


 

 

 
ประจ
ของรั
ประจ
โดยมี
ความ
พ.ศ. 
นับเป็
 
และมี
ได้ศึก
และค
คณะ
สังกัด
และค
 
สนับ
งบปร
การเป็
– 
ดําเนิ
จัดกา
ในกา
เครือ
และค
: ITA)
สังกัด
การดํ

แผนส่งเสริม สน

ก
จําปีงบประม
รัฐสภา ได้เห็
จําปีงบประ
มีตัวชี้วัดที่ ๒
มโปร่งใสของ
 ๒๕๖๓ และ
ปนเวลา ๖ ปี 

 ทั้
มีความต่อเนื่อ
กษาข้อมูลจ
ความโปร่งใสข
กรรมการที่มี
ดรัฐสภา เพื่อ
ความโปร่งใสข

ค
สนุน  การด
ระมาณ พ.ศ. 
ป็น “องค์กร
๒๕๖๔) โด

นนการส่งเสริ
ารองค์กรตา
ารดําเนินชีวิต
ข่ายขององค์
ความโปร่งใสใ
) ไม่ต่ํากว่าระ
ดรัฐสภาต่อไ
ดาํเนินงานไป

สนับสนุน การดําเนนิ

ก.ร. ได้เห็นช
มาณ พ.ศ. ๒
นชอบกรอบ
มาณ พ .ศ. 

๒.๑ ร้อยละค
งส่วนราชกา
ะแผนส่งเสริ
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ก
อง คณะทําง
จากผลการด
ของส่วนราชก
มีหน้าที่กํากับ
อนํามาสู่การบ
ของส่วนราช
คณะทํางานฯ
ดําเนินการด้
 ๒๕๖๔ แลว้
คุณธรรมต้น
ยเป็นองค์กร
มคุณธรรมใน
ามหลักธรรม
ตและปฏิบัติ
ค์กรคุณธรรม
ในการดําเนิน
ะดับ A  เช่น
ไป   ทั้งนี้ แผ
พร้อมนี ้ 
คณะทํางาน

นการด้านคุณธรรม

อบให้มีการป
๒๕๖๔ ทั้งนี้ 
บตัวชี้วัด ผู้รับ
 ๒๕๖๔ ตา
ความสําเร็จข
รสังกัดรัฐสภ

รมฯ ดังกล่าว

การดําเนินกา
านจัดทํานโย
ดําเนินการต
การสังกัดรัฐส
บ ติดตาม ก
บูรณาการแล
การสังกัดรัฐ
ฯ มุ่งหวังว่า 
้านคุณธรรม
ว จะสามารถ
แบบ” (ตาม
รหรือหน่วยง
นองค์กรและ
มาภิบาล ส่ง
งานและมีส่ว

ม มีความน่าเ
นการของหน
เดียวกับปีงบ
ผนส่งเสริมฯ

นจัดทํานโยบา

มและความโปร่งใส

คําน
ประเมินผลก
้ อ.ก.ร. ประ
บผิดชอบโคร
มที่คณะกร
ของการส่งเส
ภา ซึ่งเป็นตั
วดําเนินการ

ารของส่วนร
ยบายและมา
ตามแผนส่ง
สภา ประจําปี
การดําเนินกา
ละจัดทําแผน
สภา ประจํา ี

 เมื่อส่วนราช
มและความโ
พัฒนาบุคลา
มแผนแม่บทส
งานที่ผู้นําแล
ะเป็นองค์กรที
เสริมสนับส
วนร่วมรณรง
เชื่อถือและเกิ
น่วยงานภาครั
บประมาณ พ
ฯ ดังกล่าว ไ

ายและมาตร

สของส่วนราชการ

นาํ 
การปฏิบัติรา
ะเมินประสิท
รงการประเมิ
รมการพิจา
สริม สนับสนุ
ัวชี้วัดที่ดําเนิ
รต่อเนื่องมาต

าชการสังกัด
ตรฐานความ
เสริม สนับ
งบประมาณ 
ารด้านคุณธร
นส่งเสริม สนั
ปีงบประมาณ
ชการสังกัดรัฐ
โปร่งใสของส
ากรและองคก์
ส่งเสริมคุณธ
ละสมาชิกขอ
ที่มีส่วนร่วมส
นุนให้สมาชิ
งค์ส่งเสริมคุ
กิดความเชื่อม
รัฐ (Integrity
.ศ. ๒๕๖๓ เพ
ด้มีการจัดทํ

รฐานความโป
 

รสังกัดรฐัสภา ประ

าชการของส่
ทธิภาพประสิ
นผลการปฏิ
รณากําหนด

นุน การดําเนิ
นินการต่อเนื่
ตั้งแต่ปี พ.ศ

ดรัฐสภา เป็น
โปร่งใสของส
สนุน การดํ
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รมและความ

นับสนุน การ
ณ พ.ศ. ๒๕๖
ฐสภาได้ดําเน
ส่วนราชการ
กรให้เกิดเป็น
ธรรมแห่งชาติ
งองค์กรแสด

สร้างสังคมคุณ
กในองค์กรยึ
ณธรรมให้กับ
ม่ัน รวมถึงมี
y and Trans
พื่อคงภาพลัก
ารายละเอีย

โปร่งใสของส่

ป ะจําปีงบประมาณ 

วนราชการสั
สิทธิผลของง
ฏิบัติราชการส
ดกรอบตัวชี้

นินการด้านคุ
นื่องมาจากปี
ศ. ๒๕๕๙ จน

นไปอย่างมีป
ส่วนราชการส
ําเนินการด้า
 รวมทั้งข้อเส
มโปร่งใสของ
ดําเนินการด้

๖๔ 
นินการตามแ
รสังกัดรัฐสภ
นวัฒนธรรมอง
ติ ฉบับที่ ๑ (
ดงเจตนารมณ
ณธรรม โดยมี
ยึดม่ันคุณธร
บประชาชน 
ผลการประเ
sparency A
กษณ์ที่ดีของ
ยดเพื่อประก

ส่วนราชการส
กุมภาพั

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ก

 

สังกัดรัฐสภา
งานราชการ
สังกัดรัฐสภา
ชี้วัดฯ เสนอ
ณธรรมและ
งบประมาณ
นถึงปัจจุบัน

ประสิทธิภาพ
สังกัดรัฐสภา
านคุณธรรม
สนอแนะจาก
ส่วนราชการ

ด้านคุณธรรม

แผนส่งเสริม
ภา ประจําปี
งค์กรที่มุ่งสู ่
พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ์และมุ่งมั่น
มีการบริหาร
รรมเป็นฐาน
 ชุมชน หรือ
เมินคุณธรรม
Assessment
ส่วนราชการ
อบเป็นคู่มือ

สงักัดรัฐสภา
พันธ์  ๒๕๖๔

ก 

า 
ร 
า 
อ  
ะ
ณ  
น  

พ
า  
ม 
ก
ร
ม

ม 
ป
 
๙ 
น
ร
น 
อ
ม
t 
ร
อ 

า 
๔ 



 

 

 
 

•
•
•
•
•

•

 
 
 

แผนส่งเสริม สน

• คํานํา 

• สารบัญ 

• บทสรุปผู้

• ส่วนที่ ๑ 

• ส่วนที่ ๒ 
           
- รายละเ
ของส่วน

มาตรการ
            
มาตรการ
 
            
มาตรการ
            
         

• ส่วนที่ ๓ 
 

สนับสนุน การดําเนนิ

้บริหาร 

 บททั่วไป 

 แผนส่งเสรมิ
 ของส่วนราช
เอียดแผนส่งเ
นราชการสังกั
รที ่๑ การขับ
        และคว
รที่ ๒ การส่งเ

โดยยึดห
        รวมทั้ง
รที ่๓ การขับ
       ของหน่
        ตามแน

  การติดตาม

นการด้านคุณธรรม

ม สนับสนุน ก
ชการสังกัดรัฐ
เสริม สนับสน
กัดรัฐสภาประ
เคลื่อนส่วนร
วามโปร่งใส  
เสริมให้บุคลา
หลักคุณธรรม
งความโปร่งใส
เคลื่อนการป
วยงานภาครั
นวทางของสํา

ประเมินผลก

มและความโปร่งใส

สารบั

การดําเนินกา
ฐสภา ประจํา
นุน การดําเนิ
ะจําปีงบประ
ราชการสังกัด
  รวมถึงค่านิย
ากรของส่วน
ม มาตรฐานท
สของส่วนราช
ประเมินคุณธร
รฐั (Integrity
านักงาน ป.ป

การดําเนินกา

 
 
 
 

สของส่วนราชการ

ัญ 

ารด้านคุณธร
ปีงบประมาณ

นนิการด้านคณุ
ะมาณ พ.ศ. ๒
ดรัฐสภาในกา
ยมร่วม นําไป
ราชการสังกดั
ทางจริยธรรม
ชการสังกัดรัฐ
รรมและความ

y and Trans
ป.ช.   

ารและการจัด

รสังกัดรฐัสภา ประ

รมและความ
ณ พ.ศ. ๒๕๖
ณธรรมและค
๒๕๖๔ 
ารส่งเสริมคุณ
สู่องค์กรคุณธ
ดรัฐสภาปฏบัิ
ม วินัยข้าราช
ัฐสภา 
มโปร่งใสในก
parency As

ดทํารายงาน 

ป ะจําปีงบประมาณ 

มโปร่งใส 
๖๔ 
ความโปร่งใส 

ณธรรม 
ธรรมต้นแบบ
บัติงาน  
ชการ  

การดําเนินงา
ssessment 

 

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ข

 

หน้า 

ก 

ข 

ค 

๑ 

๘ 
 ๑๒ 

๑๓ 
บ  

๒๗ 

น      ๔๔ 
 : ITA)  

๕๓ 

ข 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
สังกัด
น้ําหน
พ.ศ. 
ประสิ
ประเม
สังกัด
สนับส
ที่ดําเ
ปรับป
 
ที่ประ
 
(Inte
ได้คะ
ให้หน
ในกา
ทั้งระ
ความ
เลขาธิ
ซึ่งส่ว
(ระดั
หน่วย
 
ซึ่งมอ
การมี
และแ
ในปร
เลขาธิ

แผนส่งเสริม สน

ด้
ดรัฐสภา ประ
นัก เป้าหมา
 ๒๕๖๔ มีหน
สิทธิภาพและ
มินฯ ได้เห็นช
ดรัฐสภา ประ
สนุน การดํา
เนินการต่อเนื
ปรุงแผนการด

โด
ะจักษ์จนได้รั

๑
egrity and
ะแนนลําดับ
น่วยงานภาย
ารเผยแพร่ผ่า
ะดับบุคคลแล
มโปร่งใสในก
ธิการสภาผูแ้
วนราชการสั
ับ A) ถือเป็น
ยงานภาครัฐ 

๒
อบให้หน่วยง
มีส่วนร่วมของ
แจ้งเบาะแส 
ระเทศไทยที่ไ
ธิการวุฒิสภา

สนับสนุน การดําเนนิ

ด้วย ก.ร. ได้
ะจําปีงบประม
าย เกณฑ์กา
น้าที่จัดทําก
ะประสิทธิผล
ชอบกรอบตัว
ะจําปีงบประ
เนินการด้าน
นื่องมาตั้งแต
ดําเนินการส่ง
ดยในปีงบปร
รบัรางวัลต่าง
๑ . ผลการดํ
d Transpa
ที่ ๑ ของปร
ยในสังกัดรัฐ
านระบบดิจิท
ละระดับสํานั
การดําเนินงา
แทนราษฎร ไ
ังกัดรัฐสภาไ
นประเภทหน
 
๒. รางวัลองค
านที่มีการส่ง
งทุกคนในอง
 (Watch & 
ได้รับรางวัลดั
า เทศบาลเมือ

นการด้านคุณธรรม

บ

ด้มีมติเห็นชอ
มาณ พ.ศ. ๒
ารให้คะแนน
รอบตัวชี้วัด

ลของงานราช
วชี้วัด ผู้รับผดิ
มาณ พ.ศ. ๒

นคุณธรรมแล
ต่ปีงบประมา
งเสริมด้านคณุ
ระมาณ พ.ศ
ง ๆ ดังนี้ 
ดําเนินการด
arency As
ระเทศ  ซึ่งส
สภาปฏิบัติง
ทัลที่เป็นปัจ

นักเพื่อป้องกัน
านของหน่ว
ด้คะแนน ๙๔
ได้ผลคะแนน
น่วยงานที่ได้

ค์กรต้นแบบ
งเสริมคุณธร
งค์กร ตลอดจ
 Voice) มุ่งสู่
ังกล่าว  ซึ่งป
องหัวหิน บริ

มและความโปร่งใส

บทสรปุผูบ

อบให้มีการป
๒๕๖๔ โดยแต
นตัวชี้วัดของ
 และเมื่อดํา
ชการของรัฐส
ดชอบ โครงก
๒๕๖๔ โดยมี
ละความโปร่ง
าณ พ.ศ. ๒๕
ณธรรมและค
ศ. ๒๕๖๓ ส่ว

ด้านคุณธรร
ssessment
ส่วนราชการ
งานอย่างเป็
จุบัน การพัฒ
นการทุจริต 
ยงานภาครัฐ
๔.๖๗ สํานักง
นการประเมิ
ด้คะแนนสูงสุ

บ STRONG 
รม จริยธรรม
จนสนับสนุน
สู่การเป็นองค์
ประกอบด้วย 
รษิัท เซ็นทรลั

สของส่วนราชการ

บรหิาร 

ประเมินผลก
ต่งตั้งคณะกร
งส่วนราชการ
เนินการเสร็
สภา เพื่อพิ
การประเมินผ
มีตัวชี้วัดที่ ๒.
งใสของส่วนร
๕๕๙ โดยตัวชี
ความโปร่งใสข
วนราชการสั

รมและควา
 : ITA) 
สังกัดรัฐสภา
นรูปธรรม เ
ฒนาระบบคุ
 ฯลฯ เป็นผล
ฐ ประจําปีง
งานเลขาธิกา
มินภาพรวมป
สุดเป็นอันดับ

 จิตพอเพีย
ม และความโ
การรวมตัวกั
ค์กรโปร่งใสไร้
 สํานักงานเล
ลพัฒนา จํากัด

รสังกัดรฐัสภา ประ

การปฏิบัติรา
รรมการพิจาร
รสังกัดรัฐสภ
จแล้ว ให้นํา
จารณาดําเนิ

ผลการปฏิบัติ
.๑ ร้อยละคว
ราชการสังกั
ชี้วัดดังกล่าว
ของส่วนราช
ังกัดรัฐสภา 

ามโปร่งใสข
ตามแนวทา
าได้ให้ความส
ช่น การพัฒ

คุณธรรม จริย
ลให้คะแนนก
บประมาณ 
ารวุฒิสภา ได้
ประเภทหน่ว
บ ๑ ของประ

งต้านทุจริต 
โปร่งใสต่อต้
ันของบุคลาก
ร้สินบน  มีเพี
ลขาธิการสภา
ด (มหาชน) แ

ป ะจําปีงบประมาณ 

าชการของส
รณากําหนดก
ภา ประจําปี
าเสนอ อ.ก.
นินการต่อไป 
ติราชการของ
วามสําเร็จขอ
ัดรัฐสภา ซึ่ง
วกําหนดให้มี
การสังกัดรัฐ
 มีผลการดํา

ของหน่วยง
างของสํานัก
สําคัญและม

ฒนาระบบข้อ
ยธรรมภายใ

การประเมินคุ
 พ.ศ. ๒๕๖๓
ดค้ะแนนประ
วยงาน ๙๓.
ะเทศ จาก ๑

  จากสํานัก
้านการทุจริต
กรเพื่อเป็นก
พียง ๕ หน่วย
าผู้แทนราษฎ
 และสํานักงา

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ค

 

ส่วนราชการ
กรอบตัวชี้วัด
งบประมาณ
.ร. ประเมิน
 ทั้งนี้ อ.ก.ร.
ส่วนราชการ
งการส่งเสริม
งเป็นตัวชี้วัด
มีการพัฒนา/
สภา  
เนินการเป็น

งานภาครัฐ
งาน ป.ป.ช.

มอบนโยบาย
อมูลข่าวสาร
ในหน่วยงาน
คุณธรรมและ
๓ สํานักงาน
เมิน ๙๒.๒๐
๐๖ คะแนน
๑๗ ประเภท

งาน ป.ป.ช.
ต โดยมุ่งเน้น
ลไกเฝ้าระวัง
ยงานต้นแบบ
ฎร สํานักงาน
น ป.ป.ช. 

ค 

ร 
ด 
ณ  
น
. 
ร
ม 
ด 
/

น

ฐ 
.  
ย 
ร 
น  
ะ
น
๐  
น 
ท

. 
น
ง
บ
น



 

 

 
ทางวั
สํานัก
บุคลา
ราชก
เลขา
วัฒนธ
 
ในกา
งานต
 
ได้เล็ง
และรั
ข้างต้
โครง
มากขึ
ประพ
ดําเนิ
ต่อเนื่
ความ
ITA) 
แผนส

และค

โดยยึ
รัฐสภ

ดําเนิ
สํานัก
 

แผนส่งเสริม สน

๓
วัฒนธรรม จ
กงานฯ ได้นํ
ากรให้ยึดหลั
การ บนพื้นฐ
ธิการสภาผู้แ
ธรรม เพื่อปร

๔
ารบริหารจั
ตรวจสอบภา

จ
งเห็นความสํ
รักษามาตรฐา
ต้น จึงเห็นคว
การ/กิจกรร
ขึ้น การประ
พฤติปฏิบัติ ร
นินการตามแ
นือ่ง และเป็น
มโปร่งใสในกา
 ไม่ต่ํากว่าระ
ส่งเสริมฯ ตาม

 
ความโปร่งใส 

 
ยึดหลักคุณธร
ภา 

นงานของหน
กงาน ป.ป.ช. 

