒

แนวทางตามมาตรการ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารของสํานักงานฯ
แก่บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกหน่วยงานได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)
1) มีการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
โดยเป็นระบบเข้าถึงได้
ง่ายและหลากหลาย
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้อย่างเป็นระบบเข้าถึง
ได้ง่าย

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนํามาใช้เพื่อการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสําหรับบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พร้อมทั้งมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสําหรับบุคลากรภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการรณรงค์
ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- Line @สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- Line @HRD SENATE
- Line @สํานักงานต่าง ๆ
๓. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สําหรับบุคลากรภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีการเผยแพร่ผ่าน
ระบบฯ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๕๐
- มีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานฯ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

๒๑

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

หมายเหตุ

- เว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- Facebook สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข
- Facebook สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- Facebook สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- Facebook คุณธรรม คนสภา
๔. มีผู้ใช้งานเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑,๖๙๒,๗๘๗ ครั้ง โดย
ใช้งานเพื่อดูประกาศของสํานักงานฯ เรื่องเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผู้ใช้งาน ๑,๖๙๒,๙๐๑ ครั้ง

มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
๑

การกําหนดแนวทางการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานและจัดทําระบบการ
วิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน

1) หน่วยงานมีแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน
2) ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ที่ไม่โปร่งใสและไม่ซื่อสัตย์
สุจริต

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. มีการวิเคราะห์และกําหนดกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกีย่ วกับ
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒ โดยมีการกําหนดกิจกรรมเพื่อ

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๓๕
- มีการวิเคราะห์และกําหนด
กรอบแนวทางการ
จัดการความเสีย่ งเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน

๒๒

ลําดับที่

แนวทางตามมาตรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ

ควบคุม ความเสี่ยง โดยกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ รวมทัง้ รวบรวม
วิเคราะห์ และกําหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ โดยมีการใช้แผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในแผนดังกล่าวมีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบีย้ ประชุมเพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เป้าหมายขององค์กร
ไม่บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ และนําไปสู่การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพต่อไป
๒. มีการติดตามในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และ
กําหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๓. มีการรายงานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกับการทุจริตใน
หน่วยงาน และด้านการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการ
เบี้ยประชุมรอบ ๑๒ เดือนเสนอเลขาธิการวุฒสิ ภา

ร้อยละ 70
- มีการจัดทําแผนและ
กําหนดกิจกรรมในการ
จัดการความเสีย่ งเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ
 ร้อยละ 100
1) มีการติดตามผลและ
กําหนดแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2) มีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริตในหน่วยงาน
และกําหนดการป้องกัน
การทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๒๓

ลําดับที่

๒

แนวทางตามมาตรการ

การเผยแพร่แนวทางป้องกันการ
ทุจริตให้ทั้งบุคลากรภายใน
หน่วยงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ผลผลิต/ผลลัพธ์
(เป้าหมาย)
1) มีการเผยแพร่กรอบ
หรือแนวทางของการ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง
๒) บุคคลภายในรวมถึง
บุคคลภายนอกรับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส่วนราชการ

ผลการดําเนินการในภาพรวมทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม

ผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
โดยมีการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วยความ
เสี่ยง ๖ ด้าน
- ด้านกระบวนการภายในองค์กร
- ด้านการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม
- ด้านการปฏิบตั ิงานด้านการประชุม
- ด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร
- ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้
- เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการวุฒิสภา และนโยบายการต่อต้านการให้
สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบผ่านทางอินเตอร์เน็ตของสานักงาน
และสํานักนโยบายและแผน
- เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการวุฒิสภายูทูป
- การแจกจํานงสุจริตให้แก่ข้าราชการทุกคนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ

๒๔

ส่วนที่ ๒ ข้อแนะนําในภาพรวม
สําหรับการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดําเนินการตามมาตรการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่กําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามแผนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรมีก ารเร่งรัด การกําหนดประมวลจริยธรรมข้ าราชการรัฐสภา ซึ่ งอนุ วัต รตามพระราชบั ญ ญั ติม าตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกําหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการตามประมวลดังกล่าวต่อไป
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย
ใจซื่อตรง” อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
๓. ควรดําเนินการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริม สนับสนุ น
การดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างต่อเนื่อง
และสม่ํ าเสมอ เพื่ อ ให้ ข้ าราชการทั่ วทั้ งองค์ กรได้ ต ระหนั ก และสร้างการมี ส่ วนร่วมในการขั บ เคลื่ อ นแผนดั งกล่ าวให้ บ รรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต่อไป
๔. การดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเมื่อมีการวิเคราะห์การบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว และกําหนดกระบวนการ/แนวทางในการดําเนินการแก้ไขแล้ว ควรจะมีการแก้ไขให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนให้รับทราบต่อไป
๕. ควรนํา ข้ อ แนะนํา จากการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่อ งต่ า ง ๆ
มาเป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๒๕

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้นําข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รวมถึงการนําผลการดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) มาเป็ นข้ อมู ลในการกํ าหนดโครงการ/กิ จกรรม ซึ่ งมี การนํ าโครงการ/กิ จกรรม
ที่สําคัญมาบูรณาการเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างภาพลักษณ์อย่างชัดเจน และเป็นการดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลครอบคลุมต่อข้าราชการรัฐสภาให้มีคุณธรรมและกล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบคุณธรรม หรือระบบธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม
จากผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม :
กรณีศึกษาการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา” ปรากฏผล
ในระดับดีมาก และยังปรากฏจุดอ่อนของบุคลากรในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานฯ แต่ไม่เป็นจุดด้อย จึงได้มี
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในปี ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ควรมีมาตรการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและวัฒนธรรมองค์กร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและสํานักพอเพียงต้านทุจริตของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อดําเนินการรณรงค์ ส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” ไปในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์การได้มาซึ่งค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” พบว่า มีแนวทาง
การดําเนินการเช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเริ่มจากการดําเนินการค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์
จากการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนําทีมงานที่มุ่งสร้างปฏิญญามาตามลําดับ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และนํามาบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนได้วัฒนธรรมองค์กรฯ ในเดือนกันยายน
๒๕๖๑ ได้แก่ “สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์”
ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นว่า การดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง” สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมองค์ ก ร
ของสํา นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ทั้ ง นี้ เพื่อไม่ให้บุคลากรเกิดความสับสนในความจํา จึงควรบูรณาการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับค่านิยมหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปในทิศทางเดียวกัน

๒๖

โดยแผนปฏิ บั ติก ารขับ เคลื่อ นวัฒ นธรรมองค์ก รฯ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ สร้างการมีส่ วนร่วมในการขับ เคลื่อ น
วัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานฯ ให้เป็นรูปธรรมและผลักดันให้เกิดสํานักพอเพียงต้านทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ซึ่ ง เกิ ด จากโครงการที่ ได้ บู ร ณาการจากการระดมและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ Strong
Stronger Strongest : พั น ธสั ญ ญาขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๒๗ –วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอํา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ประจํ า สํ า นั ก ต่ า ง ๆ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ Strong Model จิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๘ มี น าคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี
นับเป็นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือที่เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้แผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลและทําให้ภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภาบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ได้มีการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” ไปในทิศทาง
เดียวกันกับวัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนการรณรงค์ เผยแพร่ทัศนคติ
ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์ จึงมีการตั้งชมรมขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารความเสี่ยงของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ได้ดํ าเนิ นการจัดทํ าแผนปฏิ บั ติการบริห าร
ความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการวิเคราะห์
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และกําหนดกระบวนงาน/มาตรการป้องกันการทุจริต
อย่ างเป็ น รูป ธรรม โดยมี ก ารเผยแพร่สู่ ส าธารณชนได้ รับ ทราบผ่ านระบบเว็บ ไซต์ ข องสํ านั ก งานเลขาธิการวุฒิ ส ภา อี ก ทั้ ง
มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการดําเนินการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้ข้าราชการทั่วทั้งองค์กรได้ตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป

-------------------

สำนักงำนเลขำธิ
กำรวุฒิสภำ
ภาคผนวก

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒)
๑. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ที่
มาตรการ - นํานโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
๑

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาชี้แจง
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภารู้และเข้าใจ
นโยบายของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนํา
นโยบายดังกล่าว ไปใช้ใน
การดําเนินงาน

เป็นองค์กรที่มีคณ
ุ ธรรม ผลการดําเนินการ
และความโปร่งใสในการ ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
ดําเนินงาน
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- มีการดําเนินการจัดการสัมมนาชี้แจง
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นและสํานัก ที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น.

๑

เอกสาร/
หลักฐาน

- หนังสืออนุมัติ
การจัดสัมมนา
ชี้แจงแผนปฏิบัติ
การฯ
- กําหนดการ
สัมมนาชี้แจง
- เอกสารแสดง
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ที่
มาตรการ - นํานโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาชี้แจง
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- มีการดําเนินการสอบถามความรู้ความ
เข้าใจจากผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๓๓๒ คน
โดยมีการรับรู้ และความเข้าใจภาพรวม
ของแผนส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายในการสร้าง
ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๑.๒๕
- รายงานผลการดําเนินการกิจกรรมและ
ผลสํารวจการรับรู้และเข้าใจแผนส่งเสริม
สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส หรือมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายในการสร้างความโปร่งใส
และความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานซึง่ มี
การรับรู้และความเข้าใจในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดเสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบ

๒

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ
รายงานรอบ
๙ เดือน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาชี้แจง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา
ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรม เป็น
กิจกรรมการกําหนดแนวทาง
และมาตรการทางกฎหมาย
ในการกํากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา
และเจ้าหน้าที่รฐั ให้ปลอดจาก
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- มีการปรับเปลีย่ นชื่อกิจกรรมสัมมนาชี้แจง - หนังสือเรื่อง รายงานรอบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ดังนี้ การปรับเปลี่ยน ๙ เดือน
โครงการ/
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการกําหนด
กิจกรรมระหว่าง
แนวทางและมาตรการทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ
ในการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
พ.ศ. ๒๕๖๒
จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา
จํานวน ๒ ฉบับ
และเจ้าหน้าที่รฐั ให้ปลอดจากการทุจริต
- หนังสือขอ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการกําหนด อนุมัติการจัด
แนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการ กิจกรรมสัมมนา
กํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รฐั ให้ปลอดจาก
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ๑ ชัน้ ๔
โรงแรมริชมอนด์ – สไตล์ลิลิช คอนเวนชั่น
จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดกลุม่ เป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๒๕ คน
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

- มีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมเสนอ - รายงานผลการ รายงานรอบ
ดําเนินกิจกรรม ๑๒ เดือน
เลขาธิการวุฒิสภาทราบ

๓

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการ Strong Stronger
Strongest : พันธสัญญา
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

๔

เอกสาร/
หลักฐาน
- มีการดําเนินการจัดโครงการ Strong
- หนังสืออนุมัติ
Stronger Strongest : พันธสัญญา
การจัด
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดยมี
โครงการฯ
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสํานักงาน
- โครงการ
เลขาธิการวุฒิสภาและผู้แทนผู้อํานวยการ Strong
สํานักในตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒๘ คน
Stronger
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
Strongest :
และในวันเสาร์ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๘
พันธสัญญา
เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธารามันตรา
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรม
ชะอํา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการ
ดําเนินการโดยสรุปได้ ดังนี้
องค์กร
๑) การรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยน
และกําหนดการ
- หนังสืออนุมัติ
ความคิดเห็นหัวข้อ “ทิศทางความหมาย
ของวัฒนธรรมองค์กรสํานักงานเลขาธิการ จัดโครงการฯ
(เพิ่มเติม)
วุฒิสภา” โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการ
วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ - เอกสารแสดง
๒) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การ
จํานวนผู้เข้าร่วม
บรรยาย และการปฏิบัติงานกลุ่ม ในวันเสาร์ โครงการ/
ที่ ๒๗ –วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ กิจกรรม
๓) การนําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรและสํานักพอเพียง
ต้านทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปปฏิบัติ โดยการมอบหมายหน่วยงาน
ในสังกัด จํานวน ๑๙ หน่วย ประกอบด้วย
๑๘ สํานัก ๑ กลุ่ม
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- รายงานผลการดําเนินการจัดโครงการ
Strong Stronger Strongest
: พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมตามข้อ ๑) และข้อ ๒) เสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบ และจะได้
ดําเนินการตามข้อ ๓ ) การนําแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและสํานัก
พอเพียงต้านทุจริตของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการ
ต่อไป
- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและสํานัก
พอเพียงต้านทุจริตของสํานักงานฯ เสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา

๕

เอกสาร/
หลักฐาน
- รายงานผล
การดําเนินการ
โครงการฯ

หมายเหตุ
รายงานรอบ
๙ เดือน

- รายงานผลการ รายงานรอบ
ดําเนินการตาม ๑๒ เดือน
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรม
องค์กรและ
สํานักพอเพียง
ต้านทุจริต

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กิจกรรมเผยแพร่เจตจํานงสุจริต
ของเลขาธิการวุฒิสภาและนโยบาย
ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกัน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต YouTube