สนับสนุน การดําเนนิ

๓. รางวัลหน
ากกระทรวง
าหลักปรัชญ
ักความพอเพี
ฐานวัฒนธรร
แทนราษฎร 
ระกวดในระดั
๔. รางวัลจาก
จัดการด้าน
ายในภาครัฐ 
จากผลการด
ําคัญในการด
านเดิมไว้ เนื่อ
วรกําหนดเป็น
รมให้มีความ
ะเมินผลการ
 รวมทั้งกําหน
แนวทางเพื่อ
การรักษามา
ารดําเนินการ
ะดับ A ดังนั้น
ม ๓ มาตรกา
 มาตรก
  รวมถึงค่านิ

 มาตรก
รรม มาตรฐาน

มาตรก
น่วยงานภาค
   

นการด้านคุณธรรม

น่วยงานที่สนั
งวัฒนธรรม 
ญาของเศรษฐ
พียง ความมีเห
รมองค์กรขอ
 ไม่ได้ส่งราย
ดบัองค์กร 
กกรมบัญชีก
การเงินแล
 ซึ่งสํานักงาน
ดําเนินการใ
ดําเนินการด้า
องจากผลกา
น ๓ มาตรก
มเข้มข้นและ
รับรู้ และกา

นดเป้าหมาย
เป็น “องค์ก
ตรฐานในกา
รของหน่วยง
น ในปีงบประ
ารเดิม ได้แก่ 
การที่ ๑ การ
นยิมร่วม นําไป
การที่ ๒ การ
นทางจริยธรร

การที่ ๓ การ
รัฐ (Integrity

มและความโปร่งใส

นับสนุนการข
 ซึ่งสํานักงาน
ฐกิจพอเพียง
หตุผล ความ
งสํานักงานเ
ยงานเพื่อรับ

กลาง จํานวน
ละการคลัง 
นเลขาธิการวุ
ในปีงบประม
านคุณธรรมแ
ารดําเนินการ
ารเดิม โดยใ
ท้าทายมาก
ารนําประมว
ที่สูงขึ้น จาก
กรคุณธรรมต
รดําเนินการใ
านภาครัฐ (I
ะมาณ พ.ศ. ๒
  
รขับเคลื่อนส่
ปสู่องค์กรคุณ
รส่งเสริมให้บุ
รม วินัยข้ารา

รขับเคลื่อน
y and Tran

สของส่วนราชการ

ขับเคลื่อน “
นเลขาธิการวุฒ
งมาใช้ในการ
สมดุลโดยใช้
เลขาธิการวุฒ
รางวัลดังกล

น ๒ รางวัล ไ
 ระดับต้น 
ฒิสภาได้รับร
มาณ พ .ศ . 
และความโป
ที่ผ่านมาเป็น
ในปีงบประม
กย่ิงขึ้น เช่น 
วลจริยธรรม
กเดิม “เป็นอ
ต้นแบบ” ทั้
ให้ดีย่ิงขึ้น  ร
ntegrity an
๒๕๖๔ ส่วนรา

วนราชการสั
ณธรรมต้นแบ
บุคลากรของ
าชการ รวมทั้

การประเมิน
sparency A

รสังกัดรฐัสภา ประ

“บวร” ในก
ฒิสภาได้รับร
รบริหารจัดก
้ความรู้คู่คุณ
ฒิสภา สําหรั
ล่าว แต่ได้ส่ง

ได้แก่ รางวัล
  และรางวั
รางวัลดังกล่า
 ๒๕๖๓ ส่วน
ปร่งใส ที่ต้องด
นที่ประจักษ์ 
าณ พ.ศ. ๒๕

 การขยายขอ
ม วัฒนธรรม
องค์กรคุณธร
งนี้ เพื่อให้ก
วมทั้ง มีผลก

nd Transpa
าชการสังกัดรั

สังกัดรัฐสภา
บบ 
ส่วนราชการ

ทั้งความโปร่งใ

นคุณธรรมแ
Assessment

ป ะจําปีงบประมาณ 

ารพัฒนาชุม
รางวัลดังกล่า
การองค์กร 
ธรรมในการป
รับในส่วนขอ
งรายงานให้กั

ลองค์กรที่มีค
ัลการประกั
าว   
นราชการสั
ดําเนินการอ
 และได้รับรา
๕๖๔ จะมีกา
องกลุ่มเป้าห
มองค์กร ค่า
รรม” ขยับเป้
การดําเนินกา
การประเมินค
arency Ass
รัฐสภาจึงดําเน

าในการส่งเส

รสังกัดรัฐสภ
ใสของส่วนร

และความโป
t : ITA) ตาม

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ง

 

มชนด้วยมิติ
าว จากการที่
 และส่งเสริม
ปฏิบัติหน้าที่
องสํานักงาน
กับกระทรวง

วามเป็นเลิศ
กันคุณภาพ

ั งกัดรัฐสภา
อย่างต่อเนื่อง
างวัลดังกล่าว
ารขับเคลื่อน
หมายให้เพิ่ม
นิยมร่วมไป
ป้าหมายเป็น
ารเกิดความ
คุณธรรมและ
sessment :
นินการจัดทํา

ริมคุณธรรม
 

ภาปฏิบัติงาน
าชการสังกัด

ร่งใสในการ
แนวทางของ

ง 

ติ
ที่
ม
ที่
น
ง

ศ 
พ 

า  
ง
ว
น
ม 
ป
น
ม
ะ
: 
า

ม
 
น 
ด

ร
ง



 

 

โครงก

และค

ความ
รัฐสภ
บริหา
ของส
(ระดั
องค์ก
รวมทั
เป็นอ

โดยยึ
สังกดั

ผู้มีคุณ
ตามป
และห
ข้ารา
การร
ระหว
เกี่ยว
ในกา

ของห
ของส

ความ
ความ

แผนส่งเสริม สน

การ/กิจกรรม

ความโปร่งใส

มเข้าใจเกี่ยวก
ภา กิจกรรมเ
ารงานด้วยหล
ส่วนราชการสั
ับสํานัก) แล
กร)   ทั้งนี้เพือ่
ทั้งค่านิยมร่วม
องค์กรคุณธรร

 
ยึดหลักคุณธร
ดรัฐสภา  

 
ณธรรมและ
ประมวลจริย
หน่วยงานดีเด
ชการ มีการจ

รณรงค์ การป
ว่างเครือข่าย
กับการส่งเส
รปฏิบัติงานแ

หน่วยงานภา
สํานักงาน ป

มเข้าใจ และ
มเข้าใจแนวท

สนับสนุน การดําเนนิ

โดยทั้ง 
มที่เกี่ยวข้อง 

มาตรก
ส  รวมถึงค่า

ส่วนรา
กับคุณธรรม
เผยแพร่เจต
ลักคุณธรรมแ
สังกัดสภา แล
ละติดตามผล
อให้ส่วนราช
มของส่วนรา
รมต้นแบบใน

 มาตรก
รรม มาตรฐ

 ส่วนรา
ะจริยธรรมดี
ธรรมข้าราช
ด่น มีการจัดกิ
จัดกิจกรรมขั
ประกวดคําขว
องค์กรคุณธ
สริมการปฏิบั
และการดําเนิ

มาตรกา
าครัฐ (Integ
.ป.ช.   

ส่วนรา
ะเผยแพร่ปร
างการประเมิ

นการด้านคุณธรรม

 ๓ มาตรการ
 ดังนี้ 
การที่ ๑ การ
นิยมร่วม นาํ
ชการสังกัดรั
และความโป
จํานงสุจริตข
และความโปร
ละมีการติดต
ลการดําเนินก
การสังกัดรัฐส
าชการสังกัดรั
นปีงบประมา
การที่ ๒ การ
านทางจริยธ

ชการสังกัดรั
เด่นและคัด
การรัฐสภา แ
กิจกรรมอบร
ขับเคลื่อนแล
วัญ การจัดกิ
รรมภายนอก
บัติตามหลักป
นนิชีวิต 
ารที่ ๓ การขับ
grity and 

ชการสังกัดรั
ระชาสัมพัน
มินคุณธรรมแ

มและความโปร่งใส

รที่จะดําเนินก

รขับเคลื่อนส่
าไปสู่องค์กร
รัฐสภาจะมีก
ปร่งใสตามคํา
ของส่วนราช
ร่งใส กิจกรร
ตามผลการดํา
การตามค่านิ
สภามีการนาํ
รัฐสภาไปปฏิ
ณ พ.ศ. ๒๕๖
ส่งเสริมให้บุ
ธรรม วินัยข้

รัฐสภาจะมีก
ดเลือกสํานัก
 และมีการจัด
มผู้นําการขบั
ะติดตามการ

กิจกรรมเครือ
กและภายใน
ปรัชญาของ

ับเคลื่อนการป
 Transpar

รัฐสภาจะมีกา
นธ์แนวทางก
และความโปร

สของส่วนราชการ

การในปีงบป

วนราชการสั
รคุณธรรมตน้
ารดําเนินกา
ารับรองการป
ชการสังกัดรัฐ
รมเพื่อขับเคลื
าเนินการตาม
นิยมร่วมของ
านโยบายในก
ฏิบัติ พร้อมทั้
๖๕ 
บุคลากรของส
าราชการ รว

ารดําเนินกา
กที่มีผลงานด้
ดกิจกรรมวันแ
บเคลื่อนจริยธ
รดําเนินการข
ข่ายสัมพันธ์

นส่วนราชการ
เศรษฐกิจพอ

ประเมินคุณธ
rency Ass

ารดําเนินการ
การป้องกันก
ร่งใสในการดํ

รสังกัดรฐัสภา ประ

ระมาณ พ.ศ

สังกัดรัฐสภา
นแบบ   
รในการจัดกิ
ปฏิบัติราชกา
ฐสภา เพื่อขับ
ลื่อนวัฒนธรร
มปัญหาที่อย
ส่วนราชการ

การส่งเสริมคุณ
ั้งผลักดันให้ส

ส่วนราชการ
วมทั้งความโ

รในการจัดกิ
ด้านการส่งเส
แห่งคุณธรรม
ธรรมในองค์ก
ของชมรม ST
  มีการจัดกิจ
รสังกัดรัฐสภ
อเพียง เพื่อใ

รรมและความ
sessment 

รในการจัดกิจ
การทุจริต เพ
ดําเนินงานขอ

ป ะจําปีงบประมาณ 

ศ. ๒๕๖๔ จะ

าในการส่งเส

กิจกรรมเสริม
ารของส่วนรา
ับเคลื่อนแน
รมองค์กรและ
ยากแก้ ความ
รสังกัดรัฐสภ
ณธรรมและค
ส่วนราชการส

รสังกัดรัฐสภ
โปร่งใสของส

กิจกรรมคัดเลื
สริมคุณธรร
ม เพื่อยกย่อง
กรตามประม
TRONG Mo
จกรรมแลกเป
า  และมีการ
ให้บุคลากรน

มโปร่งใสในกา
 : ITA) ต

จกรรม เสริม
พื่อให้บุคลา
องหน่วยงานภ

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า จ

 

มีการดําเนิน

สริมคุณธรรม

มสร้างความรู้
าชการสังกัด
วทางในการ
ะค่านิยมร่วม
มดีที่อยากทํา
ภา (ภาพรวม
ความโปร่งใส
สังกัดรัฐสภา

ภาปฏิบัติงาน
ส่วนราชการ

ลือกบุคลากร
รมจริยธรรม
งเชิดชูบุคคล
วลจริยธรรม
odel  อาทิ
ปลี่ยนเรียนรู้
รจัดกิจกรรม
นํามาปรับใช้

ารดําเนินงาน
ตามแนวทาง

มสร้างความรู้
กรมีความรู้
ภาครัฐ (ITA)

จ 

น

ม

รู้ 
ด
ร
ม
า 
ม
ส 
า

น 
ร

ร 
ม  
ล
ม
ทิ 
รู้
ม
ช ้

น
ง 

รู้ 
รู ้
) 



 

 

ตามแ
ผ่านร
เผยแ
คะแน

การด
พ.ศ. 

แผนส่งเสริม สน

แนวทางของส
ระบบสารสน
แพร่ข้อมูลแล
นนการประเมิ

ดําเนินการด้
 ๒๕๖๔ ที่จะ

สนับสนุน การดําเนนิ

สํานักงาน ป
นเทศของหน
ะสร้างภาพลั
มิน ITA ให้ดียิ

โดยราย
้านคุณธรรม
ะเสนอในลําดั

 
 
 

นการด้านคุณธรรม

.ป.ช. ผ่านช่อ
น่วยงานตาม
ลักษณ์ที่ดีขอ
ย่ิงขึ้น 
ยละเอียดในส
มและความโป
ับต่อไป 

มและความโปร่งใส

องทางต่าง ๆ
มแนวทางกา
งส่วนราชกา

ส่วนของโครง
ปร่งใสของส

สของส่วนราชการ

ๆ และมีการจั
รประเมินฯ 
รสังกัดรัฐสภ

งการ/กิจกรร
ส่วนราชการส

รสังกัดรฐัสภา ประ

จัดกิจกรรมก
 ของสํานักงา
ภา และเป็นก

มจะปรากฏใ
สังกัดรัฐสภา

ป ะจําปีงบประมาณ 

การเปิดเผยข้อ
าน ป.ป.ช. เ
การรักษามาต

ในแผนส่งเสริ
า  ประจําปีง

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ฉ

 

อมูลข่าวสาร
 เพื่อเป็นการ
ตรฐานระดับ

ริม สนับสนุน
งบประมาณ

ฉ 

ร
ร
บ

น
ณ  



 

 

สนับส
๓ มา

และค

โดยยึ
รัฐสภ

ของห
 
เป้าห
โปร่งใ
ตามแ
 
ความ
และต
การด
พ.ศ. 
ด้านค
ความ
 
กําหน
และง
ร่วมมื
สาธา
รวมต
ให้เกิด

แผนส่งเสริม สน

 
ใน

สนุน การดํา
าตรการ คือ 

 
ความโปร่งใส 

 
ยึดหลักคุณธร
ภา 

หน่วยงานภาค
ซึ่

หมาย ส่งผลใ
ใสในการดําเ
แนวทางของส

ดั
มสําคัญของ 
ต่อยอดเพื่อเ
ดําเนินการด้
 ๒๕๖๔ เพื่อ
คุณธรรมและ
มโปร่งใสของส

๑
นดให้รัฐพึงพั
งานของรัฐอ
มือและช่วยเ
ารณะ และก
ตลอดทั้งพัฒ
ดความสะดว

สนับสนุน การดําเนนิ

 
นปีงบประมา
เนินการด้าน

 
 มาตรก
 รวมถึงค่านิย

 มาตรก
รรม มาตรฐาน

มาตรก
ครัฐตามแนว
ซึ่งการดําเนิน
ให้ได้รับราง
เนินการของห
สํานักงาน ป.
ดังนั้น ในปีง
 ๓ มาตรกา
เป็นการรักษ
้านคุณธรรม
อประกอบตัว
ความโปร่งใส
ส่วนราชการส
๑. รัฐธรรมนู
พัฒนาระบบก
ย่างอื่น ให้เป็
เหลือกันในก
การใช้จ่ายเ ิ
นาเจ้าหน้าที

วก รวดเร็ว ไม

นการด้านคุณธรรม

สว

าณ พ.ศ. ๒๕
นคุณธรรมแล

การที่ ๑ ขับ
ยมร่วม นําไป
การที่ ๒ ส่ง
นทางจริยธรร

การที่  ๓  กา
ทางของสํานั
นการในปีงบ
วัลต่าง ๆ ใน
หน่วยงานภา
ป.ช. ที่ได้รับ
บประมาณ
รเดิมที่ได้ดํา

ษามาตรฐานใ
มและความโ
วชี้วัดที่ ๒.๑ 
สของส่วนราช
สังกัดรัฐสภา 
นูญแห่งราช
การบริหารรา
ป็นไปตามหล
การปฏิบัติห
งินงบประม
ที่ของรัฐให้มี
ม่เลือกปฏิบัติ

มและความโปร่งใส

สวนที ่๑ บ

๕๖๓ ส่วนราช
ละความโปร่ง

บเคลื่อนส่วน
ปสู่องค์กรคณุ
เสริมให้บุคล
รม วินัยข้ารา

ารขับเคลื่อ
นกังาน ป.ป.ช
บประมาณ 
นการดําเนิน
ครัฐ (Integr
รางวัลที่ ๑ ข
 พ .ศ. ๒๕๖
าเนินการใน
ในการดําเนิ
โปร่งใสของส
 ร้อยละความ
ชการสังกัดรัฐ
 ได้ศึกษาวิเค

ชอาณาจักรไ
าชการแผ่นดิ
ลักการบริหา
หน้าที่ เพื่อให
มาณมีประสิ
ความซื่อสัต

ต ิและปฏิบัติ

สของส่วนราชการ

บททั่วไป 

ชการสังกัดรัฐ
งใสของส่วน

นราชการสัง
ณธรรม 
ลากรของส่ว
าชการ รวมทั้

อนการสร้าง
ช. 
 พ.ศ. ๒๕๖
นงาน  และมี
rity and Tr
ของประเทศ 
๖๔ ส่วนราช
ปีงบประมา

นินงานโดยได้
ส่วนราชการ
มสําเร็จของก
ฐสภา ซึ่งคณ
คราะห์ ข้อมูล
ไทย มาตรา
ดินทั้งราชการ
ารกิจการบ้าน
ห้การบริหาร
ทธิภาพสูงส
ย์สุจริต และ
หน้าที่อย่างมี

รสังกัดรฐัสภา ประ

ฐสภาได้ดําเนิ
ราชการสังกั

กัดรัฐสภาใ

วนราชการสั
ทั้งความโปร่งใ

งความโปร่

๓ มีผลการ
มีผลการประ
ransparenc
   
ชการสังกัดรั
ณ พ.ศ. ๒๕
ด้มีการจัดทํา
รสังกัดรัฐสภ
การส่งเสริม ส
ะทํางานจัดท
ลต่าง ๆ ที่เกีย่
 ๗๖ ซึ่งได้กํ
รส่วนกลาง ส
นเมืองที่ดี โด
รราชการแผ
สุดเพื่อประโ
ะมีทัศนคติเป็
มีประสิทธิภา

ป ะจําปีงบประมาณ 

นินการจัดทํา
ัดรัฐสภา โด

ในการส่งเสริ

สังกัดรัฐสภา
ใสของส่วนร

งใสในการ

ดําเนินงานท
ะเมินคุณธรร
cy Assessm

รัฐสภาจึงยัง
๕๖๓ โดยนํา
าแผนส่งเสริ
ภา ประจําปีง
 สนับสนุน กา
ทํานโยบายแล
ยวข้อง ได้แก
กําหนดว่า “
 ส่วนภูมิภาค 
ดยหน่วยงาน
ผ่นดิน การจั
โยชน์สุขขอ
ป็นผู้ให้บริกา
พ” 

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ๑

 

แผนส่งเสริม
ยดําเนินการ

ริมคุณธรรม
 

าปฏิบัติงาน
าชการสังกัด

ดําเนินงาน

ที่บรรลุตาม
รมและความ

ment : ITA)

งคงเล็งเห็น
ามาปรับปรุง
ม สนับสนุน
งบประมาณ
ารดําเนินการ
ละมาตรฐาน
ก่ 
มาตรา ๗๖
 ส่วนท้องถิ่น
นของรัฐต้อง
จัดทําบริการ
งประชาชน
ารประชาชน

๑ 

ม 
ร 

ม 
 
น 
ด

น 

ม
ม
) 

น
ง 
น  
ณ  
ร 
น

๖ 
น 
ง
ร
น  
น 



 

 

 
ดังนี ้
 
ของเจ
 
การป
 
 
 
 
 
 
 
 
และพ
 
มีควา
ยึดระ
พัฒน
 
ร่วมต
พอเพี
ของบ
ต่อกา
ภาคป
แจ้งเบ
ความ
 
 
เป็นร
จากท

แผนส่งเสริม สน

๒
 

 
จ้าหน้าที่ของ

 
ปกครองระบอ

 
 
 
 
 
 
 
๓

พัฒนาระบบ
 

ามสามารถ
ะบบคุณธรรม
นาตามเส้นทา

 
ต่อต้านการทุ
พียงในทุกระด
บุคลากรภาค
ารทุจริตปร
ประชาสังคม
บาะแสการทุ
มคุ้มครองจาก

๔
 

รากฐานที่สําค
ทุกภาคส่วน 

สนับสนุน การดําเนนิ

๒. พระราชบั

 “มาตรา ๕
งรัฐ ซึ่งจะต้อ
 (๑) ยึดม่ัน
อบประชาธปิ
 (๒) ซื่อสัต
 (๓) กล้าตั
 (๔) คิดถึง
 (๕) มุ่งผล
 (๖) ปฏิบัติ
 (๗) ดํารงต
 … ” 
๓. ยุทธศาสต
การบริหารจั

 - บุคลาก
สูง มุ่งมั่น แ
ม และบุคลา
างความก้าวห
 - ภาครัฐ
ทุจริตภาครัฐม
ดับ โดยเฉพา
ครัฐให้เกิดขึ้
ะพฤติมิชอบ
ม ชุมชน ปร
ทุจริต และตร
กรัฐตามที่กฎ
๔. แผนแม่บท
 - ประเด็น
คัญต่อการเส
 ได้แก่ ภาครั

นการด้านคุณธรรม

บัญญัติมาตรฐ

๕ มาตรฐานทา
งประกอบด้ว
นในสถาบันห
ไตยอันมีพระ

ตย์สุจริต มีจิต
ตดัสินใจและก
งประโยชน์ส่ว
สัมฤทธิ์ของง
ตหิน้าที่อย่าง
ตนเป็นแบบอ

ตร์ชาติ พ.ศ.
จัดการภาครัฐ
รภาครัฐเป็

 และเป็นมือ
ากรภาครัฐยึ
หน้าในอาชีพ 
มีความโปร
มีการบริหาร
าะการสร้างวั
ขึ้น รวมทั้งส
บทุกรูปแบบ
ระชาชน แล
รวจสอบการด
หมายบัญญตัิ
ทภายใต้ยุทธ
การปรับเปลี

สริมสร้างและ
รัฐ ภาคเอกช

มและความโปร่งใส

รฐานทางจริย

างจริยธรรม คื
วย 
หลักของประ
ะมหากษัตริย์
ตสํานึกที่ดี แล
กระทําในสิ่งที
วนรวมมากกว
งาน 
งเป็นธรรมแล
อย่างที่ดีและ

. ๒๕๖๑ – ๒
ัฐ  
ป็นคนดีคนเ
อาชีพ โดย

ยึดค่านิยมใน
 
ร่งใสปลอด
รจัดการตาม
ัฒนธรรมแย

สร้างจิตสํานึ
บ พร้อมทั้ง
ะภาคีต่าง ๆ
ดําเนินงานข
ต ิ
ธศาสตร์ชาติ
ลี่ยนค่านิยมแ
ะพัฒนาศักยภ
ชน ภาคประ

สของส่วนราชการ

ยธรรม พ.ศ

 คือ หลักเกณฑ

เทศ อันได้แก
ย์ทรงเป็นประ
ละรับผิดชอบ
ที่ถูกต้องชอบ
ว่าประโยชนส์

ละไม่เลือกปฏิ
รักษาภาพลกั

๒๕๘๐ ประ

เก่ง ยึดหลัก
ภาครัฐมีกา

นการทํางานเ

การทุจริตแ
หลักธรรมาภิ
กแยะประโย
กและค่านิย
ส่งเสริม สนั
ๆ มีส่วนร่วม
องหน่วยงาน

 (พ.ศ. ๒๕๖
และวัฒนธรร
ภาพทรัพยาก
ะชาสังคม โด

รสังกัดรฐัสภา ประ

ศ. ๒๕๖๒ ได้

ฑ์การประพฤ

ก่ ชาติ ศาสน
ะมุข 
บต่อหน้าที่ 
บธรรม 
ส่วนตัวและมี

ฏิบัติ 
กษณ์ของทาง

เด็นยุทธศาส

กคุณธรรม 
รบริหารกําล
เพื่อประชาช

และประพฤ
ภิบาลและหล
ยชน์ส่วนบุคค
ยมให้ทุกภาค
นับสนุน ให้ภ
ในการสอดส

นภาครัฐและภ

๖๑ – ๒๕๘๐
รม การปลูกฝั
กรมนุษย์ โดย
ดยใช้กลไกทา

ป ะจําปีงบประมาณ 

ด้กําหนดในม

ฤติ ปฏิบัติอย่

นา พระมหาก

มีจิตสาธารณ

งราชการ 

สตร์ด้านการ

 จริยธรรม 
ลังคนที่มีคว
ชนมีคุณธรรม

ฤติมิชอบ ท
ลักปรัชญาข
คลและประโย
คส่วนตื่นตัว
ภาคีองค์กร
ส่อง เฝ้าระว
ภาคส่วนอื่น 

๐)  
ฝังค่านิยมแล
ยต้องสร้างกา
างสังคม เช่น

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ๒

 

มาตรา ๕ ไว้

างมีคุณธรรม

กษัตริย์ และ

ะ 

รปรับสมดุล

 มีจิตสํานึก
วามคล่องตัว
ม และมีการ

ทุกภาคส่วน
องเศรษฐกิจ
ยชน์ส่วนรวม
และละอาย
ภาคเอกชน
วัง ให้ข้อมูล
 ๆ โดยได้รับ

ละวัฒนธรรม
ารมีส่วนร่วม
น ครอบครัว

๒ 

ว้

ม

ะ 

ล

ก  
ว  
ร

น 
จ
ม 
ย 
น  
ล  
บ

ม 
ม
ว 



 

 

โรงเรี
การยึ
มีจิตส
 
ยุทธศ
โปร่งใ
ของเ
และป
ตื่นตัว
สนับส
ในกา
ภาครั
 
มิชอ
และ 
(ฉบับ
 
มิชอบ
 
การป้
ภาพร
จัดกา
สุจริต
 

ประพ
 

อย่าง
ในกา
การท
ดําเนิ
(๕) พั

แผนส่งเสริม สน

รียน วัด ชุมช
ยึดม่ันในสถา
สาธารณะ จติ

 
ศาสตร์ชาติใน
ใส ปลอดกา
เศรษฐกิจพอ
ประโยชน์ส่ว
ว ละอายต่อ
สนุนให้ภาคี
ารสอดส่อง เ
รฐั และภาคส

๕
บ ตามประ
 (ร่าง) แผน
บปรับปรุง)  

 
บ  

 
ป้องกันและเ
รวมที่เกี่ยวข้
ารของหน่วย
ตของบุคลากร

  
พฤติมิชอบ (ฉ

  

งมี นัยสําคัญ
รต่อต้าน กา

ทุจริตที่มีประ
นคดีทุจริตทั้

พัฒนามาตรก

สนับสนุน การดําเนนิ

ชน และสื่อ ใ
าบันหลัก คว
ตอาสา รวมทั้
 - ประเด็น
นประเด็นที่เ
รทุจริตและป
อเพียงในทุก
นรวมของบุค

อการทุจริตป
องค์กรภาค
ฝ้าระวัง ให้ข้
ส่วนอื่น ๆ โด
๕.  แผนการ
ะกาศสํานักน
นการปฏิรูปป
 
 - แผนการ

    ซึ่งมีจุดเ
ฝ้าระวัง ด้าน
้องกับส่วนรา
งานภาครัฐ 
ร ใช้ดุลยพินจิ
 - (ร่าง) แผ
ฉบับปรับปรุง

   ให้ความ
ญ (Big Rock
รทุจริต (๒) ก
ะสิทธิภาพ (๓
ทั้งภาครัฐและ
การสกัดก้ันกา

นการด้านคุณธรรม

 ในการปลูกฝั
วามรักชาติแ
ทัง้จิตสํานึกรว่
นการต่อต้า
เก่ียวข้องกับ
ประพฤติมิชอ
กระดับ โดย
คลากรภาครั
ระพฤติมิชอ
เอกชน ภาค
ข้อมูล แจ้งเบ
ยได้รับความ
ปฏิรูปประเท
นายกรัฐมน
ประเทศด้าน

รปฏิรูปประเ

เน้นในการปฏิ
นการป้องปร
าชการสังกัด
 และภาคเอก
จโดยสุจริตภ
ผนการปฏิรูป
ง)  
มสําคัญกับกิจ
k) จํานวน ๕
การพัฒนากา
๓) พัฒนากร
ะภาคเอกชน 
ารทุจริตเชิงน

มและความโปร่งใส

ฝังค่านิยมวัฒ
และความภา
วมด้านการอ
านการทุจริ
การต่อต้านก
อบ มีการบริห
ยเฉพาะการ
รัฐให้เกิดขึ้น 
อบทุกรูปแบบ
คประชาสังค
บาะแสการทุจ
มคุ้มครองจาก
ทศด้านการป

นตรี เรื่อง ป
นการป้องกัน

เทศด้านการ

ฏิรูปในระยะ
ราม ด้านการ
รัฐสภา คือ ใ
กชน โดยเฉพ
ภายใต้กรอบธ
ปประเทศด้

จกรรมปฏิรูป
๕ กิจกรรม ได้
ารเข้าถึงข้อมู
ระบวนการยุ
 (๔) พัฒนาร
นโยบายในกา

สของส่วนราชการ

ฒนธรรม ควา
คภูมิใจในคว
นุรักษ์ทรัพยา
ริตและประ
การทุจริตแล
หารจัดการต
สร้างวัฒนธ
 รวมทั้งสร้าง
บ มีส่วนร่วม
ม ชุมชน ปร
จริต และตรว
กรัฐตามที่กฎ
ป้องกันและ
ประกาศแผน
นและปราบป

รป้องกันและ

เวลา ๕ ปี (พ
รปราบปราม
 ให้มีมาตรกา
พาะการปฏิบั
ธรรมาภิบาลแ
ด้านการป้อง

ปที่จะส่งผลใ
ด้แก่ (๑) ส่งเส
มูลข่าวสารแล
ยุติธรรมที่รวด
ระบบราชกา
ารดําเนินโคร

รสังกัดรฐัสภา ประ

ามซื่อสัตย์ วิ
วามเป็นชาติ
ากรธรรมชาติ
พฤติมิชอบ

ละประพฤติมิ
ามหลักธรรม
ธรรมแยกแย
งจิตสํานึกแล
มต่อต้านการ
ระชาชน แล
วจสอบการด
หมายบัญญัติ
ปราบปราม
นการปฏิรูป
ปรามการทุจ

ะปราบปราม

พ.ศ. ๒๕๖๑-
ม และด้านกา
ารควบคุม กํา
ัติหน้าที่ด้วย
และการกํากับ
งกันและปรา

ห้เกิดการเป
สริมการมีส่ว
ละพัฒนาระบ
ดเร็ว โปร่งใส
รไทยให้โปร่ง
งการขนาดให

ป ะจําปีงบประมาณ 

วินัย คุณธรร
ติ และส่งเสริ
ตแิละสภาพแ
บ เป้าหมาย
มิชอบ คือ ภา
มาภิบาลและ
ยะประโยชน
ละค่านิยมให้
รทุจริต พร้อม
ละภาคีต่าง ๆ
ดําเนินงานขอ
ติ  
การทุจริตแ

ปประเทศ พ
จริตและประ

มการทุจริตแ

-๒๕๖๕)  โด
ารบริหารจัด
ากับ ติดตาม
ยความซื่อตรง
บกิจการที่ดีอ
าบปรามกา

ปลี่ยนแปลงต
วนร่วมของภา
บบคุ้มครองผู้
ส ไม่เลือกปฏ
งใส ไร้ผลปร
หญ่ 

พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ๓

 

ม จริยธรรม
ริมให้คนไทย
แวดล้อม 
ยสําคัญของ
าครัฐมีความ
หลักปรัชญา
น์ส่วนบุคคล
้ทุกภาคส่วน
มทั้งส่งเสริม
ๆ มีส่วนร่วม
องหน่วยงาน

ละประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ะพฤติมิชอบ

ละประพฤติ

ยเน้นในด้าน
ดการ โดยใน
ม การบริหาร
ง (Integrity)
อย่างแท้จริง 
รทุจริตและ

ต่อประชาชน
าคประชาชน
ผู้แจ้งเบาะแส
ฏิบัติ ในการ
ระโยชน์ และ

๓ 

ม 
ย 

ง
ม
า
ล 
น
ม
ม 
น

ติ 
๑  
บ

ต ิ

น
น
ร
) 
 
ะ

น
น 
ส
ร
ะ 



 

 

 
 
ธรรม
รูปธร
สามา
รับผดิ
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นธรรม และ
ส่วนกลาง ภู
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ป้าหมายในก
อบ มีการจัด
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 ดังนี้ 
หรือหน่วยง
มในองค์กรแ

ณธรรม ธรรม
รยึดม่ันคุณธ
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สนับสนุน การดําเนนิ

คําอธิบายควา

๙. ยุทธศาสต
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การสังกัดรัฐสภาใ
มต้นแบบ 
รขับเคลื่อนค่านิ

ชการสังกัดรัฐสภา
จซื่อตรง 
รติดตามและปร
ารส่งเสริมคุณธร
นองค์กร 

ครงการ/กิจกรร

ะสงค์   เพื่อใหส้

การปร

สนับสนุน การดําเนนิ

ความเชื่อมโย
วามโปรง่ใสข
ศาสตร์ชาติ    
๒๕๖๑ – 
๐) 

แผน
ภายใ
ยุทธ
(พ.ศ
๒๕๘

การดําเนินการด้

ลื่อนส่วน
รส่งเสริม
ส รวมไป
สู่ อ งค์ กร

ตามมาตรการ 
โยบายและ

คุณธรรมและ
าชการสังกัด

บวนการของ
ให้เป็นองค์กร

นิยมร่วมของ
า คือ สามัคคี 

ระเมินผลการ
รรมและความ

รม 

ส่วนราชการสัง

ะเมินคุณธรรมแ

นการด้านคุณธรรม

งของแผนส่ง
ของส่วนราชก

****

นแม่บท
ใต้
ธศาสตร์ชาติ 
. ๒๕๖๑ – 
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ด้านคุณธรรมแล

มาตรการที
ส่วนราชกา
ยึดหลักคุณ
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ส่วนราชกา
 

แนวท
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ดําเนิน
วินัยข้า
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ดํ า เ นิ
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กิจกร
คุณธร
ช่อสะอ
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ของเศ
องค์กร
 