๖

เอกสาร/
หลักฐาน
- เอกสาร
- มีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของ
เลขาธิการวุฒิสภา และนโยบายต่อต่อต้าน เผยแพร่
การให้สินบนเพือ่ ป้องกันการทุจริตและ
เจตจํานงสุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดในการ
ทางอินทราเน็ต
ดําเนินการ ดังนี้
ของสํานัก
- เผยแพร่เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการ นโยบายและ
วุฒิสภา ดังนี้
แผน
(๑) ระบบอินทราเน็ตของสํานัก
- ประกาศ
นโยบายและแผน
สํานักงาน เรื่อง
(๒) แจกประกาศเจตจํานงสุจริตให้แก่ เจตจํานงสุจริต
ข้าราชการทุกคนของสํานักงาน ในการบริหาร
(๓) ลงยูทูปประกาศเจตจํานงสุจริต งานของ
ของเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานฯ
- เผยแพร่นโยบายต่อต้านการให้สินบน - เอกสาร
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่นโยบาย
ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสํานักงาน
ต่อต้านการให้
เลขาธิการวุฒิสภา
สินบนทาง
อินทราเน็ตของ
สํานักงาน
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ที่
๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายและ
มีรายงานผลการดําเนิน
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการรัฐสภายุค ๔.๐
(Strong > Stronger > Strongest :
พันธสัญญา
พัฒนาองค์กรใสสะอาด)
- กิจกรรมการขับเคลื่อน
พันธสัญญาพัฒนาองค์กร
ใสสะอาดภายในสํานัก/กลุ่มงาน

ผลลัพธ์
เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน

๗

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
สํานัก/กลุ่มงานขึน้ ตรงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
- กิจกรรมการขับเคลื่อนพันธสัญญา
พัฒนาองค์กรใสสะอาดภายในสํานัก/
กลุ่มงาน (โครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สํานักการต่างประเทศ
กิจกรรม “การประชุมทบทวนงานด้าน
ต่างประเทศ” (Foreign Affairs Review
Meeting : FARM)
- มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
สํานักกํากับและตรวจสอบ
กิจกรรม “คนดี ศรีกํากับ”
- มีการตรวจสอบวันลาป่วย ลากิจ
และมาสายของข้าราชการรัฐสภาของสํานัก
กํากับฯ เพื่อหาผู้มีคุณสมบัติที่จะเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสํานักฯ

เอกสาร/
หลักฐาน

- รายงานผลการ
ดําเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักกรรมาธิการ ๒
กิจกรรม “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่พบในการ
ทํางานและแนวทางการปฏิบัตงิ าน” (หน้าที่
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของสํานักกรรมาธิการ ๒)
- จัดทําคู่มอื การปฏิบัตหิ น้าที่ฝ่าย
เลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของสํานักกรรมาธิการ ๒ เพื่อปฏิบัติงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และโปร่งใส ตรวจสอบได้
สํานักกฎหมาย
กิจกรรม “การปลูกจิตสํานึกความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตริ าชการโดยใช้
การสื่อสารผ่านระบบ Application Line”
- โดยการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และพระบรมราโชวาท
ชองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีเนื้อหา
กล่าวถึงความซือ่ สัตย์สุจริตในด้านต่างๆ
และเผยแพร่ผ่านทางระบบ Application

๘

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม “ทําดีมีรางวัล สถิติ ขาด ลา มาสาย เป็นศูนย์”
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
สถิติวันลาป่วย กิจ สาย พักผ่อน และลาเล็ก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
ซึ่งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประหยัดไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานของสํานักฯ ตามนโยบายการ
ประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคลากรของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี
จิตสํานึกและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า
อย่างจริงจัง
สํานักการพิมพ์
กิจกรรม “สํานักการพิมพ์สีเขียว”
- จัดกิจกรรมการประหยัดกระดาษ
โดยการเก็บสถิติการใช้กระดาษแต่ละกลุ่มงาน และตั้งเป้าหมายเริ่มต้นใน
การลดปริมาณกระดาษ พร้อมทั้งมีการดําเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์
การปฏิบัติตามแนวทางลดการใช้กระดาษ เช่น การใช้กระดาษทัง้ ๒ หน้า
การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นําเสนอข้อมูลแทนกระดาษ เป็นต้น

๙

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักนโยบายและแผน
กิจกรรม “การเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน
ผ่าน Intranet ของสํานัก”
- จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สง่ เสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
ปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ
ของสํานักฯ
สํานักการคลังและงบประมาณ
กิจกรรม “แนวทางปฏิบัตกิ ารต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ”
- จัดกิจกรรมการจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามแนวทางการ
ต่อต้านสินบน โดยมีการชี้แจงแนวทางดังกล่าวและรณรงค์ส่งเสริมโดยการ
เผยแพร่เป็นแผ่นพับให้แก่ทุกกลุ่มงานภายในสํานักฯ

๑๐

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม “แนวทางประหยัดพลังงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร”
- มีการจัดทํานโยบายการประหยัดพลังงานและจัดทําสติกเกอร์ติด
บริเวณ
ใกล้ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายกระตุกไฟ
เพื่อเป็นการประหยัดการใช้ไฟฟ้าในสํานักฯ
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กิจกรรม “การลดการใช้กระดาษโดยนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)”
- มีการควบคุมและลดการใช้กระดาษในสํานัก และใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารภายในสํานักแทนการใช้กระดาษ โดยมีการกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
ในการลดการใช้กระดาษ ซึ่งจะเป็นการ ปลูก
จิตสํานึกให้แก่ขา้ ราชการและบุคลากรภายในสํานัก ให้มกี ารใช้กระดาษ
อย่างประหยัด และเพื่อให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑๑

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เอกสาร/
หลักฐาน
สํานักประชาสัมพันธ์
- รายงานผล
กิจกรรมการไม่สนับสนุนการรอ Scan
การดําเนิน
นิ้วมือก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
โครงการ/
- มีการรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดไม่ให้มีการรอสแกนนิ้วมือก่อน กิจกรรม
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อเป็นสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเสียสละ มีความ ในระดับ
ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็น สํานัก/กลุ่ม
สําคัญ ตลอดจนการถือปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
งานขึ้นตรง
กิจกรรมการลดการใช้กระดาษโดยการนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
- มีการรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด
ให้ใช้กระดาษทัง้ สองหน้าและปฏิบัติให้เป็นนิสยั ลดการใช้กระดาษ โดย
การนํากระดาษที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ คือ การใช้กระดาษทัง้ สองหน้า
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประหยัดทรัพยากรของทางราชการ
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

๑๒

หมายเหตุ
รายงาน
รอบ ๙
เดือน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักบริหารงานกลาง
กิจกรรมลดใช้กระดาษโดยนํากลับมา
ใช้ใหม่ (reuse) และการประหยัดพลังงาน
การรณรงค์ ประกาศเชิญชวน ปลูกจิตสํานึก
และขอความร่วมมือให้บุคลากรของสํานัก
ร่วมกันประหยัด
- มีการรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด
ให้นํากระดาษทีใ่ ช้แล้ว ๑ หน้า นํากลับมา
ใช้งานใหม่ และการประหยัดด้วยวิธีต่างๆ
เพื่อเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของ
สํานักงาน เช่น การส่งงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตรวจงาน ซึ่งกรณีที่งานมีข้อมูลไม่มาก จะ
ส่งข้อมูลให้ตรวจผ่านทาง Line หรือ ให้
ผู้บังคับบัญชาตรวจงานในเครื่อง
คอมพิวเตอร์กอ่ นพิมพ์งาน ตลอดจนมีการ
เก็บสถิตกิ ารใช้กระดาษ
- มีการรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด
ให้ประหยัดการใช้พลังงาน เช่น ปิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน ปิดหลอดไฟที่
ไม่จําเป็นต้องใช้ ปิดก๊อกน้ําให้สนิทและเมื่อ
ก๊อกน้ําชํารุดต้องแจ้งช่างให้ซอ่ มทันที

๑๓

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักกรรมาธิการ ๓
กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดย
เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของสํานัก
- มีการประชุมคณะทํางานส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส ของสํานัก
กรรมาธิการ ๓ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมาธิการ ซึ่งได้นําเสนอ
เข้าที่ประชุมระหว่างผู้อํานวยการสํานักและ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วจึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบ Intranet ของสํานัก เพื่อให้บุคลากร
ในสํานักรับทราบและนําไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวถือได้วา่ เป็นการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
รัฐสภาในเรื่องมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน

๑๔

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
โครงการกําหนดกลไกการตรวจสอบ
ติดตาม การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
การโยกย้าย ตัดจําหน่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- มีการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
และดําเนินงานการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
การบริหารทรัพย์สินด้านการควบคุม
ครุภัณฑ์ การโยกย้าย ตัดจําหน่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)
และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารทรัพย์สนิ ด้านการควบคุมครุภัณฑ์
การโยกย้าย ตัดจําหน่าย ประจําปี ๒๕๖๒
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบให้เลขาธิการ
วุฒิสภาทราบ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องมี
ความถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้
สามารถชี้ปัญหาหรือปัญหาหรือจุดอ่อนที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานได้ ซึง่ ถือได้ว่า
การดําเนินงานดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
รัฐสภาในเรื่องมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

๑๕

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักงานประธานวุฒิสภา
โครงการสํานักประธานวุฒิสภา
ร่วมบริจาคถุงผ้าหรือถุงกระดาษ
ให้แก่โรงพยาบาล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
- สํานักงานประธานวุฒิสภาตระหนัก
ถึงภาระของโรงพยาบาลในการจัดหาถุง
เพื่อบรรจุยาให้ผู้ป่วยนํากลับบ้าน ทําให้
โรงพยาบาลต้องใช้งบประมาณในการ
จัดหาถุงยา บางโรงพยาบาลจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยที่ตอ้ งรับยาเตรียม
ถุงผ้ามาเอง นอกจากนีย้ ังมีผู้ป่วยที่ยงั ไม่ได้
จัดเตรียมถุงหรืออุปกรณ์สําหรับใส่ยามา
ด้วยตนเอง สํานักงานประธานฯ จึงได้ริเริ่ม
โครงการเปิดรับบริจาคถุงผ้าหรือ
ถุงกระดาษที่มีสภาพพร้อมใช้งานจาก
ข้าราชการในสํานัก และข้าราชการของ
สํานักงาน ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้แล้วนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และจะมีการนําถุงผ้าและถุง
กระดาษนําไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ต่าง ๆ ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติตนเป็นคนดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตให้บริการมี
ความเสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทนอื่นใด ตามมาตรฐาน

๑๖

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ทางจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยได้มี
การมอบถุงผ้าหรือถุงกระดาษให้แก่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
สํานักวิชาการ
โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์
เจริญจิตภาวนาของสํานักวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิต
ภาวนา ประมาณ ๓๐ นาที โดยบุคลากร
ของสํานักวิชาการที่นับถือศาสนาพุทธ
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ดังกล่าว
ณ ห้องจริยธรรมและการเรียนรู้ของ
สํานักงานวิชาการ ชั้น ๒๖ เวลา ๐๘.๐๐
นาฬิกา ในวันทํางานแรกของสัปดาห์
สําหรับบุคลากรของสํานักวิชาการที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จํานวน ๒ คน
ทํากิจกรรมละหมาด ตามวันและเวลา
ทางศาสนากําหนด ณ ห้องละหมาด
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการรัฐสภา ในเรื่องการจงรัก
ภักดี ต่อศาสนา และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม

๑๗

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักกรรมาธิการ ๑
โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมความรู้
และบริการคําปรึกษา สํานักกรรมาธิการ ๑”
- มีการตัง้ คณะกรรมการกฎหมาย
และวิชาการ ของสํานักขึ้น เพือ่ จัดทํา
แผนพัฒนาองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย
วิชาการ และพิจารณาประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายและวิชาการ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสํานัก
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และวิชาการของบุคลากรของสํานักและ
จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและ
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของสํานัก ทัง้ นี้ ได้มีการสร้างช่องทางใน
การรับ – ส่ง ข้อมูลข่าวสารทางเว็บเพจ
ของสํานัก ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ของข้าราชการรัฐสภาในเรื่องมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

๑๘

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
สํานักการประชุม
โครงการทบทวนงานด้านการประชุม
- มีการประชุมข้าราชการสํานักการ
ประชุม เพื่อทบทวนงานด้านการประชุม
เป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ข้าราชการ
ของสํานักได้ทบทวนการปฏิบัตหิ น้าที่
เลขานุการในทีป่ ระชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในครั้งที่ผ่านมาว่าการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร
เพื่อเป็นการย้ําเตือนให้บุคลากรมีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และด้วยการมี
จิตบริการ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ในเรื่องการ
มุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน
- รายงานผลการดําเนินการจัดกิจกรรม
ระดับสํานัก/กลุม่ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