โ

แผน
ประ
ป้อง
ทุจริ
และ
ปรับ

กัดรัฐสภาเป็นอ

และความโปร่งใ

มและความโปร่งใส

งเสริม สนับส
การสังกดัรฐัส

************

ละความโปร่งใส

ที่ ๒ การส่งเสริมใ
ารสังกัดรัฐสภาป
ณธรรม มาตรฐาน
ชการ รวมท้ัง คว
รสังกัดรัฐสภา 

ทางการดําเนินกา
การขับเคลื่อนแ
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้าราชการรัฐสภา 
การขับเคล่ือนแ
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EL ของส่วนราชก
การขยายเครือข
รรมร่ วม กับเครื
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การใช้หลักธรรมแ
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รคุณธรรมต้นแบบ

โครงการ/กิจกร

นปฏิรูป
ะเทศด้าน
งกันการ
ริต 
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บปรุง

แผน
เศร
สังค
ฉบับ
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องค์กรคุณธรรม
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สของส่วนราชการ

สนนุ การดําเ
สภา ประจําปี

***********
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ส่งเส
แห่ง
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๒๕
๒๕

สของส่วนราชก

ให้บุคลากรของ
ปฏิบัติงาน โดย
นทางจริยธรรม 
วามโปร่งใสของ 

ารตามมาตรการ 
ละผลักดันการ
ลจริยธรรมและ

 
และติดตามการ
ม ร ม  STRONG 
การสังกัดรัฐสภา 
ข่ายและดําเนิน
รื อข่ ายองค์กร
นท่ีได้รับรางวัล 

และหลักปรัชญา
ยงเพื่อนําไปสู่
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รรม

นพัฒนา
ษฐกิจและ
คมแห่งชาต ิ
บท่ี ๑๒ 
. ๒๕๖๐ – 
๖๔)

ต้นแบบตามแน

นการของหน่วยง

รสังกัดรฐัสภา ประ

เนนิการด้านค
ปีงบประมาณ
นแม่บท
สริมคุณธรรม
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การสังกัดรัฐสภ

 
 

มาตรกา
คุณธรรม
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แนว
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สนับ
โปร่ง
ภาค
๓.๒ 
วางร
๓.๓ 
แนว
ผลกา
โปร่ง
ภาย

นวทางของกระท

งานภาครัฐ (ITA

ป ะจําปีงบประมาณ 
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ณ พ.ศ. ๒๕๖
นวคิด 
พอเพียง
นทุจริต
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ภา ประจําปีงบป

ารที่ ๓ การขับเค
มและความโปร่ง
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วทางการดําเนินก
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ณธรรมและความ
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 ผ่านช่องทางต่าง ๆ

/กิจกรรม

สตร์การบริหาร
ากรบุคคลของ
าชการสังกัด
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และขับเคลื่อน 
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อการ
ค์กร 
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ของ
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๒. บุ
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๓. ส่

รว
น

วัด :  ๑. ผ่
๒. ค
๓. ส่
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กอบด้วย ๓ ม

สนับสนุน การดําเนนิ

แผนส่งเสริ
งส่วนราชก

พื่อให้มีการนํ
ของส่วนราชก
พร้อมเป็นองค
พื่อให้บุคลาก
จริยธรรม วินัย
พื่อให้การปฏิ
มีความโปร่งใส
การดําเนินงาน

ป็นองค์กรทีมี่
บุคลากรของส
นัยข้าราชกา

สว่นราชการสั
วมทั้งมีผลการ

น่าเชื่อถือและ

ผา่นเกณฑ์การ
ความพึงพอใจ
สว่นราชการมี
ภาครัฐไม่ต่ําก

มาตรการ คือ

นการด้านคุณธรรม

รมิ สนับสนุ
การสังกัดรัฐ

นํานโยบายใน
การสังกัดรัฐส
ค์กรคุณธรรม
กรของส่วนรา
ยข้าราชการใ
ฏิบัติราชการข
ส และมีมาตร
นเกี่ยวกับการ

มีคุณธรรมแล
ส่วนราชการสั
ารและความโ
สังกัดรัฐสภามี
รประเมินคุณธ
ะเป็นที่ยอมรับ

รประเมินตนเ
จของผู้รับบริก
มีผลการประเ
ว่าระดับ A ต

อ

มและความโปร่งใส

นุน การดําเ
ฐสภา ประ

 
นการส่งเสริมค
สภาไปปฏิบัติ
มต้นแบบ 
าชการสังกัดรั
ในการปฏิบัติ
ของส่วนราชก
รการในการป้
รป้องกันการ

ละความโปร่งใ
สังกัดรัฐสภา 
โปร่งใสและก
มีระบบ/แนวท
ธรรมและควา
บต่อสาธารณ

เองให้เป็นองค
การอยู่ในระด
เมินคุณธรรม
ตามที่สํานักง

สของส่วนราชการ

เนินการดา้
ะจําปีงบปร
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การสังกัดรัฐส
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ค์กรคุณธรรม
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านคุณธรรม
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ะความโปร่งใส
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สภา มีการปฏิ
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ธารณชนได้รบั

เนินงาน  
มาตรฐานทาง
ผดิวินัยน้อยล
องกันการทุจ
ารดําเนินการข

ระดับที ่๓ (อ
ว่าร้อยละ ๘๕
ร่งใสในการด

กําหนด 

ป ะจําปีงบประมาณ 

มและความ
ศ. ๒๕๖๔ 

ส รวมทั้งค่านิ
การสังกัดรัฐส

ตอ้ง ยึดหลักค

ฏิบัติงานที่มีม
กรและสามาร
บทราบ 

งคุณธรรมจริ
ลง 
จริตในหน่วยง
ของหน่วยงาน

องคก์รคุณธรร
๕ 
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หน้า ๑๒

มโปร่งใส 
 

นยิมร่วม 
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คุณธรรม 
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มาตรก

แนวทา
 

๑. ส่วน
๒. มีแผ

บรหิ
 

เก

แผนส่งเสริม สนับ

การที่  ๑  การขบั

งการดําเนินการต
๑.๑  การขับ

นราชการมีแนวทาง
ผนงาน/โครงการ/กิ
หารงานและดําเนิน

กณฑ์การให้คะแน

ระดับคะแนน 
๑ 

๓ 

๕ 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

ขบัเคลือ่นสวนรา

ตามมาตรการ  
บเคลื่อนนโยบายแ

ผ
งในการบริหารงานแ
กิจกรรม เพื่อเผยแพ
นงานด้วยหลักคุณธร

นน 

• ส่วนรา
ด้านคณุ
• ร้อยละ
ด้านหลั
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล
• รายงาน
และคว

คุณธรรมและความโปร่งใ

ราชการสงักดัรฐัส

และเจตจํานงการ
ผลผลติ 
และดําเนินงานด้วย
พร่หรือดําเนินการขั
รรมและความโปร่งใ

ชการมีแนวทางใน
ณธรรมและความโ
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น ๑.๕ 
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ปัญหา อุปสรรค แ

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

สรมิคณุธรรมแ

มและความโปร่งใส

ความโปร่งใส 
นการ

- มี
ด้

เกณ
ละดําเนินงานด้าน
ชการสังกัดรัฐสภา
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ข้าใจแนวทางในกา
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ผล

จแนวทางในการบริ
และความโปร่งใส ไม
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การบริหารงานแล

ดําเนินงานด้วยหลั
สวนราชการ 

มรวม นําไปสูอ

ลลพัธ ์
รหิารงานและการดํา
ม่น้อยกว่าร้อยละ ๘

ยมีประกาศเจตจํา

ละการดําเนินงาน 

ลักคุณธรรม 

องคกรคณุธรรม

าเนินงาน 
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านง/นโยบาย 

 

หน้า ๑๓ 
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โคร
๑.๑ กา
๑.๑.๑ 
นโยบาย
ความโป
เลขาธิก
 

๑.๑.๒ กิ
เสริมสร้
เข้าใจ เกี
และควา
คํารับรอ
ของสํานั

 แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
รขับเคลื่อนนโยบายแ

 ประกาศเจตจํานง/
ยด้านคุณธรรมและ
ปร่งใสของสํานักงาน
ารสภาผู้แทนราษฎร 

กิจกรรมการ
้างความรู้ ความ
กี่ยวกับคุณธรรม
ามโปร่งใสตาม 
องการปฏบิัติราชการ
นักงานเลขาธิการ

สนับสนุน การดําเนินก

ม ดังนี้ 
นักงานเลขาธิการสภ

วัตถุประสงค์ 
และเจตจํานงการส่งเส

 

- เพื่อให้ส่วนราชการ 
มีแนวทางในการ
บริหารงานและ
ดําเนินงานด้วย 
หลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

- เพื่อให้บุคลากร
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภารับรู้ 
เข้าใจนโยบายและ
แนวทางของส่วน
ราชการสังกัด

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

สริมคุณธรรมและควา
 - ส่วนราชการมี

แนวทางในการ
บริหารงานและ
ดําเนินงานด้วย
หลักคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 
 

- บุคลากรของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
รับรู้ เข้าใจ
นโยบายและ
แนวทางของ

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
ามโปร่งใสของส่วนรา

- ผู้บริหารและ
ข้าราชการ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

- ผู้บริหารและ
ข้าราชการ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
าชการสังกัดรัฐสภา 

๑.๑.๑ ประกาศเจต
นโยบายด้านคุณธร
ความโปร่งใสของสํา
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

๑.๑.๒ กิจกรรมการ
เสริมสร้างความรู้ ค
เข้าใจ เกี่ยวกับคุณธ
และความโปร่งใสตา
รับรองการปฏิบัติรา
ของสํานักงานเลขาธิ

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ตจํานง/
รมและ
านักงาน
 

- เพื่อให้ส่ว
มีแนวทาง
บริหารงาน
ดําเนินงาน
หลักคุณธร
และความ
 

ร
วาม
ธรรม
ามคํา
าชการ
ธิการ

๑) เพื่อเส
ความรู้ คว
เกี่ยวกับน
และแนวท
สร้างความ
ของส่วนร

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

วนราชการ 
งในการ
นและ
นด้วย 
รรม 

มโปร่งใส 

๑) ส่วน
มีแนวท
บริหาร
การดําเ
ด้วยหลัก
และควา
๒) บุคล
สํานักง
เลขาธิก
วุฒิสภา
เข้าใจน
และแน
ของส่วน
สังกัดรัฐ
ด้านคณุ
และควา

สริมสร้าง
วามเข้าใจ
นโยบาย
ทางในการ
มโปร่งใส
ราชการ       

- บุคลา
รับรู้เกีย่
ประเมิ
ปฏิบัติร
ด้านคุณ
และคว

 
ลผลิต กลุ่มเป้

นราชการ 
ทางในการ
งานและ
เนินงาน
ักคุณธรรม
ามโปร่งใส 
ลากรของ
าน
การ
ารับรู้และ
นโยบาย
นวทาง
นราชการ
ัฐสภา

ณธรรม 
ามโปร่งใส 

ผู้บริหาร
ข้าราชกา
สํานักงาน
เลขาธิกา
วุฒิสภา 

ากรมีการ
ยวกับการ
นผลการ
ราชการ: 
ณธรรม 
วามโปร่งใส 

- ผู้บริหา
สํานัก แล
ผู้เกี่ยวข้อ

หน้า ๑

ผู้รับผิด
าหมาย 

และ
าร
น
าร
 

สํานักนโ
และแ

 
 

าร ผู้แทน
ละ
อง 

สํานักนโ
และแ

 

๑๔ 

ดชอบ 

โยบาย
แผน 
 
 

โยบาย
แผน  
 



โคร
สภาผู้แท
พ.ศ. ๒๕
เสริมสร้
เข้าใจใน
ตามคํารั
ราชการ
เลขาธิก
ประจําปี
๒๕๖๔) 
(งบประ
บาท) 
๑.๑.๓ กิ
เจตจําน
คุณธรรม
หน่วยงา
เลขาธิก

 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 
ทนราษฎร ประจําปี 
๕๖๔ (โครงการ
้างความรู้ ความ
นการปฏิบัติราชการ
รบัรองการปฏิบัติ
ของสํานกังาน
ารสภาผู้แทนราษฎร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 
มาณ ๒๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมเผยแพร่
นง/นโยบายด้าน
มและความโปร่งใสสู่
านภายในสํานักงาน
ารสภาผู้แทนราษฎร 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

รัฐสภาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 

- เพื่อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ม
 

ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

- มีการเผยแพร่
ประกาศ
นโยบาย
คุณธรรม/
เจตจํานงสุจริต
ในการ
บริหารงาน
ภายใน
หน่วยงานที่
ครอบคลุมทุก
ช่องทาง 
 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงาน
ภายใน
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
วุฒิสภา ประจําปี พ
๒๕๖๔ 
(โครงการชี้แจงกรอ
ประเมินผลการปฏิบั
ราชการของสํานกังา
เลขาธิการวุฒิสภา ต
คํารับรองการปฏบิัติ
ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๔ : ด้านคณุธร
ความโปร่งใส) 
(งบประมาณ ๖,๐๐
๑.๑.๓ โครงการส
การขับ เคลื่ อนคุ
จริยธรรม ธรรมาภิ
ความโปร่งใส 
( งบประมาณ  ๑๓
บาท) 
- จัดสัมมนาเกี่ยว
ส่ ง เสริม  สนับสน
ดําเนินการด้านคุ
และความโปร่งใสข
ราชการสังกัดรัฐสภ
๑.๑.๔ กิจกรรมขยา
เจตจํานงสุจริตและ
คุณธรรม ความโปร

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

พ.ศ. 

บการ
บัติ
าน
ตาม   
ติราชการ
ณ พ.ศ. 
รรมและ

๐ บาท ) 

๒) เพื่อเส
ความเข้าใ
การมีส่วน
การดําเนนิ
เกณฑ์การ
คุณธรรมแ
โปร่งใส (I
หน่วยงาน

นับสนุน
ณธรรม 
บาลและ

๓ ,๙๐๐ 

กับแผน
นุน  การ
ณธรรม
ของส่วน
ภา  

- เพื่อสร้า
รับรู้และค
เกี่ยวกับนโ
แผนด้านค
และความ
ของสํานัก
เลขาธิการ

าย
นโยบาย

รง่ใสสู่

- เพื่อการ
นโยบายไป

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล
สริมสร้าง 
ใจ และ
นร่วมใน
นการตาม
รประเมิน
และความ
TA) ของ

นภาครัฐ 

 

างความ
ความเข้าใจ
นโยบาย/
คุณธรรม
มโปร่งใส
กงาน
รวุฒิสภา 

- บุคลา
ความรบั
ความเข้
เกี่ยวกบั
นโยบาย
ด้านคุณ
และคว
โปร่งใส
สํานักง
เลขาธิก
วุฒิสภา

รนํา
ปปฏิบัติ 

- ประก
นโยบาย
คุณธรร

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ากรมี
บรู้และ
ข้าใจ
บ
ย/แผน
ณธรรม
าม

สของ
าน
การ
า 

- คณะกร
และผู้เกีย่
กับการขั
ด้านคุณธ
และความ

กาศ
ย
รม/

- หน่วยง
ภายในสาํ
เลขาธิกา

หน้า ๑

ผู้รับผิด
าหมาย 

รรมการ
ยวข้อง
ับเคลื่อน
ธรรม
มโปร่งใส 

สผ. สํานัก
นโยบายแ
แผน 
 
สว.สํานัก
ทรัพยากร

งาน
านักงาน
าร

ทุกสํานักใ
สนง. เลข
วุฒิสภา 

๑๕ 

ดชอบ 

ก
และ

กพัฒนา
รบุคคล  

ใน 
ขาธิการ
 



โคร

 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
หน่วยงานภายในสาํ
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
านักงาน
 

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

เจตจําน
ในการ
บริหาร

 
ลผลิต กลุ่มเป้
นงสุจริต

งาน 

วุฒิสภา 

หน้า ๑

ผู้รับผิด
าหมาย 

 

๑๖ 

ดชอบ 



 

๑

๑.  แผ
คุณ

๒.  มา
ข้าร

๓.  ราย
ราย
เก

ห
 
 

แผนส่งเสริม สนับ

๑.๒ การขับเคลื่อน

นงาน/โครงการ/กิจ
ณธรรมต้นแบบ 
ตรการ/แนวทางใน
ราชการ ค่านิยมอง
ยงานผลการขับเคลื
ยงานการกํากับ ติด
กณฑ์การให้คะแน

ระดับคะแนน
๑ 
๓ 

๕ 

หมายเหตุ : กร
  ๑. 
  ๒. 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

นกระบวนการส่วน

ผ
จกรรม ในการขับเค

นการกํากับ ติดตาม 
ค์กร คา่นิยมร่วมขอ
ลื่อนส่วนราชการสัง
ดตามให้บุคคลประพ
นน 

น 
• ส
• มี
• มี
ข

• ร
ห

• ร
ข

ระบวนการพัฒนาเพื่อเ
 มีการประกาศข้อตกล
 มีการกําหนดคุณธรร

คุณธรรมและความโปร่งใ

นราชการสังกัดรัฐ

ผลผลติ 
คลื่อนส่วนราชการส

 ให้บุคลากรประพฤ
องส่วนราชการสังกั
กัดรัฐสภาให้เป็นอง
พฤติปฏิบัติตามประ

ส่วนราชการมีการจั
มมีาตรการ/แนวทา
มมีาตรการ/แนวทา
ของส่วนราชการสัง
รายงานผลการขับเ
หรือผู้นําในการขับเ
รายงานผลการกํากั
ของส่วนราชการสัง
เป็นองค์กรคุณธรรมต้
ลงร่วมกันของผู้บริหาร
มเป้าหมาย “ปัญหาที

ใสของส่วนราชการสังกัด

ฐสภาให้เป็นองคก์

สังกัดรัฐสภาให้เป็น

ฤติปฏิบัติตามประม
กัดรัฐสภา 
งค์กรคุณธรรมต้นแ
ะมวลจริยธรรมข้ารา

จัดกิจกรรมการขับเ
างในการขับเคลื่อน
างในการกํากับ ติดต
งกัดรัฐสภา 
คลื่อนกระบวนการ
เคลื่อนส่วนราชการ
กับ ติดตามให้บุคลา
งกัดรัฐสภา พร้อมปั
้นแบบ 
รและสมาชิกในองค์กร
ที่อยากแก้”  และ “คว

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

กรคุณธรรมต้นแบ

นองค์กร

มวลจริยธรรม

แบบ และ
าชการรัฐสภา 

๑.
๒.

คลื่อนกระบวนการ
ส่วนราชการสังกัดรั
ตามให้บุคลากรประ

รส่วนราชการสังกัด
รสังกัดรัฐสภาให้เป็น
ากรประพฤติปฏิบัติ
ปัญหา อุปสรรค แล

ร 
วามดีที่อยากทํา” 

มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บบ 

 มีการขับเคลื่อนส่ว
 มีการถอดบทเรียน
สังกัดรัฐสภาให้เป็

เกณฑ์การใหค้ะแ
รส่วนราชการสังกัดร
รัฐสภาให้เป็นองค์ก
ะพฤติปฏิบัติตามปร

รัฐสภา ให้เป็นองค์
นองค์กรคุณธรรมต้
ตามประมวลจรยิธร
ะข้อเสนอแนะ เสน

ผล
วนราชการสังกัดรัฐ
นจากบุคคลต้นแบบ
นองค์กรคุณธรรมต้

แนน 
รัฐสภาให้เป็นองคก์
รคุณธรรมต้นแบบ 
ระมวลจรยิธรรมขา้

กรคุณธรรมตน้แบบ
้นแบบ 
รรมข้าราชการรัฐส
นอหัวหน้าส่วนราชก

ลลพัธ ์
ฐสภาให้เป็นองค์กรค
บหรอืผู้นําในการขบั
ต้นแบบ 

กรคุณธรรมต้นแบบ
 
าราชการรัฐสภา คา่

บ โดยมีการถอดบท

ภา ค่านิยมองค์กร 
การ 

คุณธรรมต้นแบบ 
บเคลื่อนส่วนราชกา

บ 

านิยมองค์กร คา่นิย

ทเรียนบุคลากรต้นแ

 คา่นิยมร่วม 

หน้า ๑๗ 

าร

มร่วม

แบบ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนส่งเสริม ส

  ๓. 
  ๔. 
  ๕. 
  ๖. 
  ๗. 
  ๘. 
  ๙. 

 

สนับสนุน การดําเนินก

 มีการจัดทําแผนส่งเส
 มีผลการดําเนินงาน/
 มีการจัดระบบติดตาม
 มีกระบวนการยกย่อง
 มีผลสําเร็จจากการดาํ
 มีการเพิ่มประเด็นคณุ
 สามารถเป็นแหล่งเรีย

การด้านคุณธรรมและค

สริมคุณธรรม และดําเน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธร
ม รายงานประเมินผล
ง เชิดชู การทําความดี
าเนินงานตาม . “ปัญห
ณธรรมในมิติการนําหลั
ยนรู้และถ่ายทอดขยา

ความโปร่งใสของส่วน

นินการส่งเสริมคุณธรร
รรมตามแผนงานอย่าง

ลและจัดกิจกรรมรณรง
ดีบุคคลผู้มีคุณธรรมใน
หาที่อยากแก้”  และ 
ลักศาสนา และหลักปร
ยผลไปสู่องค์กรอื่นได้

นราชการสังกัดรัฐสภา

รมในองค์กรตามประเ
งต่อเนื่อง 
งค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ
นรูปแบบต่าง ๆ 
 “ความดีที่อยากทํา” 
รัชญาเศรษฐกิจพอเพี
้ 

ประจําปีงบประมาณ

เด็นคุณธรรมเป้าหมาย

พื่อพัฒนา ปรับปรุง แ

 
ยงมากําหนดเพิ่มเติมจ

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยองค์กร 

แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

จากคุณธรรมอื่น ๆ อยย่างชัดเจน 

หน้า ๑๑๘ 



 

โค

โคร
๑.๒ กา
๑.๒.๑ กิ
เชิงปฏบิั
การขับเ
คุณธรรม
ตามโคร
จริยธรร
 

การสัมม
การส่งเส ิ
ค่านิยมร่
สังกัดรัฐส
องค์กรคุ
-  ค่านิยม
สังกัดรัฐส
-   ค่านิย
สํานักงาน
ผู้แทนรา
- องค์กร
- ประมวล
รัฐสภา   
(งบประ

แผนส่งเสริม สนับ

ครงการ/กิจกรรม

สําน
รงการ/กิจกรรม 
รขับเคลื่อนกระบวนกา
กิจกรรมการสัมมนา
บัติการการเป็นผู้นํา 
เคลื่อนไปสู่องค์กร
มสําหรับผู้บริหาร  
รงการสร้างเสริม
มนําทีม 

มนา เรื่อง ผู้นํากับ 
สริมคุณธรรมและ 
รว่มของส่วนราชการ
สภาเพื่อขับเคลื่อนสู่
ณธรรมต้นแบบ 
มร่วมของส่วนราชการ
สภา 
ยมองค์กรของ
นเลขาธิการสภา
าษฎร 
รคุณธรรมต้นแบบ 
ลจริยธรรมข้าราชการ
        
มาณ ๖,๒๐๐ บาท) 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

ม ดังนี้  
นักงานเลขาธิการสภ

วัตถุประสงค์ 
ารส่วนราชการสังกัดรัฐ

๑) เพื่อให้ผู้บริหาร 
เล็งเห็นความสําคญั
ของปัญหาเชิง
จริยธรรมที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งรับทราบ 
แนวทางการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
๒) เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม
จริยธรรม 
และค่านิยมองค์กร
ได้อย่างถูกต้อง 
๓) เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถกําหนด

คุณธรรมและความโปร่งใ

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ฐสภาให้เป็นองค์กรคุณ

ญ
๑) ได้กลุ่มผู้นํา
ระดับผู้บริหาร
เพิ่มขึ้นเพื่อช่วย 
สนับสนุน 
ผลักดัน และ
ขับเคลื่อน  
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
๒) รายงาน
พฤติกรรม 
การปฏิบัติตาม
คุณธรรม
เป้าหมาย 
(ปฏิญญา
คุณธรรม) ของ 
แต่ละสํานัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน 
ขึ้นตรง 
๓) รายงานการ
ประเมินเป็น
องค์กรคุณธรรม

ใสของส่วนราชการสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย 
ณธรรมต้นแบบ 

- ผู้บริหารระดับ 
ผู้อํานวยการ 
สํานักขึ้นไป 
จํานวน ๔๐ คน 
 

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

โครงการ/กิจก

๑.๒.๑ กิจกรรมแลก
ความคิดเห็น/ศึกษา
ดูงานด้านคุณธรรมแ
ความโปร่งใส 
- ศึกษาดูงาน/แลกเ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เป็นองค์กรต้นแบบด
คุณธรรมและการบริ
จัดการศูนย์เรียนรู้เกี
คุณธรรมและความโ
เช่น ศูนย์คุณธรรม 
เพื่อพัฒนาการเป็นอ
คุณธรรมต้นแบบตา
หลักเกณฑ์ที่คณะกร
ส่งเสริมคุณธรรมแห
กําหนด 
 

มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักงาน
รรม วัตถุป

กเปลี่ยน
า 
และ

ปลี่ยน
ับการ
ด้าน
รหิาร
กี่ยวกับ
โปร่งใส 
 เป็นต้น 
องค์กร
ม
รรมการ
ห่งชาติ

- เพื่อยกร
ความรู้คว
ในการเป็น
คุณธรรมต
- ศึกษาแน
ในการขบั
องค์กรคุณ
ต้นแบบ 
 
 

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

ระดับ
วามเข้าใจ
นองค์กร
ต้นแบบ 
นวทาง 

บเคลื่อน
ณธรรม

- ความ
เข้าใจก
องค์กรค
ต้นแบบ

 
ลผลิต กลุ่มเป้

รู้ความ
การเป็น
คุณธรรม
บ 

- คณะทาํ
STRONG
ผู้เกี่ยวข้อ

ผู้รับผิด
าหมาย 

างาน 
G และ
อง 

สผ. สํานัก
พัฒนาบคุ

 
สว. สํานัก
ทรัพยากร

หน้า ๑๙ 

ดชอบ 

ก
คลากร  
 
กพัฒนา
รบุคคล  



โคร

๑.๒.๒ กิ
เชิงปฏบิั
การขับเ
ผู้บังคับบ
ตามโคร
จริยธรร
- การสัม
การสร้าง
ส่วนราชก
และการข
คุณธรรม
- การสัม
การขับเ
คุณธรรม
-กิจกรรม

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมการสัมมนา
บัติการการเป็นผู้นํา 
เคลื่อนสําหรับ
บัญชากลุม่งาน  
รงการสร้างเสริม
มนําทีม 

มมนา เรื่อง  
งค่านิยมร่วมของ 
การสังกัดรัฐสภา 
ขับเคลื่อนสู่องค์กร
มต้นแบบ 
มมนา เรื่อง ผู้นํากับ
เคลื่อนองค์กร
มต้นแบบ  
มถอดบทเรียน 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

มาตรการ 
จูงใจและเสริมแรง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมองค์กร วินัย
และการป้องกัน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
๑) เพื่อให้ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงาน
เล็งเห็นความสําคญั
ของปัญหาเชิง
จริยธรรมที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งรับทราบ 
แนวทางการ
ขับเคลื่อน 
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
๒) เพื่อให้ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงาน
สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรม 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

 

ย 

ต้นแบบ 

ญ

๑) ได้กลุ่มผู้นํา
ระดับผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงาน
เพิ่มขึ้นเพื่อช่วย 
สนับสนุน 
ผลักดัน และ
ขับเคลื่อน  
องค์กร 
สู่องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 
๒) รายงาน
พฤติกรรม 
การปฏิบัติตาม
คุณธรรม

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

-  ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงาน 
จํานวน  
๑๔๘ คน 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

๑.๒.๒ กิจกรรมสัมม
ปฏิบัติการและการถ
บทเรียนเพื่อขับเคลื่
เป็นองค์กรคุณธรรม
- สัมมนาเรื่อง บทบ
นําในการขับเคลื่อน
คุณธรรมต้นแบบ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียนองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

มนาเชิง
ถอด
อนสู่การ
มต้นแบบ  
าทการ
องค์กร

้และ
ร

๑.เพื่อเสริ
ความเข้าใ
แนวทางแ
ในการนําก
ขับเคลื่อน
เป็นองค์ก
ต้นแบบ 
๒. เพื่อแล
เรียนรู้และ
บทเรียนใน
องค์กรคุณ
ต้นแบบ 
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นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

รมิสร้าง
ใจ 
และบทบาท
การ
นไปสู่การ
รคุณธรรม

ลกเปลี่ยน
ะถอด
นการเป็น
ณธรรม

๑) ได้ก
ระดับผู้
บัญชาก
เพิ่มขึ้น
สนับสน
ผลักดัน
ขับเคลื่อ
องค์กร
สู่องค์ก
คุณธรร
ต้นแบบ
๒) ราย
การประ
องค์กรค
ต้นแบบ

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ลุ่มผู้นํา
้บังคับ 
กลุ่มงาน
เพื่อช่วย 
นุน 
น และ
อน  

ร
รม
บ 
งาน 
ะเมินเป็น
คุณธรรม
บ 

ผู้บริหาร
ผู้บังคับบั
กลุ่มงาน 

หน้า ๒

ผู้รับผิด
าหมาย 

และ
บัญชา
 

สผ.สํานัก
บุคลากร 
 
สว.สํานัก
ทรัพยากร

๒๐ 

ดชอบ 

กพัฒนา
 

กพัฒนา
รบุคคล 



โคร
(งบประม

 

 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 
มาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ของผู้ใต้บงัคับบญัชา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมองค์กรได้
อย่างถูกต้อง 
๓) เพื่อให้ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงาน
สามารถกําหนด
มาตรการจูงใจ 
และเสริมแรง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมองค์กร วินัย
และการป้องกัน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
 

 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

า 

 

ย 

เป้าหมาย 
(ปฏิญญา
คุณธรรม) ของ 
แต่ละสานัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน 
ขึ้นตรง 
๓) รายงาน 
การประเมินเป็น
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
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นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

 
ลผลิต กลุ่มเป้

หน้า ๒

ผู้รับผิด
าหมาย 

๒๑ 

ดชอบ 



๑

- บุคลา
สังกัด

เก

 

 แผนส่งเสริม ส

๑.๓ การขับเคลื่อน

ากรมีความรู้ ความ
ดรัฐสภา 

กณฑ์การให้คะแน

ระดับคะแนน
๑ 
๓ 

๕ 

สนับสนุน การดําเนินก

นค่านิยมร่วมของ
ผ

เข้าใจเกี่ยวกับวัฒน

นน 

น 
• ส
• มี
• บ

-
-
-
-
• ห
ส
• มี
เ

การด้านคุณธรรมและค

ส่วนราชการสังกั
ผลผลติ 
นธรรมองค์กรและค่

ส่วนราชการมีแผน
มีการเผยแพร่/กิจ
บุคลากรมีความรู้ 
- ร้อยละ ๗๐ ไดค้
- ร้อยละ ๗๕ ไดค้
- ร้อยละ ๘๐ ไดค้
- ร้อยละ ๘๕ ไดค้
หน่วยงานภายในส
ส่วนราชการสังกดั
มีรายงานการขับเค
เสนอหัวหน้าส่วนร

ความโปร่งใสของส่วน

ัดรัฐสภา คือ สามั

านิยมร่วมของส่วน

นงาน/โครงการ/กิจ
กรรมการเรียนรู้วัฒ
 ความเข้าใจเกี่ยวกั
คะแนน ๐.๔ 
คะแนน ๐.๖ 
คะแนน ๐.๘ 
คะแนน 1 
ส่วนราชการสังกัดร
ดรัฐสภา 
คลื่อนวัฒนธรรมอ
ราชการ 

นราชการสังกัดรัฐสภา

มัคคี มีวินัย ใจซื่อ

นราชการ - บ
แ

 

จกรรมในการขับเ
ัฒนธรรมองค์กร แ
กับวัฒนธรรมองคก์

รัฐสภาทุกหน่วยงา

องค์กร และค่านิยม

ประจําปีงบประมาณ

อตรง 

บุคลากรของส่วนรา
และค่านิยมร่วมของ

เกณฑ์การให้คะแ
คลื่อนวัฒนธรรมอ
และค่านิยมร่วมขอ
กร และค่านิยมร่ว

าน มีกิจกรรมในก

มร่วมของส่วนราช
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ผล
าชการสังกัดรัฐสภา
งส่วนราชการสังกดั

แนน 
องค์กรและค่านิยม
องส่วนราชการสังกั
มของส่วนราชการ

ารขับเคลื่อนวัฒน

การสังกัดรัฐสภา 

ลลพัธ ์
ามีการประพฤติปฏิบ
ดรัฐสภา 

ร่วมของส่วนราชก
กัดรัฐสภาผ่านช่อง
รสังกัดรัฐสภา โดย

นธรรมองค์กร และ

 พร้อมปัญหา อุปส

หน้า ๒

บัติตามวัฒนธรรมอ

การสังกัดรัฐสภา 
งทางต่าง ๆ  
ย 

ะค่านิยมร่วมของ 

สรรค และข้อเสนอ

๒๒ 

องค์กร

 

 

อแนะ 



 

โค

โคร
๑.๓ กา
๑.๓.๑ กิ
เชิงปฏบิ
เพื่อสร้า
ขับเคลื่อ
และค่าน
ส่วนราช
ตามโคร
จริยธรร
- การสัม
วัฒนธรร
สํานักงา
ผู้แทนรา
ร่วมของ
รัฐสภา 
( งบปร
บาท) 
 

แผนส่งเสริม สนับ

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
รขับเคลื่อนค่านิยมร่ว
กิจกรรมการสัมมนา
บัติการผู้ปฏิบัติ 
างความเข้าใจและ
อนวัฒนธรรมองค์กร
นิยมร่วมของ 
ชการสังกดัรัฐสภา 
รงการสร้างเสริม
รมนําทีม  
มมนา เรื่อง การสร้าง
รมองค์กรของ
านเลขาธกิารสภา
าษฎรและค่านิยม
งส่วนราชการสังกัด

ะมาณ  ๕๒ ,๔๐๐ 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

ม ดังนี้ 
นักงานเลขาธิการสภ

วัตถุประสงค์ 
วมของส่วนราชการสั

๑) เพื่อให้บุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมขอ
ส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา 
๒) เพื่อให้บุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของการเป็น
ผู้นําและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม
เสริมสร้าง 
ทักษะในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรร
องค์กร และค่านิยม
ร่วมของ 
ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
๓) เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม 

คุณธรรมและความโปร่งใ

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

สงักัดรัฐสภา คือ สามั

จ 
ร 
ง 

จ

ม
ม 

๑) บุคลากร 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรม
องค์กรและ
ค่านิยมร่วม 
๒) ได้กลุ่มผู้นํา 
และเครือข่าย 
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจและขยาย
ผลคา่นิยมร่วม 
๓) บุคลากรมี
การรับรู้ และ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
วัฒนธรรม
องค์กร 
และค่านิยมร่วม
เพิ่มขึ้น เพื่อ
นําไปสู่การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน

ใสของส่วนราชการสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย 
มัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง

- โครงการสร้าง
เสริมจริยธรรม
นําทีม : สําหรับ
ผู้ปฏิบัติ) 
(ขยายกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ระดับผู้ปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น)  
-บุคคลทุกสํานัก 
ที่เป็นเครือข่าย 
ที่ทําหน้าที่ 
ขับเคลื่อน 
คุณธรรมใน
องค์กร 
จํานวน  
๑๒๐ คน 
(จํานวน ๒ รุ่น) 
รุ่นละ ๖๐ คน) 
 

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

โครงการ/กิจก
ง 

๑.๓.๑ โครงการส่งเ
ปฏิบัติตามวัฒนธรร
ของสํานักงานเลขาธิ
วุฒิสภาและค่านิยม
ส่วนราชการสังกดัรัฐ
- ศึกษาดูงานองค์กร
ด้านการสร้างวัฒนธ
องค์กร อาทิ ธนาคา
ประเทศไทย เป็นต้น
- สัมมนาเชิงปฏิบัติก
ระดมความคิดเห็นใ
ขับเคลื่อนสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด้
ทางวัฒนธรรมองคก์
 
( งบประมาณ  ๙๔
บาท ) 

มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักงาน
รรม วัตถุป

เสริมการ
มองค์กร
ธิการ
ร่วมของ
ฐสภา 
รต้นแบบ
ธรรม
ารแห่ง
น 
การเพื่อ
นการ

น
้วยพลัง
กร 

๔ ,๐๐๐ 

๑) เพื่อสน
ส่งเสริมให้
สํานักงาน
วุฒิสภาปฏ
วัฒนธรรม
และค่านิย
ส่วนราชก
รัฐสภา 
๒) เพื่อสร้
ส่วนร่วมใน
รณรงค์ให้
พฤติกรรม
ประสงค์แ
ขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหม
กําหนด 
 

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

นับสนุน
ห้บุคลากร
นเลขาธกิาร
ฏิบัติตาม
มองค์กร
ยมร่วมของ
ารสังกดั

รา้งการมี
นการ

ห้เกิด
มที่พึง
และร่วมมือ
นองค์กร
มายที่

- บุคลา
ปฏิบัติต
วัฒนธร
องค์กรข
สํานักง
เลขาธิก
วุฒิสภา
ค่านิยม
ของส่วน
สังกัดรัฐ

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ากร
ตาม
รรม
ของ
าน
การ
าและ
มร่วม 
นราชการ
ัฐสภา 

- บุคลาก
สํานักงาน
เลขาธิกา
วุฒิสภา 

ผู้รับผิด
าหมาย 

กร
น
าร
 

สผ.สํานัก
บุคลากร 
 
สว. สํานัก
พัฒนา
ทรัพยาก

หน้า ๒๓ 

ดชอบ 

กพัฒนา
 

ก

รบุคคล  



โคร

๑.๓.๒ โ
บุคลากร
ค่านิยมอ
 e – Le
 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

โครงการพัฒนา
รด้วยหลักสูตร 
องค์กร ผ่านสื่อ 
earning 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมขอ
ส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา 
 
๑) เพื่อให้บุคลากร
ได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามหลักสูตร
ค่านิยมองค์กร 
ผ่านสื่อ e - Learning
เกิดความรู้ ความ
เข้าใจผ่านหลักสูตร
จนได้รับเกียรติบัตร
๒) เพื่อให้สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมี 
หลักสูตร e - 
Learning ค่านิยม
องค์กร ให้บุคลากร 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
(Non - Classroom
Training)  

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ง
ตามวัฒนธรรม 
องค์กรและ
ค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

า
ร

g  

ร
ร 
น

ง 
m 

๑) บุคลากร 
มีความรู้ 
ความเข้าใจใน 
วัฒนธรรม
ค่านิยมองค์กร
ของสาํนักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
และค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
๒) บุคลากรได้
เรียนรู้หลักสูตร
ค่านิยมองค์กร
ด้วยตนเอง (Non
- Classroom 
Training) เพื่อ
เพื่อสนับสนุน
ระบบ  PMS  
(๗๐ : ๒๐ : ๑๐)

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

 

n 

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทน 
ราษฎร 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

๑ .๓ .๒  กิ จก รรม
ค่ า นิ ย ม ร่ ว ม ข อ
ราชการสังกัดรัฐส
ระบบโซเชียลมีเดีย 
- เรียนรู้และทดสอ
เข้าใจเกี่ยวกับค่านิ
ขอ งส่ วน ราชกา
รัฐสภาผ่านระบบ
มีเดีย 
 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ม เ รี ยนรู้
อ ง ส่ ว น
สภาผ่าน
 
อบความ
นิยมร่วม
รสั ง กั ด
โซเชียล

- เพื่อสร้า
เรียนรู้และ
พัฒนาตน
เกี่ยวกับค่
ของส่วนร
สังกัดรัฐส

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

างการ
ะการ
เอง
านิยมร่วม
าชการ
ภา 

- บุคลา
ความรูค้
เข้าใจเกี
ค่านิยม
ส่วนราช
สังกัดรัฐ

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ากรมี
ความ
กี่ยวกับ
มร่วมของ
ชการ
ัฐสภา 

- ข้าราชก
ของสํานั
เลขาธิกา
วุฒิสภา

หน้า ๒

ผู้รับผิด
าหมาย 

การใหม่
ักงาน
าร

สผ. สํานัก
พัฒนาบคุ
 
สว. สํานัก
พัฒนา
ทรัพยาก

 

๒๔ 

ดชอบ 

ก
คลากร 

ก

รบุคคล 
 



๑

๑. ราย
๒. ราย

(ภา
เก

 
 
 

 แผนส่งเสริม ส

๑.๔  การติดตามแ

ยงานผลการดําเนินก
ยงานการประเมินผล
าพรวมขององค์กร) 
กณฑ์การให้คะแน

ระดบัคะแนน 
๑ 

๓ 

๕ 

สนับสนุน การดําเนินก

และประเมินผลกา
ผ

การตามปัญหาที่อย
ลการดําเนินการตา
  
นน  

• ส่วนราช
ระดับห

• ดําเนินกิ
- มีการ
- มีการ

• ร้อยละบ
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล

• รายงาน
และผล

การด้านคุณธรรมและค

ารดําเนินงานส่งเส
ผลผลติ 
ยากแก้ ความดีที่อย
มค่านิยมร่วมของส่

ชการมีแผนงาน/แน
หน่วยงาน การติดตา
กิจกรรมตามแผนงา
ติดตามและประเมนิ
ติดตามและประเมนิ
บุคลากรของส่วนรา
ะ ๗๕ ได้คะแนน  
ะ ๘๐ ได้คะแนน  
ะ ๘๕ ได้คะแนน  
ะ ๙๐ ได้คะแนน  
นการติดตามและปร
การดําเนินการส่งเส

ความโปร่งใสของส่วน

สริมคุณธรรมในอ

ยากทํา (ระดับสํานกั
สว่นราชการสังกัดรัฐ

นวทางการติดตามแ
ามและประเมินผลร
าน/แนวทางการตดิ
นผลการดําเนินการ
นผลการประพฤตปิ
าชการสังกัดรัฐสภา
 ๐.๔ คะแนน 
 ๐.๖ คะแนน 
 ๐.๘ คะแนน 
 ๑.๐ คะแนน 
ระเมินผลการดําเนิน
สริมคุณธรรม ระดับ

นราชการสังกัดรัฐสภา

งค์กร       

ก) 
ฐสภา 

- บ
แ

เกณ
และประเมินผลการ
ระดับองค์กร      
ดตามและประเมินผ
รส่งเสริมคุณธรรมค
ปฏิบัติตามวัฒนธรร
า ประพฤติปฏิบัติต

นการส่งเสริมคุณธร
บองค์กร พร้อมปัญ

ประจําปีงบประมาณ

บุคลากรของส่วนรา
และค่านิยมร่วมของ

ณฑ์การให้คะแนน
รดําเนินงานส่งเสริม

ผลการดําเนินงานสง่
ครบทุกหน่วยงาน 
มองค์กร และค่านยิ
ามวัฒนธรรมองคก์

รรมในองค์กรประก
ญหา อุปสรรค และข้

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผล
าชการสังกัดรัฐสภา
งส่วนราชการสังกดั

น 
คุณธรรมในองค์กร

งเสริมคุณธรรมในอ

ยมร่วมของส่วนราช
กร และค่านิยมร่วมข

กอบด้วยผลการดําเน
ข้อเสนอแนะ เสนอห

ลลพัธ ์
ามีการประพฤติปฏิบ
ดรัฐสภา 

ร  ประกอบด้วยการ

องค์กร ประกอบด้ว

ชการสังกัดรัฐสภา 
ของส่วนราชการสัง

นินการส่งเสริมคุณ
หัวหน้าส่วนราชกา

หน้า ๒

บัติตามวัฒนธรรมอ

รติดตามและประเมิ

ย 

 
งกัดรัฐสภา โดย 

ธรรมระดบัหน่วยงา
รสังกัดรัฐสภา 

๒๕ 

องค์กร

มนิผล 

าน 



โค

โคร
๑.๔  กา
๑.๔.๑ กิ
ดํ า เนิ น
อยากแก้
แ ล ะ ติ
ดําเนินก
ของส่วน
(ภาพรวม
 
๑.๔.๒ ติ
ดําเนินก
ของส่วน
(ภาพรวม
(กิจกรรม
พฤติกรร
ประมวล
ข้าราชก
ค่านิยมอ
สํานักงา
ผู้แทนรา

 แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
ารติดตามและประเมิน
กิจกรรมติดตามผลการ
นการตามปั ญหา ที่
ก้ ความดีที่อยากทํา 
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
การตามค่านิยมร่วม
นราชการสังกัดรัฐสภา 
มของสํานัก) 

ติดตามผลการ
การตามค่านิยมร่วม
นราชการสงักัดรัฐสภา 
มขององคก์ร) 
มการประเมิน
รมการปฏิบัติตาม 
ลจริยธรรม
การรัฐสภา และ
องค์กรของ
านเลขาธกิารสภา
าษฎร) 

สนับสนุน การดําเนินก

ม ดังนี้ 
นักงานเลขาธิการสภ

วัตถุประสงค์ 
นผลการดําเนินงานส

- เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการตามปญัห
ที่อยากแก้ ความดีที
อยากทํา (ระดับ
สํานัก) 
 

- เพื่อติดตามผลแล
ประเมินผลการ
ประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
ค่านิยมองค์กร และ
ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรฐัสภา
(ภาพรวมของ
องค์กร) 
 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ส่งเสริมคุณธรรมในอง

หา
ที่

- รายงานการ
ดําเนินการตาม
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยาก
ทํา (ระดับ
สํานัก) 
 

ะ

ม

ะ
น
 

-รายงานการ
ประเมิน 
พฤติกรรม 
(ภาพรวมของ
องค์กร) 
 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
งค์กร       

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

๑.๔.๑ กิจกรรมตดิตา
ดําเนินการตามปญัหา
อยากแก้ ความดีที่อย
และติดตามผลการดํา
ตามคา่นิยมร่วมของส
ราชการสังกัดรฐัสภา 
(ภาพรวมของสาํนกั) 
 
๑ .๔ .๒  ติ ด ต า ม
ดําเนินการตามค่านิ
ของส่วนราชการสังกั
(ภาพรวมขององค์กร) 
 
 
 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ามผลการ
าที่ 
ยากทํา 
าเนินการ
ส่วน
  
 

- เพื่อติดต
ดําเนินการ
ปัญหาที่อ
ความดีที่อ
(ระดับสําน

ผ ล ก า ร
นิยมร่วม
กัดรัฐสภา 
 

- เพื่อติดต
ประเมินผ
ประพฤตปิ
ประมวลจ
ข้าราชกา
ค่านิยมอง
ค่านิยมร่ว
ราชการสัง
(ภาพรวม
องค์กร) 
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นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

ตามผลการ
รตาม
ยากแก้ 
อยากทํา 
นัก) 

- รายงา
ดําเนินก
ปัญหาที
ความดี
ทํา (ระ
สํานัก) 
 

ตามผลและ
ผลการ
ปฏิบัติตาม
จริยธรรม
รรัฐสภา 
งค์กร และ
วมของส่วน
งกัดรฐัสภา 
ของ

-รายงา
ประเมิน
พฤติกร
(ภาพรว
องค์กร) 
 

 
ลผลิต กลุ่มเป้

นการ
การตาม
ที่อยากแก้ 
ที่อยาก
ดับ
 

- บุคลาก
สํานักงาน
เลขาธิกา
วุฒิสภา 

นการ
น 
รรม 
มของ
 

- บุคลาก
สํานักงาน
เลขาธิกา
วุฒิสภา 

หน้า ๒

ผู้รับผิด
าหมาย 

กร
น
าร
 

สผ. สํานัก
พัฒนาบคุ
 
สว. สํานัก
พัฒนา
ทรัพยาก

กร
น
าร
 

สผ. สํานัก
พัฒนาบคุ

 
สว. สาํนัก
ทรัพยาก

๒๖ 

ดชอบ 

ก
คลากร 

ก

รบุคคล  

ก
คลากร 
 
กพัฒนา
รบุคคล  



 

มาตรก

แนวทา

๑. มีแผ
จรยิ

๒. มีกิจ
 

เก

 

แผนส่งเสริม สนับ

รการที่ ๒  การส
วินัยข

งตามมาตรการ  
๒.๑ การขบั

ผนงาน/โครงการ/กิ
ยธรรมและวินัยข้าร
จรรมยกย่องและเผ

กณฑ์การให้คะแน

ระดบัคะแนน 
๑ 

๓ 

๕ 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

สงเสริมใหบคุ
ขาราชการ รวม
 
บเคลื่อนและผลักดัน

ผ
กิจกรรมในการขับเค
ราชการรัฐสภา 
ยแพร่บุคคลต้นแบ

นน 

• ส่วนราช
•  ส่วนราช
• ส่วนราช
จริยธรร

• ส่วนราช
• รายงานก
• รายงาน
และข้อ

คุณธรรมและความโปร่งใ

คลากรของสวน
มทั้ง ความโปร

นการดําเนินการต
ผลผลติ 
คลื่อนและผลกัดันก

บ/หน่วยงานต้นแบ

ชการสังกัดรัฐสภามีแ
ชการมีแผนงาน/โครงก
ชการสังกัดรัฐสภาด
รมของส่วนราชการ
ชการสังกัดรัฐสภาไ
การขับเคลื่อนและผลัก
นการจัดกิจกรรมแล
เสนอแนะ เสนอหวั

ใสของส่วนราชการสังกัด

นราชการสังกดั
ปรงใสของสวนร

ตามประมวลจริยธ

การดําเนินการตามป

บบด้านคุณธรรม จริ

แผนงาน/โครงการ/กิจ
การ/กิจกรรม ในการคัด
ดําเนินการแผนงาน
รสังกัดรัฐสภา 
ได้บุคคลต้นแบบ/หน่ว
กดันการดําเนินการตาม
ละเผยแพร่บุคคลต้น
วหน้าส่วนราชการสั

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

กดัรัฐสภาปฏบิั
นราชการสงักดั

ธรรมและวินัยข้าร

ประมวล

รยิธรรม 

- ไ
สั

เกณ
จกรรม ในการขับเคลื่
ดเลือกและยกย่องบุคค
น/โครงการ/กิจกรรม

วยงานต้นแบบด้านคณุ
มประมวลจริยธรรมแล
นแบบ/หน่วยงานต้นแบ
สงักัดรัฐสภา 

มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บตัิงาน โดยยดึห
ดรฐัสภา 

ราชการรัฐสภา 

ได้บุคคลต้นแบบ/ห
สงักัดรัฐสภา 

ณฑ์การให้คะแนน
อนและผลักดันการดํ
คลต้นแบบ/หน่วยงานต
ม ในการคัดเลือกแล

ณธรรม จริยธรรม พ
ละวินัยข้าราชการ ปัญ
บบด้านคุณธรรม จริ

ดหลักคณุธรรม

ผล
หน่วยงานต้นแบบด้า

น 
ดําเนินการตามประมว
ต้นแบบด้านคุณธรรม 
ละยกย่องบุคคลต้น

พร้อมยกย่องและเผ
ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแ
รยธรรมของส่วนราช

ม มาตรฐานทา

ลลพัธ ์
านคุณธรรม จริยธร

วลจริยธรรมและวินัย
 จริยธรรมของส่วนราช
นแบบ/หน่วยงานต้น

ผยแพร่ผ่านช่องทาง
แนะ เสนอหัวหน้าส่วน
ชการสังกัดรัฐสภา พ

ทางจริยธรรม  

รรมของส่วนราชกา

ยข้าราชการรัฐสภา 
ชการสังกัดรัฐสภา 
นแบบด้านคุณธรรม

งต่าง ๆ  
นราชการ 
พร้อมปัญหา อุปสร

หน้า ๒๗ 

 

ร

ม 

รรค 



โค

โคร
๒.๑ กา
๒.๑.๑ โ
ผู้นําการ
จริยธรร
- การอภิ
ความสํา
การพัฒ
จริยธรร
- การฝึก
ปฏิบัติก
การเป็น
จริยธรร
(งบประ
บาท) 
 

 แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
รขับเคลื่อนและผลักด
โครงการฝึกอบรม
รขับเคลื่อน
รมในองค์กร 
ภิปราย เรื่อง 
าคัญของ                
นาคุณธรรมและ
ม  
กอบรมเชิง
การ เรื่อง ทักษะ 
นผู้นําการขับเคลื่อน
รมในองค์กร 
มาณ ๖๐,๐๐๐ 