๑๙

เอกสาร/
หลักฐาน
รายงานผลการ
ดําเนินงานจัด
กิจกรรมระดับ
สํานัก/กลุ่มงาน
ขึ้นตรง

หมายเหตุ
รายงานรอบ
๙ เดือน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- ดําเนินการจัดโครงการ เพื่อพัฒนา
บุคลากรผู้มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยได้ขออนุมตั ิจัดโครงการ
Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทํางาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสของสํานัก/กลุ่ม และบุคลากรของ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมจํานวน
๗๓ คน กําหนดจัดในวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร๔
ชั้น ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕
ของกลุ่มเป้าหมาย
- รายงานผลการดําเนินการโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว โดยจะ
ได้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและสํานัก
พอเพียงต้านทุจริตของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ต่อไป
- มีรายงานผลการติดตามผลการจัด
โครงการเสนอเลขาธิการวุฒิสภา
ทราบแล้ว

โครงการ Strong Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต

๒๐

เอกสาร/
หลักฐาน
- หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการฯ

หมายเหตุ

- รายงานการจัด รายงานรอบ
โครงการระดับ ๙ เดือน
ส่วนราชการ

- รายงานผลการ รายงานรอบ
ติดตามผลการจัด ๑๒ เดือน
โครงการ

๒. การส่งเสริมให้บคุ ลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัตงิ าน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินยั ข้าราชการ และกล้ายืนหยัดในสิง่ ที่ถกู ต้อง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ที่
มาตรการที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริม ระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑

โครงการเรียนรูก้ ระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
- การบรรยายและศึกษา
ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

มีรายงานการมีส่วนร่วมและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารใน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วน/
คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง

ผู้บริหารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา มีทัศนคติ
และแนวคิดในการนํา
คุณธรรมจริยธรรม
มาเป็นนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน

๒๑

ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการจัดโครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การบรรยายและศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต กทม.
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
จํานวน ๙๗ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่
โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ - ๒ วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย. ๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

เอกสาร/
หลักฐาน

- หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ
- โครงการ
- รายงานผลการ
จัดโครงการ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เอกสาร/
หลักฐาน
- รายงานผลการ
ติดตามผลการ
ฝึกอบรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- รายงานผลการติดตามผลการฝึกอบรม
เสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

- ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใส กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ ารที่จะ
เลื่อนระดับเป็นชํานาญการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
จํานวน ๓๘ คน กําหนดจัดระหว่างวัน
จันทร์ที่ ๒๕ – วันอังคารที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ สํานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ และสํานักงานศาล
ปกครองและได้มีการรายงานผลการจัด
โครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม
ผลการฝึกอบรมเสนอเลขาธิการวุฒิสภา
ทราบแล้ว

๒๒

หมายเหตุ
รายงาน
รอบ
๑๒ เดือน

- หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ
- โครงการ
- รายงานผลการ
จัดโครงการ
เ

- รายงานผลการ รายงานรอบ
ติดตามผลการ ๙ เดือน
ฝึกอบรมฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการ Digital Thinking : การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ส่วนรวม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- ดําเนินการจัดโครงการ Digital
Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวมกลุ่มเป้าหมายคือ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จํานวน ๔๓๐ คน
โดยแบ่งออกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว
- มีรายงานผลการติดตามผลการฝึกอบรม
เสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

๒๓

เอกสาร/
หลักฐาน
- หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ

หมายเหตุ

- รายงานผลการ
จัดโครงการ
- รายงานผลการ รายงานรอบ
ติดตามผลการ ๑๒ เดือน
ฝึกอบรม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการเรียนรูก้ ระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
- กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ
“การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน”

๒๔

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- หนังสือเรื่องการ รายงานรอบ
- มีการปรับเปลีย่ นชื่อกิจกรรมสัมมนา
๙ เดือน
ปรับเปลี่ยน
หัวข้อ “การตรวจสอบทรัพย์สนิ และ
โครงการ/
หนี้สิน” ดังนี้
กิจกรรมระหว่าง
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ
“การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ
ของรัฐ”
พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือขออนุมัติ
- มีการดําเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา
การจัดกิจกรรม
หัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของ
สัมมนา
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ในวันศุกร์ที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ จํานวน
๕๗ คน และผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๔๓ คน รวม ๑๐๐ คน
- รายงานผลการ รายงานรอบ
- มีรายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
จัดกิจกรรมฯ
๑๒ เดือน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการเสริมสร้างปฏิญญา
ความดีของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมยกร่าง
ปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาปฏิญญา
ความดี

๒๕

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- มีการดําเนินการขอความเห็นชอบการจัด - หนังสือขอความ รายงานรอบ
เห็นชอบการจัด ๙ เดือน
โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของ
โครงการ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- มีการดําเนินการจัดโครงการเสริมสร้าง - หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ
ปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา กิจกรรม “การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อกําหนดค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”
กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรระดับผู้บริหาร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้แทน
ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๒๙ คน
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร
รัฐสภาเกียกกาย
โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการระดมความ
คิดเห็นของผู้บริหารของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เพื่อกําหนดค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาและได้ค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ
“สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการเสริมสร้างปฏิญญา
ความดีของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมยกร่าง
ปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา ทราบแล้ว

- มีรายงานการติดตามผลการปฏิบัติ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาปฏิญญาความดี
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้ขอปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และแผนการปฏิรปู ประเทศ”
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
ของเลขาธิการวุฒิสภา
(ตามหนังสือสํานักนโยบายและแผน
ที่ สว ๐๐๒๐.๒๐/๒๔๙ เรื่อง
การปรับรายละเอียดโครงการเสริมสร้าง
ปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)

กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาปฏิญญา
ความดี

๒๖

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- รายงานผลการ รายงานรอบ
กําหนดค่านิยม ๙ เดือน
ร่วมของส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา
- รายงานการ
รายงานรอบ
ติดตามผลการ ๑๒ เดือน
ปฏิบัติตาม
ค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
หนังสือเรียน
รายงานรอบ
รองเลขาธิการ
๑๒ เดือน
วุฒิสภา และ
ผู้อํานวยการ
สํานักนโยบาย
และแผน
เรื่อง การปรับ
เปลี่ยนโครงการ/
กิจกรรมระหว่าง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
การดําเนินการกิจกรรมที่ ๑
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีคําสั่งที่
๔๐๓๗/๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่ดําเนินการ
คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และสํานักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
- มีการเสนอขออนุมัติการจัดโครงการ
- มีหนังสือแจ้งให้สํานัก/กลุ่มงานขึ้นตรง
ดําเนินการสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในสํานัก/
กลุ่มงานขึ้นตรงประเภทตําแหน่งละ ๑ คน
- ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ
- ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้าง
โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๒๗

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- คําสั่งสํานักงาน รายงานรอบ
๙ เดือน
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการ
ด้านคุณธรรมฯ
- หนังสือขอ
อนุมัติการจัด
โครงการฯ
- หนังสือแจ้ง
เวียนหลักเกณฑ์
การคัดเลือกและ
ข้าราชการ/
หน่วยงานที่มี
คุณธรรมฯ
- หนังสือแจ้งให้
สํานัก/กลุ่มงาน
ขึ้นตรงดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือก
ผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
รัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและ
สํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และแจ้งให้สํานัก/กลุม่ งานขึ้นตรง
ส่งรายชื่อผู้แทนสํานัก จํานวน ๑ คน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดลงคะแนน
เลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นข้าราชการ
รัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีคําสั่งที่
๘๗๗/๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการอํานวยการจัด
ลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับ
การเสนอชือ่ ให้เป็นข้าราชการรัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ
สํานักงานฯ

๒๘

เอกสาร/
หลักฐาน

- คําสั่งสํานักงาน
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
อํานวยการจัด
ลงคะแนนเลือก
ข้าราชการรัฐสภา
ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็น
ข้าราชการรัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นฯ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสของสํานักงานฯ มีมติ
รับรองรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจาก
สํานัก/กลุ่มงานขึ้นตรง จํานวน ๓๗ คน
ทั้งนี้ ข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นจากสํานักและกลุ่มงาน จํานวน
๓๗ คนดังกล่าว และคณะกรรมการได้
พิจารณาและมีมติรับรองรายชือ่ แล้ว
จะได้รับมอบเกียรติบัตร โดยคณะ
กรรมการฯ ได้กาํ หนดให้เข้ารับมอบ
เกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๒
- คณะกรรมการอํานวยการจัดลงคะแนน
เลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นฯ ได้กําหนดให้มีการ
ลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นฯ เมื่อวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ

๒๙

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

- ประกาศผลการ รายงานรอบ
ดําเนินการของ
๑๒ เดือน
คณะกรรมการ
อํานวยการจัด
ลงคะแนนเลือกฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- หนังสือรายงาน รายงานรอบ
- มีรายงานผลการคัดเลือกข้าราชการ
ผลการคัดเลือก ๑๒ เดือน
รัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม ข้าราชการรัฐสภา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ ดีเด่นและสํานัก
ที่มีผลงานด้าน
ความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการ
การส่งเสริมตาม
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
ประมวลจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
ข้าราชการรัฐสภา
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

- มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสของ
สํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรือ่ ง ผลการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นและสํานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐

- ประกาศผลการ
คัดเลือก
ข้าราชการ
รัฐสภาดีเด่นและ
สํานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริม
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ผลการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา
ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จํานวน ๔ คน ดังนี้
๑) ข้าราชการรัฐสภา ประเภทวิชาการ
- นายธนธร ภู่ศรีเหม
๒) ข้าราชการรัฐสภา ประเภททั่วไป
- นางหทัยรัตน์ สัจจัง
๓) พนักงานราชการ
- นางสาวสุพาณี พุมมา
๔) ลูกจ้าง
- นายสถาพร แย้มขยัน
ผลการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
- ลําดับที่ ๑ คือ สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข
- ลําดับที่ ๒ คือ สํานักการพิมพ์
- ลําดับที่ ๓ คือ สํานักกรรมาธิการ ๓

๓๑

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
การดําเนินการกิจกรรมที่ ๒
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีคําสั่งที่
๔๐๓๗/๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่
ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสํานัก
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใส
- มีหนังสือเสนอขออนุมตั ิการจัดโครงการ
- มีหนังสือแจ้งให้สํานัก/กลุ่มงานขึ้นตรง
ดําเนินการจัดทําเอกสาร/หลักฐาน และ
ผลการดําเนินการตามแบบประเมินการ
คัดเลือกสํานักทีม่ ีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใน
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยทุกสํานัก
จะต้องส่งเอกสารหลักฐาน จํานวน ๒ ชุด
พร้อมทั้งสแกนรายละเอียดข้อมูลลง
แผ่นดิสก์ส่งมาพร้อมกันด้วย

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๓๒

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

รายงานรอบ
๑๒ เดือน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ทั้งนี้ เมือ่ สํานัก/กลุ่มงานขึ้นตรงส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะไม่สามารถ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้อีก เว้นแต่
คณะกรรมการจะร้องขอ
ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสฯ มีมติให้กรรมการไป
ตรวจเยี่ยมสํานัก และกลุ่มงานขึ้นตรงโดย
กําหนดว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย ๕ คน
ทําหน้าทีต่ รวจสํานักและกลุ่มงานขึ้นตรง
โดยกรรมการทุกคนจะไม่ตรวจสํานักหรือ
ให้คะแนนสํานักที่ตนกํากับดูแล โดยได้
กําหนดวันเข้าเยี่ยมชมงานของสํานัก
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอังคารที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อคณะกรรมการเข้า
ตรวจเยี่ยมชมสํานัก/กลุ่มงานขึน้ ตรงแล้ว
ได้กําหนดให้กรรมการแต่ละคนให้คะแนน
ตามแบบประเมิน (แบบ ๔) เป็นรายสํานัก/
กลุ่มงานขึ้นตรง และให้นําแบบประเมิน
ของกรรมการทุกคนมารวบรวมคะแนน
หลังจากนัน้ จึงดําเนินการรวบรวม
คะแนนและจัดเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย พร้อมทัง้ ประกาศผลคะแนนการ
คัดเลือกสํานัก โดยปรากฏผล ดังนี้

๓๓

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- ผลการคัดเลือกสํานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสํานัก
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใสพ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คือ
- ลําดับที่ ๑ คือ สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข
- ลําดับที่ ๒ คือ สํานักการพิมพ์
- ลําดับที่ ๓ คือ สํานักกรรมาธิการ ๓
โดยสํานักทัง้ ๓ สํานัก จะเข้ารับเกียรติบัตร
และโล่ยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ ในการจัด
กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่น
และสํานักที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ในวันจันทร์ที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๖๒

๓๔

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ทั้งนี้ หลังจากได้เข้าตรวจงานสํานัก
แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าสํานักมี
ความกระตือรือร้น ตั้งใจในการดําเนินการ
ผลงานด้านการส่งเสริมงานด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นอย่างมากคณะกรรมการ
จึงได้เพิ่มรางวัลระดับชมเชยอีก ๒ รางวัล
ตามผลการคัดเลือก ดังนี้
- ผลการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่น ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ
- รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
- รางวัลระดับดี ได้แก่ สํานักการพิมพ์
- รางวัลระดับชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่
สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานัก
กรรมาธิการ ๓

๓๕

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
รางวัลระดับชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รางวัลระดับชมเชย อันดับ ๓ ได้แก่
สํานักบริหารงานกลาง
โดยสํานักทัง้ ๖ สํานัก จะเข้ารับป้ายเชิดชู
เกียรติสํานักที่มผี ลงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