สนับสนุน การดําเนินก

ม ดังนี้ 

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ดันการดําเนินการตา

 

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ใน
การขับเคลื่อน
จริยธรรมในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วม 
ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีส่วนร่วมในการฝึก
เทคนิคในการ
รณรงค์ส่งเสริมและ
มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการ 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
จริยธรรม 
วัฒนธรรมองค์กร 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

มประมวลจริยธรรมแ

ร

ก

ะ 

ม 

- ได้บุคลากร
ต้นแบบในการ
ขับเคลื่อน
จริยธรรม 
วัฒนธรรม
องค์กร 
และค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
และวินัยข้าราชการรัฐ

- บุคลากรที่มี
บทบาทใน 
การขับเคลื่อน
จริยธรรมใน
หน่วยงาน 
จํานวน ๕๐ คน 
(ขยายกลุ่ม 
เป้าหมาย) 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
ัฐสภา 
๒.๑.๑ โครงการส่งเ
พัฒนาบุคลากรให
ตามประมวลจริ
ข้าราชการรัฐสภา 
( งบประมาณ  ๘๕
บาท) 
- สัมมนา 
- Work shop แ
ระดมความคิดเห็น 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

สริมและ
ห้ปฏิบั ติ
ยธรรม

๕ ,๐๐๐ 

แบ่งกลุ่ม
 

๑) เพื่อสร้
ความเข้าใ
บทบาทหน
ขับเคลื่อน
จริยธรรมข
รัฐสภา 
๒) เพื่อสน
ส่งเสริมให้
เป็นตัวแท
ในการร่วม
ขับเคลื่อน
มีการปฏบิั
ประมวลจ
ข้าราชการ
อย่างต่อเนื
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นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

รา้งความรู ้
ใจเกี่ยวกับ
น้าที่ในการ

นประมวล
ข้าราชการ

นับสนุน
ห้มีบุคลากร
ทนองค์กร
ม
นผลักดันให้
บัติตาม
จริยธรรม
รรัฐสภา
นื่อง 

- ได้บุค
สามารถ
ในการขั
ประมว
จริยธรร
ข้าราชก
 
 

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ลากรที่
ถเป็นผู้นํา
ขับเคลื่อน
ล
รม
การ 

- บุคลาก
ได้รับกา
คัดเลือก
ชื่อเป็น
ข้าราชก
คุณธรรม
จริยธรรม
ของสํานั
สํานัก 

หน้า ๒

ผู้รับผิด
าหมาย 

กรผู้เคย/
ร
/เสนอ

ารผู้มี
มและ
มดีเด่น

นักทุก

สผ. สํานัก
บุคลากร 
 
สว. สํานัก
ทรัพยากร

๒๘ 

ดชอบ 

กพัฒนา
 

กพัฒนา
รบุคคล 



โคร

๒.๑.๒ โ
ปฏิบัติต
คุณธรร
ธรรมาภิ
คุณธรร
- การคดั
คุณธรร
ดีเด่นแล
ตามประ
ดีเด่นขอ
เลขาธิก
ผู้แทนร
- กิจกรร
มอบราง

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการ
ตามมาตรฐานทาง
มจริยธรรมและ 
ภิบาล : วันแห่ง
มและจริยธรรม 
ดเลือกบุคลากรผู้มี
มและจริยธรรม
ละหน่วยงานส่งเสริม
ะมวลจริยธรรมฯ
องสํานักงาน
การสภา
าษฎร 
รมวันแห่งคุณธรรม 
งวัล ยกย่องเชิดชู

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

และค่านิยมร่วมขอ
ส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา 
๓) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรม 
วัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วมขอ
ส่วนราชการสังกดั 
รัฐสภาในองค์กรได้
๑) เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง 
คุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชกา
รัฐสภา 
๒) เพื่อให้มีบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
๓) เพื่อให้มีสํานัก
ต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
๔) เพื่อเผยแพร่และ

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ง 

ม 

ง 

้ 

ม

ม 

ร

ะ

๑) ได้บุคลากร 
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
เป็นตัวแทนของ
องค์กร ในการ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
องค์กรและ 
หน่วยงาน
ภายนอก 
๒) ได้สํานัก 
ต้นแบบด้าน 
คุณธรรม

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

๑) บุคลากร 
ของสํานักงาน 
เลขาธิการ 
สภาผู้แทน 
ราษฎร 
๒) สํานัก/ 
กลุ่มงานขึ้นตรง 
 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

๒.๑.๒ โครงการขั
และผลักดันการดํา
ตามมาตรฐานทางจ
ธรรมา ภิบาลแล
โปร่งใส 
- ชี้แจงหลักเกณฑ์แ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการจริยธ
ข้าราชการรัฐสภากาํ
- การคัดเลือกบุคลา
คุณธรรมและจริยธร
ดีเด่นตามประมวลจ
ข้าราชการรัฐสภาขอ

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ับเคลื่อน
าเนินการ
จริยธรรม 
ะความ

ละสร้าง

ธรรม
าหนด 
ากรผู้มี
รรม
จริยธรรม
อง

๑) เพื่อส่ง
บุคลากรป
มาตรฐาน
คุณธรรม
ตามประม
จริยธรรม
รัฐสภา 
๒) เพื่อให้
ต้นแบบด้าน
และจริยธ
๓) เพื่อให้
ต้นแบบด้าน
และจริยธ
๔) เพื่อเผ
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นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

งเสริมให้
ปฏิบัติตาม
นทาง 
จริยธรรม 

มวล
ข้าราชการ

ห้มีบุคคล
นคุณธรรม
ธรรม 
ห้มีสํานัก
นคุณธรรม
รรม 
ยแพร่และ

๑) ได้บุ
ต้นแบบ
คุณธรร
จริยธรร
เป็นตัวแ
องค์กร
หน่วยง
ภายนอ
๒) ได้สํ
ต้นแบบ
คุณธรร
จริยธรร
ตามหลั
การคัด

 
ลผลิต กลุ่มเป้

บุคลากร 
บด้าน
รม 
รมเพื่อ
แทนของ 
ในการ 
าน

อก 
ํานัก 
บด้าน 
รม
รม  
ลักเกณฑ์ 
เลือก 

๑) บุคลา
ของสํานั
เลขาธิกา
วุฒิสภา
๒) สํานกั
กลุ่มงาน
 

หน้า ๒

ผู้รับผิด
าหมาย 

ากร 
นักงาน 
าร 

ก/ 
นขึ้นตรง 

สผ. สํานัก
บุคลากร 
 
สว. สํานัก
ทรัพยากร

๒๙ 

ดชอบ 

กพัฒนา
  

กพัฒนา
รบุคคล  



โคร
บุคลาก
จริยธรร
หน่วยงา
ประมวล
ของสําน
สภาผู้แท
- กิ
แลกเป
เครือขา่
(จัดกิจก
คุณธรร
เลขาธิก
งบประม
บาท) 

๒.๑.๓ กิ
ความรูค้
วินัยแล
ข้าราชก

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 
รผู้มีคุณธรรมและ
รมดีเด่นและ
านส่งเสริมตาม
ลจริยธรรมฯดีเด่น
นักงานเลขาธิการ
ทนราษฎร 
กิจกรรมนิทรรศการ
ลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

ายคุณธรรม  
กรรมวันแห่ง
ม ร่วมกับสํานักงาน

การวุฒิสภา 
มาณ ๗๐,๐๐๐ 

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ะโทษทางวินัยของ
การรัฐสภา 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ยกย่องบุคลากรและ
หน่วยงานที่ปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชกา
รัฐสภาและความ
โปร่งใส 

- เพื่อให้บุคลากร
ของสํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและ

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ะ

ร

จริยธรรม 
ตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือก 
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

จ

- จัดกิจกรรม
ชี้แจงให้ความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัย
ของข้าราชการ
รัฐสภาและใน

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

 

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
ที่เข้ารับการ
อบรมโครงการ

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
สํานักงานเลขาธกิาร
( งบประมาณ  ๖๔
บาท) 
- การคัดเลือกสํานกั
ผลงานด้านการสง่เส
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาแล
โปร่งใสของสํานักงา
เลขาธิการวุฒิสภา 
( งบประมาณ  ๓๕
บาท) 
- วั น แ ห่ ง คุ ณ ธ ร ร
เครือข่ายคุณธรรมแ
โปร่งใส (เผยแ
คุณธรรมและยกย่
ข้าราชการและหน่ว
ได้รับรางวัล) 
(งบประมาณ ๑๑
บาท) 
๒.๑.๓ โครงการเสริ
ความรู้ความเข้าใจเ
วินัยและโทษทางวิน
กฎหมายว่าด้วยระเ
ข้าราชการรัฐสภาพ
กรณีตัวอย่าง 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
รวุฒิสภา 
๔ ,๐๐๐ 

กที่มี
สริมตาม

ละความ
น

๕ ,๖๐๐ 

ร ม แล ะ
และความ
แพร่หลัก
องเชิดชู
วยงานที่

๓ ,๐๐๐ 

ยกย่องบคุ
หน่วยงาน
ตามประม
จริยธรรมข
รัฐสภาแล
โปร่งใส 

มสร้าง
กี่ยวกับ
นัยตาม
เบียบ
พร้อม

- เพื่อใหบุ้
ของสํานัก
เลขาธิการ
ความรู้ คว
เกี่ยวกับวิน
การดําเนนิ

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล
คลากรและ
นที่ปฏิบัติ
มวล
ข้าราชการ
ะความ

ของส่วน
สังกัดรัฐ
๓) ได้เผ
ประชาส
ต่อองค์
และภา
และภา
ส่วนราช
สังกัดรัฐ

บุคลากร
กงาน
รวุฒิสภามี
วามเข้าใจ
นัยและ
นการทาง

- จัดกจิ
ชี้แจงให
มีความ
เข้าใจเกี
วินัยในส
สําคัญ

 
ลผลิต กลุ่มเป้
นราชการ 
ฐสภา 
ผยแพร่
สัมพันธ์
์กรภายใน
ยนอก
ยนอก
ชการ
ฐสภา 

จกรรม
ห้บุคลากร
รู้ ความ
กี่ยวกับ
ส่วนที่

- บุคลาก
บทบาทห
เป็นนายท
และผู้ช่ว
นายทะเ
ข้อมูลข่า

หน้า 

ผู้รับผิด
าหมาย 

กรที่มี
หน้าที่
ทะเบียน
วย 
บียน
าวสาร

สผ. สํานัก
บุคลากร 
สํานัก
บริหารงา
 
สว.สํานักพ

๓๐ 

ดชอบ 

กพัฒนา
และ

นกลาง 

พัฒนา



โคร

 

 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

การดําเนินการทาง
วินัย 

 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
ต่าง ๆ ของ
สํานักพัฒนา
บุคลากร 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
(งบประมาณ ๒๐,๐
บาท) 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
๐๐ วินัย 

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ของทุกส
 

หน้า ๓

ผู้รับผิด
าหมาย 
สํานัก ทรัพยากร

๓๑ 

ดชอบ 

รบุคคล  



๒

- มแีผน
งบปร

 
เก

 

 

 

 

 

 

 

 แผนส่งเสริม ส

๒.๒  การขับเคลื่อ

นการขบัเคลื่อนส่วน
ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖

กณฑ์การให้คะแน

ระดบัคะแนน 
๑ 
๓ 
๕ 

สนับสนุน การดําเนินก

อนและตดิตามการ

ผ
นราชการสังกัดรัฐส
๖๔ 

นน 

• มีแผนก
• ดําเนินก
• รายงาน
พร้อมปั

การด้านคุณธรรมและค

รดําเนินการของช

ผลผลติ 
ภาเป็นองค์กรพอเพี

การขับเคลื่อนส่วนร
การตามแผนการขบั
นผลการดําเนินการ
ปัญหา อุปสรรค แล

ความโปร่งใสของส่วน

ชมรม STRONG M

พียงต้านทุจริต ประ

ราชการสังกัดรัฐสภา
บเคลื่อนส่วนราชกา
ตามมาตรการ/แนว

ละข้อเสนอแนะเสน

นราชการสังกัดรัฐสภา

 MODEL ของส่วน

ะจําปี - มี
ต

 

เกณ
าเป็นองค์กรพอเพยี
ารสังกัดรัฐสภาเป็น
วทาง ในการป้องกนั
อหัวหน้าส่วนราชก

ประจําปีงบประมาณ

นราชการสังกัดรัฐ

มมีาตรการ/แนวทา
ตามแนวทางของสํา

ณฑ์การให้คะแนน
ยงต้านทุจริต ประจํ
องค์กรพอเพียงต้าน
นและปราบปรามก
การสังกัดรัฐสภา  

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฐสภา 

ผล
าง ในการป้องกันแล
านักงาน ป.ป.ช. แล

น 
ําปีงบประมาณ พ.ศ
นทุจริต ประจําปีงบ
ารทุจริตในหน่วยงา

ลลพัธ ์
ละปราบปรามการท
ละเผยแพร่ผ่านช่องท

ศ. ๒๕๖๔ 
บประมาณ พ.ศ. ๒๕
านตามแนวทางของ

หน้า ๓

ทุจริตในหน่วยงาน 
ทางต่าง ๆ  

๕๖๔ 
งสํานักงาน ป.ป.ช. 

๓๒ 

 

  



โค

โคร
๒.๒  กา
 ๒.๒.๑ 
มุ่งสู่สํานั
สภาผู้แท
องค์กรพ
(STRON
(งบประ
๔๐๘,๐๐
- กิ จ ก
ปฏิบัติก
- กิจกร
สมอง 

๒.๒.๒ โ
และขับเ
จิตพอเพี
ส่งเสริมค

 แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
ารขับเคลื่อนและติดต
โครงการผสานพลัง

นักงานเลขาธิการ
ทนราษฎรเป็น
พอเพียงต้านทุจริต 
NG MODEL)  
มาณจํานวน 
๐๐ บาท)  
ร ร ม สั ม ม น า เ ชิ ง
าร 
รรมแบ่งกลุ่มระดม

โครงการส่งเสริม
เคลื่อน STRONG 
พียงต้านทุจริต 
คุณธรรมและความ

สนับสนุน การดําเนินก

ม ดังนี้ 

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ตามการดําเนินการขอ
๑) เพื่อเสริมสร้าง 
ให้ข้าราชการ
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้มีจิตพอเพียง
ต้านทุจริต และมี
ความละอายและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 
และเพื่อร่วมกันสรา้
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร
เป็นองค์กรต้านการ
ทุจริต 
๒) เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตภายใน
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร 
๑) เพื่อเสริมสร้างให
ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผูม้ี

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

องชมรม STRONG M

ร

าง
ร

ร

ร

- บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต 
 

ห้
น

มี

- มีรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ตามแผนส่งเสริม
และขับเคลื่อน

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
MODEL ของส่วนราช

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
ทุกสํานัก/กลุ่ม/
กลุ่มงาน 
-บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

๑) บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรทุก

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
ชการสังกัดรัฐสภา 

๒.๒.๑ กิจกรรมปร
ปฏิบัติการขับเคลื่อ
ชมรม STRONG จิต
ต้านทุจริต ส่งเสริมค
และความโปร่งใส 
 

๒.๒.๒ กิจกรรม S
DAY : Strong To
(ผสานพลังขับเค
พอ เพี ย งต้ านทุ จ

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ระชุมเชิง
นองค์กร

ตพอเพียง
คุณธรรม

- เพื่อกําห
ทางการดาํ
ขับเคลื่อน
ชมรม STR
ประจําปีง
พ.ศ. ๒๕๖

STRONG 
ogether 
ลื่อนจิต
ริ ต เพื่ อ

๑) สร้างก
ร่วมในการ
ขับเคลื่อน
จิตพอเพีย

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

หนดทิศ
าเนินการ

นองค์กร
RONG 
บประมาณ 
๖๔ 

- แผนขั
องค์กรช
STRON

การมีส่วน
ร
น STRONG 
ยงต้าน

๑) บุคล
ส่วนร่วม
ขับเคลื่อ
STRON

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ขับเคลื่อน
ชมรม 
NG  

- คณะก
ขับเคลื่อ
องค์กรช
STRONG
ส่งเสริมค
และควา
โปร่งใสข
สํานักงา
เลขาธิกา
วุฒิสภา

ลากรมี
มในการ
อน 
NG จิต

- บุคลาก
สํานักงา
เลขาธิกา
วุฒิสภา

หน้า ๓

ผู้รับผิด
าหมาย 

รรมการ
อน
ชมรม 
G 
คุณธรรม
าม
ของ
น
าร

สผ. สํานกั
นโยบายแ
แผน  
 
สว. คณะก
ขับเคลื่อน
ชมรม ST
ส่งเสริมคณุ
และความ
โปร่งใสขอ
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 
 
 

กร
น
าร

สผ. 
คณะกรรม
ชมรม Str
 

๓๓ 

ดชอบ 

ก
และ

รรมการ
นองค์กร
TRONG 
ณธรรม
ม
อง
น
ร

มการ
rong  



โคร
โปร่งใส 
เลขาธิก
(งบประ
๓๐๐,๐๐
     ๑ .  
ส่ ง เ ส ริ
ตระหนั
and vo
       ๑.
       ๑
เพลง “ส
       ๑.
     ๒. 
สัมพันธ์ 
       ๒.
ขย า ย เ
สํานักง
ผู้แทนร
กลุ่มงาน
       ๒
แ ล ก เ ป
เครือข่า
ต้านทุจริ
     ๓. 
ความรู้ 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 
ของสํานักงาน
ารสภาผู้แทนราษฎร  
มาณจํานวน 
๐๐ บาท) 
กิ จกรรมรณรงค์ 