๓๖

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
การดําเนินการกิจกรรมที่ ๓
- มีหนังสือเสนอขออนุมตั ิการจัดโครงการ
- มีหนังสือแจ้งข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับ
การเสนอชือ่ จากสํานัก/กลุ่มงานขึ้นตรง
เพื่อรับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จํานวน
๓๗ คน เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ยึดมั่น
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา พร้อมกับสํานักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๖ สํานัก
เข้ารับมอบป้ายเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน
ในพิธี

๓๗

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

- หนังสือขออนุมัติ รายงานรอบ
โครงการ
๑๒ เดือน
- หนังสือแจ้ง
เวียนผู้บริหาร
เพื่อเข้าร่วมงาน
และหนังสือ
แจ้งเวียนสํานัก/
กลุ่มงานเพือ่ ขอ
เชิญเข้ารับรางวัล
และส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๓๘

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
รายงานรอบ
- มีหนังสือแจ้งข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับ - หนังสือแจ้ง
เวียนผู้บริหารเพื่อ ๑๒ เดือน
เพื่อรับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภา
ขอเชิญเข้ า
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จํานวน
๔ คน เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
ร่วมงานและ
โล่ยกย่องประกาศเกียรติคุณและ
หนังสือแจ้งเวียน
เกียรติบัตร พร้อมกับสํานักที่มผี ลงาน
สํานัก/กลุ่มงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
เพื่อขอเชิญเข้ารับ
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของ
รางวัลและส่ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๓
รายชื่อผู้เข้าร่วม
สํานัก ตามประกาศประกาศคณะกรรมการ กิจกรรม
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
รัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสํานักที่มีผลงานระดับ
ดีเด่น และระดับดี ได้รับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณและเกียรติบัตร และสํานักที่มี
ผลงานระดับชมเชย ได้รับมอบเกียรติบัตร
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือก
ผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและ
สํานักที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

อาคารรัฐสภา เกียกกาย
โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
เป็นประธานในพิธี
- มีรายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ
คัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

๓๙

- รายงานสรุปผล รายงานรอบ
การดําเนินการ ๑๒ เดือน
โครงการ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒ โครงการ Strong Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

๑) บุคลากรผู้ทาํ หน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ และมีทักษะ
เพียงพอในการฝึกอบรมและ
พัฒนาด้านจริยธรรม
๒) รายงานความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรผู้ทําหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
รวมทัง้ ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
มีการดําเนินการจัดโครงการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
- มีการดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทํางาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสของสํานัก/กลุ่ม และบุคลากรของ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมจํานวน
๗๓ คน กําหนดจัดในวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑
อาคาร ๔ ชั้น ๓ สํานักงาน ป.ป.ช.
ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๖๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย

๔๐

เอกสาร/หลักฐาน

หมายเหตุ

- หนังสืออนุมัติ รายงานรอบ
การจัดโครงการ
๙ เดือน
- เอกสารแสดง
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
- ตัวอย่าง
แบบสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
ที่
๒ โครงการ Strong Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต (ต่อ)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๔๑

ผลการดําเนินการและการ
ดําเนินการ
- มีความสํารวจความรู้ความเข้าใจก่อน
และหลังการจัดโครงการ/กิจกรรมและ
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทาง
จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรูค้ วามเข้าใจร้อยละ ๕๘.๒
หลังการเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ ๘๒.๔ แสดงว่าผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น รวมถึงผู้เข้ารับโครงการมีความ
พึงพอใจและมีความคิดเห็นว่าการจัด
โครงการครั้งนีม้ ีความคุ้มค่า

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

รายงานรอบ
๙ เดือน

- มีการรายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา

- รายงานผลการ
การจัดโครงการ

- มีการรายงานผลการติดตามผลการนํา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน/การ
ปฏิบัติงานจากกลุ่มเป้าหมาย
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

- รายงานผลการ รายงานรอบ
ติดตามผลการนํา ๑๒ เดือน
ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนางาน/การ
ปฏิบัติงาน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทาง การพัฒนาการ
ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์ ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถนําแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งระบบ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรม มาปรับใช้

๔๒

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระบบกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้
ทําการศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม : กรณีศกึ ษาการสร้างเสริม
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการสนับสนุนการ
ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา” ได้ผลการศึกษาสรุป ดังนี้
๑) วัฒนธรรมองค์กรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ “สามัคคีมีวนิ ยั
สุจริตโปร่งใส รอบรูง้ านสภา มีจิตอาสา
มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” มีความสอดคล้อง
กับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

เอกสาร/หลักฐาน

หมายเหตุ

รายงานรอบ
- รายงาน
๙ เดือน
การศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาการ
ดําเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
๑.๑ สามัคคีมีวนิ ยั สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรม ข้อ ๖ ข้าราชการ
รัฐสภาต้องภักดีต่อองค์กร โดยเชิดชู
องค์กรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเป้าหมายของ
องค์กรเป็นหลัก รักษาวัฒนธรรมและ
ภาพลักษณ์ที่ดขี ององค์กร รวมทั้งเคารพ
สถานที่และช่วยกันรักษาความสงบ
เรียบร้อยในองค์กร
ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
รู้รกั สามัคคี มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีโ่ ดยยึดมั่น
ปฏิบัติตนให้อยูใ่ นหลักคุณธรรม มีความ
ซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ประพฤติตนเป็น
ที่เสื่อมเสีย
๑.๒ สุจริตโปร่งใส สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่นาํ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวทีต่ นมีต่อบุคคลอื่น
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ

๔๓

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น และ
ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งใด
หรือปฏิบัตกิ ารใดในฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัย ว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน
ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
มุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยมุ่งมั่นทีจ่ ะทํางานให้เกิดผลดีแก่
องค์กรและประโยชน์ส่วนรวม เน้นการ
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร ให้มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
รู้รกั สามัคคี มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
โดยยึดมั่นปฏิบตั ิตนให้อยู่ในหลัก
คุณธรรม มีความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ประพฤติตน
เป็นที่เสื่อมเสีย

๔๔

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

ข้อ ๙ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้อง เป็นธรรม และ
ชอบด้วยกฎหมายโดยยึดมั่นในหลักการ
และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงาน กล้าคิด กล้าทํา และ
กล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มุ่งทีจ่ ะกระทําในสิ่งที่ถกู ต้อง
ดีงาม โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
ข้อ ๑๑ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกรัฐสภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดย
รักษาความลับของทางราชการและ
ความลับอื่นที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่การ
เปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
กระบวนการยุตธิ รรม หรือการตรวจสอบ
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับกําหนด
และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

๔๕

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
๑.๓ รอบรูง้ านสภา สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๙ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้อง เป็นธรรม และ
ชอบด้วยกฎหมายโดยยึดมั่นในหลักการ
และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการปฏิบัติ งาน กล้าคิด กล้าทํา และ
กล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มุ่งทีจ่ ะกระทําในสิ่งที่ถกู ต้องดี
งาม โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
๑.๔ มีจติ อาสา สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็น
กลางทางการเมืองมีจิตให้บริการแก่
สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา
และประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี โดยไม่
เลือกปฏิบัติพร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ

๔๖

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการรัฐสภาต้อง
เสียสละ มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศ
เวลาให้งานอย่างเต็มที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานและผู้อนื่ โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
๑.๕ มุง่ งานสภาสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาต้องมุง่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย
มุ่งมั่นที่จะทํางานให้เกิดผลดีแก่องค์กร
และประโยชน์ส่วนรวม เน้นการปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค์กร ให้มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไก
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๒) บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ร้อยละ ๑๐๐ รับทราบการมี
วัฒนธรรมองค์กร

๔๗

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

๓)บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ร้อยละ ๙๕ มีการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
- ปฏิบัติทุกข้อร้อยละ ๘๖.๑๕
- ปฏิบัติไม่ครบทุกข้อ ร้อยละ ๑๓.๘๕
๔) กรณีที่บุคลากรยังปฏิบัติไม่ครบทุกข้อ
ตามวั ฒ นธรรมองค์ ก รของสํ า นั ก งาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา พบว่ า บุ ค คลร้ อ ยละ
๑๓.๘๕ (บุคลากร ๔๖ คน) ที่ปฏิบัติ
ไม่ครบนั้น ยังไม่ได้ปฏิบัติบางข้อ
โดยเรียงข้อที่บุคลากรเลือกตอบว่า
ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้
- รอบรู้งานสภา ร้อยละ ๓๒.๖๑ (บุคลากร
๑๕ คน )

๔๘

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- มีจิตอาสา ร้อยละ ๓๐.๔๓ (บุคลากร
๑๔ คน)
- สามัคคีมีวินัย ร้อยละ ๒๑.๗๔ (บุคลากร
๑๐ คน
- มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๑๕ (บุคลากร
๗ คน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นควร
ดําเนินการในการรณรงค์ส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
๑. ควรจัดทําแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการ
ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กร
๒. ให้ดําเนินโครงการโดยการบูรณา
การมาตรฐานทางจริยธรรมกับวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อให้สาํ นักงานสามารถขับเคลื่อน
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมไปในเนื้อ
เดียวกับวัฒนธรรมองค์กร
๓. สร้าง Role Model ในระดับ
ผู้บริหารเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กร

๔๙

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตื่นรู้ และตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมองค์กร โดยวางแผนและกําหนด
ความถี่ในการรณรงค์
๕. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่สนใจ
และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัตติ าม
วัฒนธรรมองค์กร เน้นการจัดทําโครงการ
ตามวัฒนธรรมองค์กร ๕ ด้าน โดยจัด
กิจกรรมแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรม
ตามวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
“สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส
รอบรูง้ านสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา
สัมฤทธิ”์
๖. สร้างสือ่ ประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสิง่ พิมพ์
สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล คลิปวิดีโอ เป็นต้น
๗. สร้างการมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากร
เข้าร่วมกําหนดแผนกิจกรรม
๘.ผู้บังคับบัญชาแลกเปลี่ยนและ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจะได้ดําเนินการรณรงค์
ส่งเสริมและเผยแพร่ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น
อินทราเน็ตของสํานักงาน
อินทราเน็ตสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เว็บไซต์
คุณธรรมคนสภา LINE HRD
SENATE Infographic เป็นต้น
เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕๐

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
๙.สร้างความเข้าใจในคํานิยามของ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
๑๐. เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนใน
ความหมาย ควรบูรณาการวัฒนธรรม
องค์กรกับค่านิยมหลักไปในทิศทาง
เดียวกัน

๕๑

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

๒. การส่งเสริมให้บคุ ลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการและกล้ายืนหยัดในสิ่งทีถ่ ูกต้อง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ที่
มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมมือกับเครือข่ายคุณธรรมเพือ่ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสังคมที่มีทนต่อการทุจริต
๑ โครงการเรียนรูก้ ระบวนการ
มีรายงานโครงการ/กิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดําเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมมือกับเครือข่าย
และนําแนวทางการ
ร้อยละ ๑๐๐
และประพฤติมชิ อบ
คุณธรรม
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน การดําเนินการ
- การบรรยายและศึกษา
เครือข่ายมาปรับใช้กับ สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กับส่วนราชการสังกัด
มีการดําเนินการจัดโครงการเรียนรู้
สัมมนาหัวข้อ
รัฐสภา
กระบวนการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การบรรยายและศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต กทม.
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
จํานวน ๙๗ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่
โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๐
พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
และเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย. ๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาและได้รายงานผลการ
ติดตามการฝึกอบรมทราบแล้ว

๕๒

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

- หนังสือขอความ รายงานรอบ
๑๒ เดือน
เห็นชอบต่อ
ผู้บริหารและ
ผู้บริหารเห็นชอบ
ให้ดําเนินการ
- หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ
- รายงานผลการ
จัดโครงการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- มีการดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส กลุ่มเป้าหมายคือ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการที่จะเลื่อนระดับเป็นชํานาญ
การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –
เ
๒๕๖๗ จํานวน ๓๘ คน กําหนดจัด
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ – วันอังคาร
ที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
น. ณ สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และสํานักงาน
ศาลปกครอง และได้รายงานผลการจัด
โครงการเสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการ
ฝึกอบรมให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

๕๓

เอกสาร/
หมายเหตุ
หลักฐาน
- หนังสือขอความ รายงานรอบ
๑๒ เดือน
เห็นชอบต่อ
ผู้บริหารและ
ผู้บริหารเห็นชอบ
ให้ดําเนินการ
- หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ
- รายงานผลการ
จัดโครงการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการ Digital Thinking : การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัว
กับส่วนรวม

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน

หมายเหตุ

- มีการดําเนินการจัดโครงการ Digital
Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน จํานวน ๔๓๐ คน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒ เ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

- หนังสือขอความ
เห็นชอบต่อผู้บริหาร
และผู้บริหาร
เห็นชอบให้
ดําเนินการ
- หนังสืออนุมัตกิ าร
จัดโครงการ
- รายงานผลการจัด
โครงการ

รายงานรอบ
๙ เดือน
รายงานรอบ
๑๒ เดือน

และได้รายงานผลการจัดโครงการเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาทราบพร้อมทั้ง
รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมให้
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

๕๔

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

โครงการเรียนรูก้ ระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
- กิจกรรมการสัมมนาหัวข้อ
“การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้สินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ”

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน

- มีการดําเนินการปรับเปลี่ยนชือ่
กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ
“การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เป็น
“การยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการระดับ
เชี่ยวชาญ จํานวน ๕๕ คน
กําหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม จํานวน
๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย

- หนังสืออนุมัตกิ าร รายงานรอบ
จัดกิจกรรมสัมมนา ๙ เดือน
- รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนา

- มีรายงานผลการจัดกิจกรรม
การสัมมนา หัวข้อ “การยื่นทรัพย์สิน
และหนี้สินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ”
เสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว

๕๕

หมายเหตุ

เ

รายงานรอบ
๑๒ เดือน

๓. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน
ที่
มาตรการที่ ๑ กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนช่องทางให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
๑

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่าน
มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง
ต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน
กระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

หน่วยงานสามารถ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ทางระบบสารสนเทศ

๕๖

ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- มีการกําหนดแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตาม
ข้อกําหนดของ ITA
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- จัดวางข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙

- แผนดําเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ และ
แผนผัง
กระบวนการ
(Work flow)

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน
ที่
มาตรการที่ ๑ กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนช่องทางให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
๑

- มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑) ยื่นคําขอด้วยตนเอง
๒) ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
๓) ยื่นคําขอทางเว็บไซต์
๔) ยื่นคําขอทางเครื่องโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐
๕) สอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙
- มีรายงานการประเมินผลแบบสํารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
กระบวนการ : การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวของทางราชการ
ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๔
- ผู้รับบริการ
- เพศของผู้ใช้บริการ
- การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ความพึงพอใจในการให้บริการ

๕๗

- รายงานการ
ประเมินผลแบบ
สํารวจความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสําหรับบุคคล
ภายในและภายนอก

ผลผลิต
มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการ
เผยแพร่ขอ้ มูล

ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้อย่างเป็นระบบ
และเข้าถึงได้ง่าย

เปลี่ยนโครงการมาจาก
“โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ติดตาม ร่าง พ.ร.บ.”

๕๘

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการนํามาใช้เพื่อการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารสําหรับบุคลากรภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทัง้ มีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสําหรับ
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อการรณรงค์
ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

- เอกสารแสดง รายงานรอบ
แนวทางการ
๙ เดือน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
สํานักงานฯ
- รายงานการจัด
กิจกรรม ฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และแผนส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น
โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบ ดังนี้
(๑) Line @ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๒) Line @ HRD SENATE
(๓) Line @ สํานักงานต่าง ๆ อาทิ
สํานักการพิมพ์
(๔) ระบบอินทราเน็ต
- การนําระบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารสําหรับบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยมีการการเผยแพร่ผ่าน
ระบบฯ ดังนี้
(๑) เว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๒) Face book สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข
(๓) Face book สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
(๔) Face book สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) Face book สํานักการพิมพ์
(๖) Face book นายบุญสงค์ ทองอินทร์
(๗) Face book คุณธรรมคนสภา

๕๙

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- มีผู้ใช้งานเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 1,692,787 ครั้ง โดยใช้งาน
เพื่อดูประกาศของสํานักงานฯ เรื่อง
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีผู้ใช้งาน 1,692,901 ครั้ง

๖๐

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
๑

การดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
บริหารจัดการเบี้ยประชุม

หน่วยงานมีแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน

ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่ไม่โปร่งใส
และไม่ซื่อสัตย์สุจริต

๖๑

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
ร้อยละ ๑๐๐
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- มีการวิเคราะห์และกําหนดกรอบ
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
และได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยมีการกําหนด
กิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง
โดยกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์
และกําหนดแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๒ โดยมีการใช้แผนบริหารความ
เสี่ยงดังกล่าว ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
ต้นมา ทั้งนี้ ในแผนดังกล่าวมีแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริหาร
จัดการเบี้ยประชุม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยง
ที่จะส่งผลให้เป้าหมายขององค์กร
ไม่บรรลุผลตามที่ได้กําหนดไว้ และ

เอกสาร/หลักฐาน

- แผนบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานฯ
- รายงานผล
การดําเนินการ
เรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
การดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
บริหารจัดการเบี้ยประชุม (ต่อ)

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

นําไปสู่การพัฒนาการบริหารงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- มีการติดตามผล ในรอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๙ เดือน และกําหนดแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- มีรายงานการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน
และด้านการจัดการกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม
รอบ ๖ เดือนเสนอเลขาธิการวุฒิสภา

๖๒

เอกสาร/หลักฐาน

หมายเหตุ

- รายงานผลการ รายงานรอบ
ดําเนินงานของแผน ๙ เดือน
บริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานฯ
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน
เสนอเลขาธิการ
วุฒิสภา
- หนังสือแจ้ง
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกีย่ วข้องให้
รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ ๙ เดือน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ที่
มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน

หมายเหตุ

รายงานรอบ
- มีการติดตามผล ในรอบ ๑๒ เดือน และ - หนังสือแจ้ง
๑๒ เดือน
กําหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตที่ หน่วยงานต่างๆ
ที่เกีย่ วข้องให้
จะเกิดขึ้นในอนาคต
รายงานความ
ก้าวหน้า ๑๒ เดือน

การดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
บริหารจัดการเบี้ยประชุม (ต่อ)

- มีรายงานการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน
และด้านการจัดการกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม
รอบ ๑๒ เดือนเสนอเลขาธิการวุฒิสภา

๖๓

- รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผน
บริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานฯ
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒ การเผยแพร่แผนบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เจตจํานง
สุจริตของเลขาธิการวุฒิสภา
และนโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ
กิจกรรมที่ ๑ เผยแพร่แผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่
เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการ
วุฒิสภา และนโยบายต่อต้าน
การให้สินบน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต YouTube

ผลผลิต
มีการเผยแพร่กรอบหรือ
แนวทางของการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง

ผลลัพธ์
บุคลากรภายในรวมถึง
บุคคลภายนอกรับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส่วนราชการ

๖๔

เอกสาร/
หลักฐาน
- เอกสาร
ผลการดําเนินการ
เผยแพร่
ร้อยละ ๑๐๐
เจตจํานงสุจริต
การดําเนินการ
ทางอินทราเน็ต
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
ของสํานัก
กิจกรรมที่ ๑
นโยบายและ
- เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี แผน
- ประกาศ
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ผ่าน
สํานักงาน เรื่อง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต
เจตจํานงสุจริต
อินทราเน็ต และระบบสารบรรณ
ในการบริหาร
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ
งานของ
(e – office) เป็นต้น
๑) มีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานฯ
- เอกสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เผยแพร่นโยบาย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๒
ต่อต้านการให้
ประกอบด้วยความเสี่ยง ๖ ด้าน ดังนี้
สินบนทาง
- ด้านกระบวนการภายในองค์กร
- ด้านการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน อินทราเน็ตของ
และการบริหารจัดการเบี้ยประชุม
สํานักงานฯ
ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

การเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๒ เจตจํานง สุจริตของ
เลขาธิการวุฒิสภา
และนโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ
กิจกรรมที่ ๑ เผยแพร่แผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่
เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการ
วุฒิสภา และนโยบายต่อต้าน
การให้สินบน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต YouTube

มีการเผยแพร่กรอบหรือ
แนวทางของการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง

ผลลัพธ์
บุคลากรภายในรวมถึง
บุคคลภายนอกรับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส่วนราชการ

๖๕

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- ด้านการปฏิบตั ิงานด้านการประชุม
- ด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร
- ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับ
รัฐสภาแห่งใหม่
๒) มีการติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามกรอบระยะเวลา
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ –
มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบ ๑๒ เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
กิจกรรมที่ ๒
- เผยแพร่เจตจํานงสุจริตของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และนโยบายต่อต้าน
การให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต Youtube
เอกสาร/แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
๑) มีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ๕ ด้าน ดังนี้

เอกสาร/
หลักฐาน
- เอกสาร
เผยแพร่
เจตจํานงสุจริต
ทางอินทราเน็ต
ของสํานัก
นโยบายและ
แผน
- ประกาศ
สํานักงาน เรื่อง
เจตจํานงสุจริต
ในการบริหาร
งานของ
สํานักงานฯ
- เอกสาร
เผยแพร่นโยบาย
ต่อต้านการให้
สินบนทาง
อินทราเน็ตของ
สํานักงานฯ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

การเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๒ เจตจํานง สุจริตของ
เลขาธิการวุฒิสภา
และนโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ
กิจกรรมที่ ๑ เผยแพร่แผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่
เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการ
วุฒิสภา และนโยบายต่อต้าน
การให้สินบน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต YouTube

มีการเผยแพร่กรอบหรือ
แนวทางของการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง

ผลลัพธ์
บุคลากรภายในรวมถึง
บุคคลภายนอกรับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส่วนราชการ

๖๖

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- ด้านความโปร่งใส
- ด้านความพร้อมรับผิด
- ด้านความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
- ด้านคุณธรรมการทํางานใน
หน่วยงาน
๒) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนี้
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนในการทุจริต
- มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูลสาธารณะ
- มาตรการกลไกในการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ พินิจ
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
- หลักเกณฑ์และแนวทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตด้านการจัดซือ้ และ
จัดจ้าง

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

การเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๒ เจตจํานง สุจริตของ
เลขาธิการวุฒิสภา
และนโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ
กิจกรรมที่ ๑ เผยแพร่แผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่
เจตจํานงสุจริตของเลขาธิการ
วุฒิสภา และนโยบายต่อต้าน
การให้สินบน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต YouTube

มีการเผยแพร่กรอบหรือ
แนวทางของการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง

ผลลัพธ์
บุคลากรภายในรวมถึง
บุคคลภายนอกรับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส่วนราชการ

๖๗

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ
- ด้านความโปร่งใส
- ด้านความพร้อมรับผิด
- ด้านความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
- ด้านคุณธรรมการทํางานใน
หน่วยงาน
๒) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนี้
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนในการทุจริต
- มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูลสาธารณะ
- มาตรการกลไกในการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ พินิจ
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
- หลักเกณฑ์และแนวทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตด้านการจัดซือ้ และ
จัดจ้าง

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลการดําเนินการและการดําเนินการ

เอกสาร/
หลักฐาน

หมายเหตุ

- เผยแพร่โดยการแจกเจตจํานงสุจริต
ให้แก่ข้าราชการทุกคนของสํานักงานฯ
- มาตรการป้องกันการรับสินบน

ผลการดําเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ดําเนินการแล้วเสร็จ

๖๘

๑๐

โครงการ/กิจกรรม

๑

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการสารวจความคิดเห็นของผูร้ ับบริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ก้าหนดกรอบตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส้าเร็จ ของการ
ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก้าหนดให้มีการ
ส้ารวจความคิดเห็น ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับการด้าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งนี้ คณะท้างานจัดท้านโยบายและมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดท้าแบบส้ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการด้าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส้าหรับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่ว นเสีย และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัด รัฐสภาน้าไปใช้ในการส้ารวจความคิด เห็ น
เพื่อติดตาม ประเมินผล และน้าผลส้ารวจมาพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัด เป้าหมายและผลลัพธ์ของการด้าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้น้าแบบส้ารวจ
ความคิดเห็นดังกล่าวมาด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการติดตามผลการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส้านักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา โดยใช้
วิธีเก็บข้อมูลด้วยการส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบส้ารวจดังกล่าวข้างต้นจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๑,๒๙๘ คน
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ ๓.๓ (ร้ อ ยละ ๘๒.๕๐)
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ดังนี้

-๒-

กลุ่มที่ ๑ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้ตอบแบบส้ารวจ จ้านวน ๑๙๑ คน ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา
จ้านวน ๑๕๔ คน บุคคลในวงงานรัฐสภา/ส่วนราชการ จ้านวน ๑๘ คน บริษัท/ห้างร้าน/ประชาชน/นักศึกษา
จ้านวน ๑๙ คน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๗ (ร้อยละ ๘๔.๒๕)
ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณภาพการท้างาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๔๔ (ร้อยละ ๘๖.๐๐)
๒. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๒๙ (ร้อยละ ๘๒.๒๕)
กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีบุคลากรของส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ตอบแบบส้ารวจ จ้านวน
๑,๑๐๗ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จ้านวน ๙๘๗ คน ลูกจ้างประจ้า ๗ คน และพนักงานราชการ จ้านวน
๑๑๓ คน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสัง กัดรัฐสภาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)
ประกอบด้วย
- ด้านการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ (ร้อยละ ๘๔.๕๐)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๑๐ (ร้อยละ ๗๗.๕๐)
- ด้านการใช้อ้านาจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)
- ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ (ร้อยละ ๘๓.๗๕)
- ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๑๘ (ร้อยละ ๗๙.๕ )

-๓-

รายงานผลการสารวจความคิดเห็นของผูร้ ับบริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------------------------ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ก้าหนดกรอบตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส้าเร็จของการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก้าหนดให้มีการ
ส้ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับการด้าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งนี้ คณะท้างานจัดท้านโยบายและมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่ว นราชการสังกัด รัฐสภา ได้จัด ท้าแบบส้ารวจความคิด เห็นเกี่ยวกับการด้าเนิน การด้านด้าน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส้ า หรั บ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน้าไปใช้ในการส้ารวจ
ความคิดเห็น เพื่อติดตาม ประเมินผล และน้าผลจากการส้ารวจมาพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด้ า เนิ น การเป็ นไปตามกรอบตั ว ชี้ วั ด และได้ ท ราบถึ ง ผลลั พธ์ ข องการด้ า เนิ น การ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้น้าแบบ
ส้ารวจความคิดเห็นดังกล่าวมาด้าเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เพื่อ น้ า ไปใช้ เป็น แนวทางในการติ ด ตามผลการด้าเนินการด้ านคุ ณธรรมและความโปร่ งใสของส้านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในปีงบประมาณต่อไป
คาจากัดความ
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา/ส่วนราชการ บริษัท/
ห้างร้าน/ประชาชน/นักศึกษา

-๔-

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง บุคลากรของส้านักงานเลขาธิการ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานราชการ
ประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในศึกษาครั้งนี้ มี ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มที่ ๒
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การค้านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร Taro Yamane ดังนี้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

n=

N
๑+ Ne๒

n
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดของจ้านวนประชากร
e
=
ร้อยละความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๕
ดังนัน้ e เท่ากับ ๐.๐๕
ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทั้ง ๒ ประเภท มีดังนี้
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการสารวจความคิดเห็นของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภท
จานวน
จานวน
ประเภท
จานวน
จานวน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
(อย่างน้อย)
(อย่างน้อย)
สมาชิกวุฒิสภา
๒๕๐
๑๕๔
ข้าราชการรัฐสภา ๑,๐๓๑
๒๖๐
สามัญ
ลูกจ้าง
๓๙
๑๐
พนักงานราชการ
๑๑๔
๒๙
รวม
๒๕๐
๑๕๔
รวม
๑,๑๘๔
๒๙๙
รวมทั้งหมด ๔๕๓ คน

-๕-

โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลจากแบบส้ารวจได้ทั้งหมด ๑,๒๙๘ คน รายละเอียดดังนี้
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภท
จานวน
จานวน
ประเภท
จานวน
จานวน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
(อย่างน้อย)
(อย่างน้อย)
สมาชิกวุฒิสภา
๒๕๐
๑๕๔
ข้าราชการรัฐสภา ๑,๐๓๑
๙๘๗
สามัญ
บุคคลในวง
ลูกจ้าง
๓๙
๗
งานรัฐสภา/
๑๘
ส่วนราชการ
บริษัท/ห้าง
พนักงานราชการ
๑๑๔
๑๑๓
ร้าน/
๑๙
ประชาชน/
นักศึกษา
รวม
๒๕๐
๑๙๑
รวม
๑,๑๘๔
๑,๑๐๗
รวมทั้งหมด ๑,๒๙๘ คน

-๖-

ผลการสารวจและการประเมินผล

zผล


กลุ่มที่ ๑ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจ
กลุ่มเป้าหมายในการส้ารวจความคิดเห็น คือ ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยสมาชิก
วุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา (อนุกรรมาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ ทีป่ รึกษา ผู้ชว่ ยด้าเนินการประจ้าตัวสมาชิก)
บริษัท/ห้างร้าน ประชาชน และนักศึกษา จ้าแนกรายละเอียดตามตารางที่ ๑ ได้ดงั นี้
อายุผู้ตอบแบบส้ารวจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๖๑ – ๗๐ ปี ร้อยละ ๔๖.๖ เป็นเพศชายร้อยละ ๕๓.๙
ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอ้ ยละ ๖๓.๐ แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา จ้านวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๓
บุคคลในวงงานรัฐสภา/ส่วนราชการ จ้านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๒ บริษัท/ห้างร้าน จ้านวน ๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ ประชาชน/นักศึกษา ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๖
ตารางที่ ๑ จ้านวน ร้อยละ ของผูต้ อบแบบส้ารวจจ้าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
อายุ
- ๒๐ – ๓๐
๑๕
๗.๘๕
- ๓๑ - ๔๐
๒๓
๑๒.๐๔
- ๔๑ - ๕๐
๒๒
๑๑.๕๒
- ๕๑ – ๖๐
๓๓
๑๗.๒๘
- ๖๑ - ๗๐
๘๙
๔๖.๖
- ๗๑ ขึ้นไป
๙
๔.๗๑
รวม
๑๙๑
๑๐๐
เพศ
- ชาย
๑๐๓
๕๓.๙
- หญิง
๘๘
๔๖.๑
รวม
๑๙๑
๑๐๐
ระดับการศึกษา

-๗-

ข้อมูลทั่วไป
- ต่้ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาตรีขนึ้ ไป
รวม

จานวน (คน)
๕
๑๒๐
๖๖
๑๙๑

ร้อยละ
๒.๖๒
๖๓.๐๐
๓๔.๓๘
๑๐๐

ประเภทของผูต้ อบแบบสารวจ
- สมาชิกวุฒิสภา
- บุคคลในวงงานรัฐสภา/ส่วนราชการ
- บริษัท/ห้างร้าน
- ประชาชน/นักศึกษา
รวม

๑๕๔
๑๘
๑๒
๗
๑๙๑

๘๐.๖๓
๙.๔๒
๖.๒๙
๓.๖๖
๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นในการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การวัดความคิดเห็นในการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ส้าหรับผู้รับบริการ/ผู้มีสว่ ยได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑. ด้านคุณภาพการทางาน
๒. ด้านประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ระดับการวัดเกณฑ์การให้คะแนน แบบส้ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส้าหรับผู้รบั บริการ/ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย ใช้มาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้มาตรวัด Likert’s Scale ๔ ระดับ โดยมีมาตรวัดและการแปล
ความหมายของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
คะแนน ๔
คะแนน ๓
คะแนน ๒
คะแนน ๑

ค่าเฉลี่ย
๓.๒๖ – ๔.๐๐
๒.๕๑ – ๓.๒๕
๑.๗๖ – ๒.๕๐
๑.๐๐ – ๑.๗๕

ความหมาย
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สดุ
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

-๘-

ผลการส้ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย หมายถึง สมาชิกวุฒสิ ภา บุคคลในวง
งานรัฐสภา/ส่วนราชการ บริษัท/ห้างร้าน/ประชาชน/นักศึกษา พบว่า มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ในการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๗ (ร้อยละ ๘๔.๒๕) ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณภาพการท้างาน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๔ (ร้อยละ ๘๖.๐๐)
๒. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๙ (ร้อยละ ๘๒.๒๕)
ผลการส้ารวจปรากฏตามตารางที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการด้าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส้าหรับผู้รบั บริการ/ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย ปรากฏตามตารางที่ ๒ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรับผูร้ ับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ด้านคุณภาพการทางาน

๑.

๒.

เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส้ า นั ก ง า น ฯ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน
ด้ ว ยความโปร่ ง ใสเป็ น ไปตาม
ขั้นตอน
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส้ า นั ก ง า น ฯ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน
หรือผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

๓
(๑.๕๗)

๒
(๑.๐๕)

๑๕๐
(๗๙.๐๖)

๒
(๑.๐๕)

๓
(๑.๕๗)

๙๕
(๔๙.๗๔)

มากที่สุด
(๔)

ค่าเฉลี่ย/ การแปล
ร้อยละ ความหมาย

๓.๔๔ ความพึงใจ
(๘๖.๐๐) อยู่ในระดับ
มากที่สุด
๓๕
๓.๑๕ ความพึง
(๑๘.๓๒) (๗๘.๗๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
๙๑
(๔๗.๖๔)

๓.๔๗ ความพึง
(๘๖.๗๕) พอใจอยูใ่ น
ระดับมาก
ที่สุด

-๙-

ข้อ
๓.

๔.

๕

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย/
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
ร้อยละ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ความโปร่งใส
เจ้ า หน้ า ที่ ข องส้ า นั ก งานฯ ให้
๓
๓
๙๑
๙๔
๓.๔๔
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด้ า เนิ น การ/ (๑.๕๗) (๑.๕๗) (๔๗.๖๔) (๔๙.๒๑) (๘๖.๐๐)
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ท่ า น อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา ไม่ ปิ ด บั ง หรื อ
บิดเบือนข้อมูล
ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่าน
๐
๑
๑
๑๘๙
๓.๙๘
เคยถูกเจ้าหน้าที่ ของส้านักงานฯ (๐.๐๐) (๐.๕๒) (๐.๕๒) (๙๘.๙๕) (๙๙.๕๐)
ร้องขอให้จ่ายเงิน ของขวัญ หรือ
ให้ สิ่ ง ตอบแทน เพื่อแลกกับ การ
ปฏิ บั ติ ง าน การอนุ มั ติ อนุ ญ าต
หรือให้บริการ
ข้ อ ค้ า ถ า ม เ ป็ น Negative
Question ได้ท้าการวิเคราะห์
โดยการแปลงค่าแล้ว
ส้านักงานฯ มีการด้าเนินงาน โดย
ค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก

๖
(๓.๑๔)

๒
(๑.๐๕)

หมายเหตุ ข้อ ๔ ด้านคุณภาพการท้างาน
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๔) หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิเลย
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๓) หมายถึง มีการปฏิบตั ิน้อยครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๒) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบางครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๑) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง

๑๔๒
(๗๔.๓๕)

๔๑
(๒๑.๔๗)

การแปล
ความหมาย
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับ
มากที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด = ไม่
เคยถูก
เจ้าหน้าที่ฯ
ร้องขอให้
จ่ายเงิน ฯ

๓.๑๔ ความพึง
(๗๘.๕๐) พอใจอยูใ่ น
ระดับมาก

- ๑๐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

มากที่สุด
(๔)

๑.

การเผยแพร่ ข้อมูลของส้ านั กงานฯ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีช่องทาง
ที่หลากหลาย

๘
(๔.๑๙)

๑๑
(๕.๗๖)

๗๘
(๔๐.๘๔)

๙๔
(๔๙.๒๑)

๒.

ส้านักงานฯ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน
ส้านักงานฯ มีช่องทางรับฟังค้าติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงาน/การให้บริการ

๖
(๓.๑๔)

๒
(๑.๐๕)

๑๒๔
(๖๔.๙๒)

๕๙
(๓๐.๘๙)

๑๐
(๕.๒๔)

๑๒
(๖.๒๘)

๗๘
(๔๐.๘๔)

๙๑
(๔๗.๖๔)

ส้านักงานฯ มีการชี้แจงและตอบ
ค้ า ถ า ม เ มื่ อ มี ข้ อ กั งว ล ส ง สั ย
เกี่ย วกั บ การด้ า เนิ น งานได้อ ย่ า ง
ชัดเจน
ส้านั กงานฯ มีช่องทางให้ ผู้มา
ติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของ
เจ้าหน้าที่

๑๔
(๕.๗๖)

๑๐
(๕.๒๔)

๗๔
(๔๑.๓๖)

๙๓
(๔๘.๖๙)

๑๑
(๕.๗๖)

๑๒
(๖.๒๘)

๗๗
(๔๑.๓๖)

๙๑
(๔๗.๖๔)

ส้านักงานฯ มีการปรับปรุงวิธีการ
และการให้บริการให้ดีขึ้น

๑๐
(๕.๒๔)

๓
(๑.๕๗)

๑๑๕
(๖๐.๒๑)

๖๓
(๓๒.๙๘)

๓.

๔.

๕.

๖.

ค่าเฉลี่ย/ การแปล
ร้อยละ ความหมาย
๓.๒๙ ความพึง
(๘๒.๒๕) พอใจอยูใ่ น
มากที่สุด
๓.๓๕ ความพึง
(๘๓.๗๕) พอใจอยู่ใน
ระดับ
มากที่สุด
๓.๒๔ ความพึง
(๘๑.๐๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
๓.๓๑ ความพึง
(๘๒.๗๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓.๒๙ ความพึง
(๘๒.๒๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓.๓๐ ความพึง
(๘๒.๕๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓.๒๑ ความพึง
(๘๐.๒๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก

- ๑๑ -

ข้อ
๗.

๘.

๙.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย/
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
ร้อยละ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ความโปร่งใส
ส้านักงานฯ มีการน้าเทคโนโลยี
๙
๑๒
๗๙
๙๑
๓.๓๒
มาใช้ในการด้าเนินงาน/การ
(๔.๗๑) (๖.๒๘) (๔๑.๓๖) (๔๗.๖๔) (๘๓.๐๐)
ให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว
ส้ า นั ก งานฯ
เปิ ด โอกาสให้
๑๔
๑๐
๗๔
๙๓
๓.๒๙
ผู้ รั บ บริ ก ารผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ (๕.๗๖) (๕.๒๔) (๔๑.๓๖) (๔๘.๖๙) (๘๒.๒๕)
ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้าไปมีส่ ว น
ร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ด้ า เนิ น งาน/การให้ บ ริ ก ารของ
ส้านักงานฯให้ดีขึ้น
ส้ า นั ก งานฯมี ก ารปรั บ ปรุ ง การ
๑๔
๑๒
๗๔
๙๑
๓.๒๗
ด้ า เนิ น งาน/การให้ บ ริ ก าร ให้ มี (๖.๒๘) (๖.๒๘) (๔๑.๓๖) (๔๗.๖๔) (๘๑.๗๕)
ความโปร่งใสมากขึ้น

การแปล
ความหมาย
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด

ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ค่า เฉลี่ย ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บการด าเนิน การด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส่ ว น ๓.๓๗ ความพึง
ราชการสังกัดรัฐสภา (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
(๘๔.๒๕) พอใจ
อยู่ในระดับ
มากที่สุด

สรุปความคิดเห็นของผูร้ ับบริการ/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ต่อการด้าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พบว่า ผู้ตอบแบบส้ารวจ จ้านวน ๑๙๑ คน แสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจใน
แต่ละด้าน ดังนี้
 ด้านคุณภาพการทางาน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๔ (ร้อยละ ๘๖.๐๐) โดยมีรายละเอียดรายข้อ ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ของส้านักงานฯ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านด้วยความโปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๕

- ๑๒ -

(ร้อยละ ๗๘.๗๕)
(๒) เจ้าหน้าที่ของส้านักงานฯ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๔๔ (ร้อยละ ๘๖.๗๕)
(๓) เจ้าหน้าที่ของส้านักงานฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๔ (ร้อยละ ๘๖.๐๐)
(๔) ในระยะเวลา ๑ ปีที่ ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ ของส้านั กงานฯ ร้องขอให้ จ่ายเงิ น
ของขวัญ หรือให้สิ่งตอบแทน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ (ร้อยละ ๙๙.๕๐) หมายถึง
การไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ฯ ร้องขอให้จ่ายเงิน ของขวัญ หรือให้สิ่งตอบแทน
(๕) ส้านักงานฯ มีการด้าเนินงาน โดยค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๔ (๗๘.๕๐)


ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร

พบว่ามีคา่ เฉลี่ยของกลุ่มผู้รบั บริการ/ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียต่อความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๙ (ร้อยละ ๘๒.๒๕) โดยมีรายละเอียดรายข้อ ดังนี้
(๑) การเผยแพร่ข้อมูลของส้านักงานฯ สามารถเข้าถึงได้งา่ ยและมีช่องทางที่หลากหลาย
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ (ร้อยละ๘๓.๗๕)
(๒) ส้านักงานฯ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๔ (ร้อยละ ๘๑.๐๐)
(๓) ส้านักงานฯ มีช่องทางรับฟังค้าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงาน/การ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๑
(ร้อยละ ๘๒.๗๕)
(๔) ส้านักงานฯ มีการชี้แจงและตอบค้าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด้าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๙
(ร้อยละ ๘๒.๒๕)
(๕) ส้านักงานฯ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลีย่ ความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)

- ๑๓ -

(๖) ส้านักงานฯ มีการปรับปรุงวิธีการและการให้บริการให้ดขี ึ้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๑ (ร้อยละ ๘๐.๒๕)
(๗) ส้านักงานฯ มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๒ (ร้อยละ
๘๓.๐๐)
(๘) ส้านักงานฯ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด้าเนินงาน/การให้บริการของส้านักงานฯให้ดีขนึ้ มีค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น/ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๙ (ร้อยละ ๘๒.๒๕)
(๙) ส้านักงานฯมีการปรับปรุงการด้าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๗ (ร้อยละ ๘๑.๗๕)
ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกัน
มิให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภากระทาการทุจริตต่อหน้าที่
๑. ขอให้ปรับแบบถามให้มีความสอดคล้องระหว่างค้าถามกับค้าตอบ
๒. เพิ่งเข้ามาท้างานได้ ๔ เดือน ยังไม่ทราบเกี่ยวกับส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. พัฒนาและปรับปรุงความช้านาญด้านวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจของวุฒิสภา
๔. ให้รักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ให้อยู่อย่างคงทนและถ่ายทอดให้ข้าราชการรุ่นใหม่ๆได้ปฏิบตั ิให้เป็น
วัฒนธรรม
๕. ให้มีการพัฒนาคุณธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวินัย
๖. ให้น้าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้น เพื่อความรวดเร็ว
------------------------------------------------------

- ๑๔ -

ผลการสารวจและการประเมินผล


กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจ
กลุ่มเป้าหมายในการส้ารวจความคิดเห็น คือ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหารส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลูกจ้างประจ้า และพนักงานราชการ จ้าแนกรายละเอียดตาม
ตารางที่ ๑ ได้ดังนี้
อายุผู้ตอบแบบส้ารวจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๖ – ๔๕ ปี ร้อยละ ๕๕.๖๔ เป็นเพศหญิงร้อยละ
๖๙.๐๐ ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ ๔๖.๕๒ แบ่งเป็น ข้าราชการรัฐสภาสามัญ จ้านวน ๙๘๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๙.๑๖ ลูกจ้างประจ้า จ้านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ พนักงานราชการ จ้านวน ๑๑๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑ รายละเอียดตาม ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ จ้านวน ร้อยละ ของผูต้ อบแบบส้ารวจจ้าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
อายุ
- ๑๘ – ๒๕
๒๒
- ๒๖ – ๓๕
๒๑๖
- ๓๖ – ๔๕
๖๑๖
- ๔๖ – ๕๕
๒๐๑
- ๕๖ ปีขึ้นไป
๕๒
รวม
๑,๑๐๗
เพศ
- ชาย
๓๔๐
- หญิง
๗๖๗
รวม
๑,๑๐๗
ระดับการศึกษา

ร้อยละ
๑.๙๙
๑๙.๕๑
๕๕.๖๔
๑๘.๑๖
๔.๗๐
๑๐๐
๓๑.๐๐
๖๙.๐๐
๑๐๐

- ๑๕ -

ข้อมูลทั่วไป
- ต่้ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาตรีขนึ้ ไป
รวม
ประเภทของผูต้ อบแบบสารวจ
- ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
- ลูกจ้างประจ้า
- พนักงานราชการ
รวม

จานวน (คน)
๑๔๐
๕๑๕
๔๕๒
๑,๑๐๗

ร้อยละ
๑๒.๖๕
๔๖.๕๒
๔๐.๘๓
๑๐๐

๙๘๗
๗
๑๑๓
๑,๑๐๗

๘๙.๑๖
๐.๖๓
๑๐.๒๑
๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นในการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การวัดความคิดเห็นในการด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑. ด้านการปฏิบัตหิ น้าที่
๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. ด้านการใช้อ้านาจ
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ระดับการวัดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบส้ารวจนี้ ใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert’s Scale ๔
ระดับ โดยแต่ละระดับคะแนน ก้าหนดความหมาย ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
คะแนน ๔
คะแนน ๓
คะแนน ๒
คะแนน ๑

ค่าเฉลี่ย
๓.๒๖ – ๔.๐๐
๒.๕๑ – ๓.๒๕
๑.๗๖ – ๒.๕๐
๑.๐๐ – ๑.๗๕

ความหมาย
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สดุ
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

- ๑๖ -

ผลการส้ารวจความคิดเห็นของข้าราชการบุคลากรส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการด้าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ลูกจ้างประจ้าและพนักงานราชการ จ้านวน ๑,๑๐๗ คน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการ
ด้าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓ (ร้อยละ ๘๒.๕๐) แบ่งเป็นประเด็นหลัก ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านการปฏิบัตหิ น้าที่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ (ร้อยละ ๘๔.๕๐)
๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๐ (ร้อยละ ๗๗.๕๐)
๓. ด้านการใช้อ้านาจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ (ร้อยละ ๘๓.๗๕)
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๘ (ร้อยละ ๗๙.๕๐)
รายละเอียดตามตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ด้านการปฏิบัติหน้าที่

๑.

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น ๒๔
ป ฏิ บั ติ ง า น / ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ (๒.๑๗)
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ย
ความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

มากที่สุด
(๔)

ค่าเฉลี่ย การแปล
(ร้อยละ) ความหมาย

๓.๓๘
ความพึง
(๘๔.๕๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓๕
๔๐๐
๖๔๘
๓.๕
ความพึง
(๓.๑๖) (๓๖.๑๓) (๕๘.๕๔) (๘๗.๕๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด

- ๑๗ -

ข้อ

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ความโปร่งใส
ก้าหนด
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น ๒๔
๓๕
๔๐๐
๖๔๘
ป ฏิ บั ติ ง า น / ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ (๒.๑๗) (๓.๑๖) (๓๖.๑๓) (๕๘.๕๔)
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ อย่ า ง
เท่าเทียมกัน
บุคลากรในหน่ ว ยงานของท่าน มี ๒๔
๓๕
๔๐๐
๖๔๘
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่ง (๒.๑๗) (๓.๑๖) (๓๖.๑๓) (๕๘.๕๔)
ผลส้าเร็จของงาน
บุคลากรในหน่ ว ยงานของท่าน มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยให้
ความส้ า คั ญ กั บ งานมากกว่ า ธุ ร ะ
ส่วนตัว
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
พฤติ กรรมในการปฏิ บั ติง านโดย
พร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทน
จากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเพื่อ
แลกกั บ การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การ
ให้บริการที่ดี
ข้ อ ค้ า ถ า ม เ ป็ น Negative
Question ได้ท้าการวิเคราะห์โดย
การแปลงค่าแล้ว
ในช่วงเทศกาลหรือวาระส้าคัญต่าง
ๆตามขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี

ค่าเฉลี่ย การแปล
(ร้อยละ) ความหมาย
๓.๕
(๘๗.๕๐)

๓.๕
(๘๗.๕๐)

๔๐
(๒.๑๗)

๔๕
๓๘๕
๖๓๗
(๓.๑๖) (๓๖.๑๓) (๕๗.๕๔)

๓.๓
(๘๒.๕)

๔๐
(๒.๑๗)

๔๕
๓๘๕
๖๓๗
(๓.๑๖) (๓๖.๑๓) (๕๗.๕๔)

๓.๓
(๘๒.๕)

๑๗
(๑.๕๔)

๒๒๙
๓๑๒
๕๔๙
(๒๐.๖๙) (๒๘.๑๘) (๔๙.๕๙)

๓.๓
(๘๒.๕)

๑๗
(๑.๕๔)

๒๒๙
๓๑๒
๕๔๙
(๒๐.๖๙) (๒๘.๑๘) (๔๙.๕๙)

๓.๓
(๘๒.๕)

ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด

ความพึง
พอใจอยู่ใน

- ๑๘ -

ข้อ

๘.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย การแปล
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
(ร้อยละ) ความหมาย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ความโปร่งใส
บุคลากรในหน่ ว ยงานของท่าน มี
ระดับมาก
การรับเงิน ของขวัญ หรือสิ่งตอบ
ที่สุด
แทน นอกเหนื อ จากการรั บ โดย
ธรรมจรรยา
**การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง
การรับจากญาติหรือจากบุคคล
ที่ให้ กัน ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
๑๗
๒๒๙
๓๑๒
๕๔๙
๓.๓
ความพึง
มี ก ารให้ เ งิ น / ของขวั ญ หรื อ สิ่ ง (๑.๕๔) (๒๐.๖๙) (๒๘.๑๘) (๔๙.๕๙) (๘๒.๕) พอใจอยู่ใน
ตอบแทนแก่ บุ ค คลภายนอกหรื อ
ระดับมาก
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่สุด
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต
ข้ อ ค้ า ถ า ม เ ป็ น Negative
Question ได้ท้าการวิเคราะห์โดย
การแปลงค่าแล้ว

หมายเหตุ ข้อ ๖, ๗, และ ๘ ด้านการปฏิบัตหิ น้าที่
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๔) หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิเลย
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๓) หมายถึง มีการปฏิบตั ิน้อยครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๒) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบางครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๑) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง

- ๑๙ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

มากที่สุด
(๔)

ค่าเฉลี่ย การแปล
(ร้อยละ) ความหมาย

๓.๑๐
ความพึง
(๗๗.๕๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
๙๓
๒๔๑
๔๕๑
๒.๗
ความพึง
(๘.๔๐) (๒๑.๗๗) (๔๐.๗๔) (๖๗.๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
๘๙
๓๓๙
๕๓๕
๓.๑
ความพึง
(๘.๐๔) (๓๐.๖๒) (๔๘.๓๓) (๗๗.๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก

ท่านรั บ รู้ เกี่ย วกับ แผนการใช้จ่ า ย ๓๒๒
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ้ า ปี ข อ ง (๒๙.๐๙)
ส้านักงานฯ
ส้ า นั ก ง า น ฯ มี ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ๑๔๔
งบประมาณ โดยค้ า นึ ง ถึ ง ความ (๑๓.๐๑)
คุ้ ม ค่ า โ ด ย ไ ม่ บิ ด เ บื อ น
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้ง
ไว้
ส้ า นั ก งานฯ ใช้ จ่ า ยงบประมาณ
๐
๑๙๐
๓๒๗
๕๙๐
เพื่ อประโยชน์ ส่ ว นตั ว กลุ่ ม หรื อ (๐.๐๐) (๑๗.๑๖) (๒๙.๕๔) (๕๓.๓๐)
พวกพ้อง
บุคลากรในหน่ว ยงานของท่าน มี
๐
๑๙๐
๓๒๗
๕๙๐
การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า (๐.๐๐) (๑๗.๑๖) (๒๙.๕๔) (๕๓.๓๐)
ท้า งานล่ ว งเวลา ค่ าวั ส ดุ อุป กรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯ
ส้ า นั ก งานฯ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง/
๐
๑๙๐
๓๒๗
๕๙๐
การจั ด หาพั ส ดุ และการตรวจรั บ (๐.๐๐) (๑๗.๑๖) (๒๙.๕๔) (๕๓.๓๐)
พัสดุที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ห รื อ ไ ม่ เ อื้ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ส้านักงานฯ เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน ๓๕๓
๑๐๕
๒๓๖
๔๑๓
ร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ย (๓๑.๘๙) (๙.๔๘) (๒๑.๓๒) (๓๗.๓๑)
งบประมาณ ตามประเด็นที่กำหนด

๓.๔
(๘๕.๐)

๓.๔
(๘๕.๐)

๓.๔
(๘๕.๐)

๒.๖
(๖๕.๐)

ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก

- ๒๐ หมายเหตุ ข้อ ๓, ๔, และ ๕ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๔) หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิเลย
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๓) หมายถึง มีการปฏิบตั ิน้อยครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๒) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบางครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๑) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ด้านการใช้อานาจ

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

มากที่สุด
(๔)

๑.

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมาย ๑๒๔
๙๙
๓๕๕
๕๒๙
งานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม
(๑๑.๒๐) (๘.๙๔) (๓๒.๐๗) (๔๗.๗๙)

๒.

ท่ า นได้ รั บ การประเมิ น ผลการ ๑๓๐
๙๓
๓๕๒
๕๓๒
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ (๑๑.๗๔) (๘.๔๐) (๓๑.๘๐) (๔๘.๐๖)
ผลงาน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มี ก ารสั่ ง
๐
๑๙๐
๓๒๗
๕๙๐
การให้ ท่ า นท้ า ธุ ร ะส่ ว นตั ว ของ (๐.๐๐) (๑๗.๑๖) (๒๙.๕๔) (๕๓.๓๐)
ผู้บังคับบัญชา

๓.

๔.

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มี ก ารสั่ ง
๐
๑๒๗
๓๒๗
๖๕๓
การให้ ท่ า นท้ า ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง (๐.๐๐) (๑๑.๔๗) (๒๙.๕๔) (๕๘.๙๙)
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต

๕.

การบริหารงานบุคคลของส้านักงาน ๕๐
๒๓๖
๓๐๕
๕๑๖
ฯ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ้านาจ
(๔.๕๒) (๒๑.๓๒) (๒๗.๕๕) (๔๖.๖๑)
ซื้ อ ข า ย ต้ า แ ห น่ ง ห รื อ เ อื้ อ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง

ค่าเฉลี่ย การแปล
(ร้อยละ) ความหมาย
๓.๓๐
ความพึง
(๘๒.๕๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓.๒
ความพึง
(๘๐.๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
๓.๒
ความพึง
(๘๐.๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
๓.๔
ความพึง
(๘๕.๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓.๕
ความพึง
(๘๗.๕) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
๓.๒
ความพึง
(๘๐.๐) พอใจอยู่ใน
มาก

- ๒๑ หมายเหตุ ข้อ ๓, ๔, และ ๕ ด้านการใช้อ้านาจ
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๔) หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิเลย
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๓) หมายถึง มีการปฏิบตั ิน้อยครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๒) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบางครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๑) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๑.

๒.

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

มากที่สุด
(๔)

ค่าเฉลี่ย การแปล
(ร้อยละ) ความหมาย

๓.๓๕ ความพึง
(๘๓.๗๕) พอใจอยูใ่ น
ระดับมาก
ที่สุด
บุคลากรในหน่ ว ยงานของท่าน มี
๐
๑๘๗
๓๒๗
๕๙๓
๓.๗
ความพึง
การเอาทรั พย์สิ นของราชการ ไป (๐.๐๐) (๑๖.๘๙) (๒๙.๕๔) (๕๓.๕๗) (๙๒.๕) พอใจอยู่ใน
เป็นของส่วนตัว หรือน้าไปให้กลุ่ม
ระดับมาก
หรือพวกพ้อง
ที่สุด
หน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารก้ า กั บ ๑๔๔
๘๙
๓๓๙
๕๓๕
๓.๐
ความพึง
ดู แ ล แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ (๑๓.๐๑) (๘.๐๔) (๓๐.๖๒) (๔๘.๓๓) (๗๕.๐) พอใจอยู่ใน
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ระดับมาก
ไม่ ใ ห้ มี ก ารน้ า ไปใช้ ป ระโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

หมายเหตุ ข้อ ๑ ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๔) หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิเลย
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๓) หมายถึง มีการปฏิบตั ิน้อยครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๒) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบางครั้ง
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากทีส่ ุด (๑) หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง

- ๒๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑)

น้อย
(๒)

มาก
(๓)

มากที่สุด
(๔)

ค่าเฉลี่ย การแปล
(ร้อยละ) ความหมาย
๓.๑๘
๗๙.๕

๑.

ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของส้ า นั กงานของ ๖๖
ท่านให้ความส้าคัญกับการต่อต้าน (๕.๙๖)
การทุจริต

๔๗
๓๘๙
๖๐๕
(๔.๒๕) (๓๕.๑๔) (๕๔.๖๕)

๓.๔
(๘๕.๐)

๒.

ส้านักงานฯ มีการทบทวนนโยบาย ๔๐
และจัดท้าแผนป้องกันการทุจริตใน (๓.๖๑)
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๔๕
๓๘๕
๖๐๐
(๔.๐๗) (๓๔.๗๘) (๕๔.๒๐)

๓.๓
(๘๒.๕)

๓.

ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในส้ า นั ก งานฯ ๑๔๔
๘๙
๓๓๙
๕๓๕
ของท่านได้รับการแก้ไข
(๑๓.๐๑) (๘.๐๔) (๓๐.๖๒) (๔๘.๓๓)

๓.๑
(๗๗.๕)

ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. ส้ า นั ก งานฯ ของท่ า น มี ก ารเฝ้ า ๑๓๐
ระวั ง และลงโทษผู้ ก ระท้ า ผิ ด ทาง (๑๑.๗๔)
วินัยกรณีมกี ารทุจริตในหน่วยงาน
๕. ส้านักงานฯ ของท่าน มีการน้า ผล ๑๓๐
การตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ (๑๑.๗๔)
เช่ น กลุ่ ม ตรวจสอบภายในหรื อ
สตง. ไปปรับ ปรุ งการท้า งาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๖. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริต ๒๕๑
ที่จ ะเกิดขึ้น ในหน่ ว ยงานของท่าน (๒๒.๖๗)
ท่ า นสามารถร้ อ งเรี ย นและส่ ง
หลั กฐานได้อย่ างสะดวกมากน้ อย

๙๓
(๘.๔๐)

๓๕๒
๕๓๒
(๓๑.๘๐) (๔๘.๐๖)

๓.๒
(๘๐.๐)

๙๓
(๘.๔๐)

๓๕๒
๕๓๒
(๓๑.๘๐) (๔๘.๐๖)

๓.๒
(๘๐.๐)

๘๙
(๘.๐๔)

๒๔๐
๕๒๗
(๒๑.๖๘) (๔๗.๗๙)

๒.๙
(๗๒.๕)

ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก

ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับมาก

- ๒๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย การแปล
ข้อ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
(ร้อยละ) ความหมาย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ความโปร่งใส
เพีย งใด โดยมั่น ใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
๓.๓
ความพึง
ราชการสังกัดรัฐสภา (เจ้าหน้าที่รัฐ)
(๘๒.๕๐) พอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ที่สุด
สรุปผลการส้ารวจความคิดเห็นของบุคลากรส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อการด้าเนินงานด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่าผู้ตอบแบบส้ารวจ จ้านวน ๑,๑๐๗ คน แสดงความคิดเห็น/ความพึง
พอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘ (ร้อยละ ๘๗.๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ ตอนที่ก้าหนด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ (ร้อยละ ๘๗.๕๐)
(๒) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐
(ร้อยละ ๘๗.๕๐)
(๓) บุ คลากรในหน่ ว ยงานของท่าน มีพฤติ กรรมในการปฏิบัติง านโดยมุ่งผลส้ า เร็จของงาน
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ (ร้อยละ ๘๗.๕๐)
(๔) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยพร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง มีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ านโดยมุ่งผลส้าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)

- ๒๔ -

(๕) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยพร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๓ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)
(๖) ส้านั กงานฯ เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นที่
กำหนด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓ (ร้อยละ
๘๒.๕๐)
(๗) ในช่วงเทศกาลหรือวาระส้าคัญต่าง ๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับ เงิน ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทน นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)
(๘) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ เงิน/ ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนแก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓ (ร้อยละ ๘๒.๕๐)
 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๐ (ร้อยละ ๗๗.๕) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ท่านรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีของส้านักงานฯ มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๗ (ร้อยละ ๖๗.๕๐)
(๒) ส้านักงานฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค้านึงถึงความคุ้มค่า โดยไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑
(ร้อยละ ๗๗.๕๐)
(๓) ส้านักงานฯ ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔ (ร้อยละ ๘๕.๐๐)
(๔) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท้างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๔ (ร้อยละ ๘๕.๐๐)
(๕) ส้านั กงานฯ มีการจัด ซื้อจัด จ้าง/การจัด หาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ หรือไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔ (ร้อยละ ๘๕.๐๐)

- ๒๕ -

(๖) ส้านักงานฯ เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นที่
ก้าหนด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖ (ร้อยละ
๖๕.๐๐)
 ด้านการใช้อานาจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒ (ร้อยละ ๘๐.๐๐)
(๒) ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒ (ร้อยละ ๘๐.๐๐)
(๓) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท้าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔ (ร้อยละ ๘๕.๐๐)
(๔) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕ (ร้อยละ
๘๗.๕๐)
(๕) การบริหารงานบุคคลของส้านักงานฯ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ้านาจ ซื้อขายต้าแหน่ง หรือเอื้อ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒
(ร้อยละ ๘๐.๐๐)
 ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๕ (๘๓.๗๕) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น้าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗ (ร้อยละ ๙๒.๕๐)
(๒) หน่ว ยงานของท่าน มีการก้า กับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อ ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐ (ร้อยละ ๗๕.๐๐)
 ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๘ (ร้อยละ ๗๙.๕ ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ผู้บริหารสูงสุดของส้านักงานของท่านให้ความส้าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มีค่าเฉลี่ย
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ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๔ (ร้อยละ ๘๕.๐๐ )
(๒) ส้ า นั กงานฯ มี การทบทวนนโยบายและจั ด ท้ า แผนป้ องกั น การทุจ ริ ต ในหน่ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๓ (ร้อยละ
๘๒.๕ )
(๓) ปัญหาการทุจริตในส้านักงานฯ ของท่านได้รับการแก้ไข มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑ (ร้อยละ ๗๗.๕๐)
(๔) ส้านักงานฯ ของท่าน มีการเฝ้าระวังและลงโทษผู้กระท้าผิดทางวินัยกรณีมี การทุจริตใน
หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒ (ร้อยละ
๘๐.๐๐)
(๕) ส้านักงานฯ ของท่าน มีการน้า ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ เช่น กลุ่มตรวจสอบ
ภายในหรือ สตง. ไปปรับปรุงการท้างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒ (ร้อยละ ๘๐.๐๐)
(๖) หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกมากน้อยเพียงใด โดยมั่นใจว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙ (ร้อยละ ๗๒.๕๐)
ตอนที่ ๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีมาตรการ หรือโครงการ/กิจกรรม การดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสานักงานฯ มีความโปร่งใส และบุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
 ควรมีการก้าหนดนโยบายในการสร้าง Role Model ในระดับผู้บริหาร เพื่อเป็นแบบอย่างท้าให้
เกิดการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
 ควรมีการบูรณาการวัฒนธรรมองค์กรกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และก้าหนดเป็น
มาตรการในการ เพื่อสามารถน้าไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านโครงการ/กิจกรรม
 โครงการสร้างจิตส้านึกในการท้างานด้วยความสุจริต โปร่งใส
 รณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติด้วยการใช้เพลง ในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 รณรงค์ให้เกิดความตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร และให้บุคลากรน้าไปปฏิบัติ
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 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างเรื่องความสุจริตโปร่งใส
 ควรจัดโครงการรักษาศีล ๕ เพื่อปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
 โครงการที่เน้นการสร้างจิตส้านึกต่อตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 โครงการกระตุ้นให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้
และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตของบุคลากรทุกระดับ
 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและต่อต้าน
การทุจริต
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงแบบสารวจ
 ควรปรับปรุงข้อค้าถามในแบบส้ารวจ ฯ ให้สอดคล้องกับระดับคะแนน เช่น
 ข้อ ๖ ค้าถาม บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่ดี
 ข้อ ๘ ค้าถาม บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ เงิน/ ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนแก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต
 ค้าตอบ ก้าหนด ๔ ระดับคะแนน ดังนี้
 ระดับ ๑ น้อยที่สุด
 ระดับ ๒ น้อย
 ระดับ ๓ มาก
 ระดับ ๔ มากที่สุด
 แต่ในข้อเท็จจริง บุคลากรไม่เคยกระท้าการดังกล่าว จึงควรมีช่องให้ตอบว่า “ไม่เคยกระท้า ”
เนื่องจากหากตอบในคะแนนระดับที่ ๑ ก็เท่ากับผู้ตอบเคยกระท้า ซึ่งไม่ตรงกับความจริง
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