ริ ม  ส ร้ า ง ค ว า ม
ักรู้เฝ้าระวัง Watch 

oice  
.๑ ประกวดคําขวัญ 
.๒  ประก วด ร้ อ ง
สุจริตไม่คิดโกง” 
.๓ ประกวดคลิปสั้น 

กิจกรรมเครือข่าย

.๑ ประสานงานและ
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ย ใ น
านเลขาธิการสภา

ราษฎร ๒๗ สํานัก/
นขึ้นตรง  
. ๒  กิ จ ก ร ร ม

ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ
ยองค์กรจิตพอเพียง
รติภายนอก  
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตและมีความ
อายและไม่ทนต่อ
การทุจริต และเพื่อ
ร่วมกันสร้าง
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร
เป็นองค์กรต้านการ
ทุจริต 
๒) เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตภายใน
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร 
 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ร

ร

ร

ของชมรม 
STRONG สผ. 
 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
สํานัก/กลุ่ม/
กลุ่มงาน 
๒) บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
ความเข้มแข็งและยั่ง
- จั ด ทํ าองค์ ควา
STRONG จิตพอเพ
ทุจริตและส่งเสริมค
ความโปร่งใส 
- เสวนา/แลกเปลี่ย
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ย ใ
ภายนอก 
- จัดนิทรรศการ/
องค์ความรู้ สู่ภาย
ภายนอกสํานักงาน 
- ประกวดคลิปสั้น
ต่อต้านการทุจริต 
- รณรงค์การเฝ้าร
ทุจริต (Watch and

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
งยืน) 
มรู้ ด้ าน 
พียงต้าน
คุณธรรม 

ยนเรียนรู้
ใ น แ ล ะ

/เผยแพร่
ยในและ
 
เพื่อการ

ะวังการ
d Voice) 

ทุจริต 
๒) รณรงค
ความรู้คว
เกี่ยวกับก
ดําเนินการ
เป็นองค์ก
STRONG 
พอเพียงต้

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

ค์เผยแพร่
ามเข้าใจ
าร
รและการ
รต้นแบบ 
จิต
้านทุจริต 

พอเพีย
ทุจริต
๒) บุคล
ความรูใ้
ขับเคลื่อ
STRON
พอเพีย
ทุจริต

 
ลผลิต กลุ่มเป้
งต้าน

ลากรมี
ในการ
อน 
NG จิต
งต้าน

หน้า ๓

ผู้รับผิด
าหมาย 

สว. คณะก
ขับเคลื่อน
ชมรม ST
ส่งเสริมคณุ
และความ
โปร่งใสขอ
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓๔ 

ดชอบ 

กรรมการ
นองค์กร
TRONG 
ณธรรม
ม
อง
น
ร



โคร
องค์กรพ
(สัมมนา
๒.๒.๓ โ
กระบวน
ปราบปร
ประจําปี
๒๕๖๔ 
- ศึกษาด
ป้องกันแ
ทุจริต  
(งบประ
บาท) 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 
พอเพียงต้านทุจริต 
าเชิงปฏิบัติการ) 
โครงการเรียนรู้
นการป้องกันและ
รามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ดูงานด้านการ
และปราบปรามการ

มาณ ๖๐,๐๐๐ 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต และการ
รับรู้ถึงภัยของการ
ทุจริตให้แก่ 
บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธกิา
สภาผู้แทนราษฎร 
๒) เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่บุคลากรของ
สํานักงานฯ 
๓) เพื่อสร้าง
เครือข่าย 
ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อน 
งานด้านการป้องกนั
และปราบปรามการ
ทุจริตพร้อมทั้ง
เสริมสร้างบทบาท 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ร 

ร

ร

ร

น 
ร

- บุคลากรมี
ความรู้ 
ความเข้าใจด้าน 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต และ 
รับรู้ภัยของการ
ทุจริต 
- เสริมสร้าง
ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกชมรม 
STRONG จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริตมากขึ้น 
เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ 
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต  
 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

  

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
๒๕๐ คน 
(จํานวน ๕ รุ่น
รุ่นละ ๕๐ คน) 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

๒ .๒ .๓  โครงการ
กระบวนการป้อง
ปราบปรามการทุจริ
(งบประมาณ  ๓๕
บาท) 
- ศึกษาดู ง านพิพิ
ต้านโกง 
- รับฟังบรรยายพิษ
การทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ร เรี ยนรู้
กันและ
ต 
๕ ,๐๐๐ 

พิ ธ ภัณฑ ์

ษภัยของ

- เพื่อส่งเส
สนับสนุนใ
บุคลากรมี
และตระห
ของการทุ
ประพฤตมิิ
เสริมสร้าง
ค่านิยมใน
ซื่อสัตย์สุจ
บุคลากร
 

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

สริม และ
ให้
มีความรู้
หนักถึงภัย
จริต 
มิชอบและ
งทัศนคติ 
นความ
จริตให้กับ

- บุคลา
ความรูแ้
ตระหนั
ของการ
ประพฤ
 

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ากรมี
และ
นักถึงภัย
รทุจริต 
ฤติมิชอบ 

- ข้าราช
บรรจุให
ประจําปี
งบประม
พ.ศ. ๒๕
ของสํานั
เลขาธิกา
วุฒิสภา

หน้า ๓

ผู้รับผิด
าหมาย 

ชการ
ม่

ป
มาณ 
๕๖๓ 
นักงาน
าร

สผ. สํานกั
บุคลากร 
 
สว.สํานักพ
ทรัพยากร

๓๕ 

ดชอบ 

กพัฒนา
 

พัฒนา
รบุคคล  



โคร

 

 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ในการเฝ้าระวัง แล
การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
 
 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ะ

 

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 

 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก

๒ .๒ .๔ กิจกรรมป
สัญลักษณ์เพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต 
- สร้างการมีส่วนร่ว
ขับเคลื่อนองค์กร S
โดยการให้เสนอสัญ
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
เกี่ยวกับองค์กร S
จิตพอเพียงต้านทุจ
สํานักงานเลขาธิการ
 
 
 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป

ประกวด
รรณรงค์

วมในการ
STRONG 
ญลักษณ์
ม จ ด จํ า
STRONG 
จริตของ
รวุฒิสภา 

๑) สร้างก
ร่วมในการ
ขับเคลื่อน
จิตพอเพีย
ทุจริต 
๒) รณรงค
ความรู้คว
เกี่ยวกับก
ดําเนินการ
เป็นองค์ก
STRONG 
พอเพียงต้
๓) เพื่อสร้
สัญลักษณ์
ขับเคลื่อน
STRONG
พอเพียงต้

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

การมีส่วน
ร
น STRONG 
ยงต้าน

ค์เผยแพร่
ามเข้าใจ
าร
รและการ
รต้นแบบ 
จิต
้านทุจริต 
รา้ง
ณก์าร
นองค์กร 
จิต
้านทุจริต 

๑) บุคล
ส่วนร่วม
ขับเคลื่อ
STRON
พอเพีย
ทุจริต
๒) บุคล
ความรูใ้
ขับเคลื่อ
STRON
พอเพีย
ทุจริต

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ลากรมี
มในการ
อน 
NG จิต
งต้าน

ลากรมี
ในการ
อน 
NG จิต
งต้าน

- บุคลาก
สํานักงา
เลขาธิกา
วุฒิสภา

หน้า 

ผู้รับผิด
าหมาย 

กร
น
าร

คณะกรรมก
ขับเคลื่อน
องค์กรชม
STRONG
ส่งเสริมคุ
และความ
โปร่งใสขอ
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓๖ 

ดชอบ 

การ
น
มรม 
G 
ณธรรม
ม
อง
น
ร



 

๒

๑. มีเค
๒. มีแน

เครื
 

เก

 
 
 

แผนส่งเสริม สนับ

๒.๓ การขยายเครื

ครือข่ายองค์กรคุณธ
นวทางการขับเคลื่อ
รอืข่ายตามข้อ ๑  

กณฑ์การให้คะแน

ระดบัคะแนน 
๑ 
๓ 

๕ 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

รอืข่ายและดําเนิน
ผ

ธรรม/หน่วยงานที่ได
อนสูก่ารเป็นองค์กร

นน 

•  ส่วนรา
• ดําเนินกิ
• มีแนวท
ช่อสะอ

• นําแนว
๑ แนวท

• รายงาน
คุณธรร
 

 

คุณธรรมและความโปร่งใ

นกิจกรรมร่วมกับเ
ผลผลติ 
ด้รับรางวัลช่อสะอา
คุณธรรมต้นแบบทีไ่

าชการมีแผนงาน/โค
กิจกรรมตามแผนงา
ทางการขับเคลื่อนสู่ก
าด 
ทางการขับเคลื่อนส
ทาง 
นผลการดําเนินการ
รมมาประยุกต์ใช้กับ

ใสของส่วนราชการสังกัด

ครือข่ายองค์กรคุ

าด อย่างน้อย ๑ หน
ได้มีการแลกเปลี่ยน

ครงการขยายเครือข
าน/โครงการขายเค
การเป็นองค์กรคุณ

สู่การเป็นองค์กรคุณ

ขยายเครือข่ายองค์
บส่วนราชการสังกัด

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

ณธรรม/หน่วยงา

น่วยงาน 
นเรียนรู้กับ

- น
กั

 

เกณ
ข่ายองค์กรคุณธรรม
ครือข่ายองค์กรคุณธ
ธรรมต้นแบบที่ได้มี

ณธรรมที่ได้มกีารแล

ค์กรคุณธรรม/หน่วย
รัฐสภา พร้อมปัญห

มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

านที่ได้รับรางวัลช่

นําแนวทางการขับเ
กับเครือข่ายมาประ

ณฑ์การให้คะแนน
ม/หน่วยงานที่ได้รบั
ธรรม/หนว่ยงานที่ได
มกีารแลกเปลี่ยนเรีย

ลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ยงานที่ได้รับรางวัลช
หา อุปสรรค และข้อ

ช่อสะอาด 
ผล

เคลื่อนสูก่ารเป็นอง
ะยุกต์ใช้กับส่วนราช

น 
บรางวัลช่อสะอาด 
ด้รับรางวัลช่อสะอา
ยนรู้กับเครือข่ายอง

บเครือข่ายมาประยกุ

ช่อสะอาดและการน
อเสนอแนะ เสนอหั

ลลพัธ ์
ค์กรคุณธรรมที่ได้มี

ชการสังกัดรัฐสภา อ

 เพิ่มเติมจากปีงบปร
าด ตามระดับคะแน
งค์กรคุณธรรม/หนว่

กต์ใช้กับส่วนราชกา

นําแนวทางการขับเ
หวัหน้าส่วนราชการ

มกีารแลกเปลีย่นเรยี
อย่างน้อย ๑ แนวท

ระมาณที่ผา่นมา 
นนที ่๑ 
วยงานที่ได้รับรางวลั

ารสังกัดรัฐสภาอย่า

เคลื่อนสู่การเป็นอง
สังกัดรัฐสภา 

หน้า ๓๗ 

ยนรู้
าง 

ล 

างน้อย 

งค์กร



โค

โคร
๒.๓ กา
๒.๓.๑ โ
จริยธรร
: กิจกรร
เครือขา่
สังกัดรัฐ
ดําเนินก
สํานักงา
วุฒิสภา
เลขาธิก
สภาผู้แท
- ส่วนรา
ดําเนินก
เรียนรู้ร่
ภายนอ
การเป็น
ต้นแบบ
(งบประ
บาท) 
๒.๓.๒ โ
องค์กร
ด้านคุณ
หรือหน

 แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
ารขยายเครือข่ายและ
โครงการสร้างเสริม
มนําทีมงาน  
รมการสร้าง
ายของส่วนราชการ
ฐสภา โดย
การร่วมกันระหว่าง
านเลขาธกิาร
ากับสํานักงาน
การ 
ทนราษฎร 
าชการสังกัดรัฐสภา
การแลกเปลี่ยน
รว่มกับหน่วยงาน
กเพื่อขับเคลื่อนสู่
นองค์กรคุณธรรม
บ  
มาณ ๑๐,๐๐๐ 

โครงการศึกษาดูงาน
รคุณธรรมต้นแบบ
ณธรรมจ ริยธรรม
น่วยงานช่อสะอาด 

สนับสนุน การดําเนินก

ม ดังนี้ 

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ะดําเนินกิจกรรมร่วมก
- เพื่อรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างเครือข่าย
คุณธรรมของ 
สํานักงานเลขาธกิา
สภาผู้แทนราษฎร 
และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
กับหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ 
- กระทรวง
สาธารณสุข  
- บริษัท เจ.เอช.  
อุตสาหกรรม จํากดั
(ขยายเครือข่าย) 

๑) เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
๒) เพื่อศึกษา

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

กับเครือข่ายองค์กรคุ

ร

ด 

- รายงาน
สรุปผล 
แนวทางการ
ขับเคลื่อนสู่การ
เป็นองค์กร 
คุณธรรม 

๑) มีคณะทํางาน
ทุกสานัก 
๒) บุคลากร 
มีความรู้ความ

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
ณธรรม/หน่วยงานที่

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทน 
ราษฎร  

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทน 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
ได้รับรางวัลช่อสะอา
๒.๓.๑ กิจกรรมแล
เ รี ย น รู้ แ ล ะ เ ส ริ
เครือข่ายองค์กรคุ
ขอ งส่ วนร าชกา
รัฐสภา 
- จัดเวทีแลกเปลี่ย
ระหว่างองค์กรเค
คุณธร รมภายนอ
ภายในส่วนราชกา
รัฐสภา 
 
 

๒ .๓ .๒  โครงการ
หน่ วยงานและบุ
ช่อสะอาด 
- แลกเปลี่ยนเรียน

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
าด 
กเปลี่ยน
ม ส ร้ า ง

คุณธรรม
รสั ง กั ด

ยนเรียนรู้
ครือข่าย
อกและ
ารสังกัด

- เพื่อเพิ่ม
และสร้างค
ร่วมมือกับ
คุณธรรม

รพัฒนา
คลากร 

นรู้/ร่วม

- เพื่อขยา
ร่วมมือกับ
ภายนอก

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

มพูนความรู้
ความ
บเครือข่าย

- ได้ยก
ความรู้แ
ร่วมมือ
เครือขา่
คุณธรร
 

ายความ
บเครือข่าย

- ขยาย
และคว
ในการขั
ความโป

 
ลผลิต กลุ่มเป้

ระดับ
และความ
ระหว่าง
าย
รม 

- คณะทํ
STRONG
สํานัก 

เครือข่าย
ามร่วมมือ
ขับเคลื่อน
ปร่งใส

- คณะก
ขับเคลือ่
องค์กรช
STRONG

หน้า 

ผู้รับผิด
าหมาย 

ทํางาน 
G แต่ละ

สผ. สํานัก
บุคลากร 
 
สว. สํานัก
ทรัพยากร

รรมการ
อน
ชมรม 
G ฯ 

สผ. สํานัก
บุคลากร 
 
สว. สํานัก

๓๘ 

ดชอบ 

กพัฒนา
  

กพัฒนา
รบุคคล 

กพัฒนา
 

กพัฒนา



โคร
เช่น 
- สถานี ิ
ช่อง ๓ 
- บริษัท
มหาชน
-บริษัท 
จํากัด (ม
- สถาบนั
(งบประ
บาท) 
หมายเห
เคยศึกษ
การบินไ
ปูนซิเมน
(มหาชน
(ประเท
บริษัท ริ
(ผ่านสื่อ
จังหวัดบุ
คุณธรรม
อิเล็กทร
 
 

 แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี 

 ปตท. จํากัด
น 

บางจากปิโตเลียม 
มหาชน) 
นพระปกเกล้า 
มาณ ๔๐,๐๐๐ 

หตุ : ในปีที่ผ่านมา
ษาดูงาน เช่น บริษัท
ไทย จํากัด บริษัท 
นต์ไทย จํากัด 
น)   บริษัท ไลอ้อน 
ศไทย) จํากัด 
รกิิ การ์เม้นส์  จํากัด 
ออิเล็กทรอนิคส์) 
บุรีรัมย์ จังหวัด
มต้นแบบ (ผ่านสื่อ
รอนิคส์) 

สนับสนุน การดําเนินก

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงาน 
ภายนอกเกี่ยวกับ
แนวทาง 
การขับเคลื่อน
องค์กร 
เพื่อนําไปสู่องค์กร 
คุณธรรมต้นแบบ 
 

การด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

เข้าใจ และมี
แนวทางใน 
การขับเคลื่อน
องค์กร 
เพื่อนําไปสู่
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
๓) มีจํานวน 
เครือข่ายภายใน
ครบทุกสํานัก
และมีการดําเนิน 
กิจกรรมร่วมกัน

ความโปร่งใสของส่วน

กลุ่มเป้าหมาย 
ราษฎร จํานวน 
๕๐ คน 

นราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจก
กิจกรรมช่อสะอา
นํามาดํา เนินการ
องค์กรสํานักงานเล
วุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงาน
รรม วัตถุป
าด  เพื่ อ
รภายใน
ลขาธิการ

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

และตอ่
ทุจริต

 
ลผลิต กลุ่มเป้
อต้านการ

หน้า ๓

ผู้รับผิด
าหมาย 

ทรัพยาก

๓๙ 

ดชอบ 

รบุคคล  



 

๒

- มแีผน
มาปร

เก

 

แผนส่งเสริม สนับ

๒.๔ การใช้หลักธร

นงาน/โครงการ/กิจ
รับใช้กับการปฏิบัติ

กณฑ์การให้คะแน

ระดบัคะแนน 
๑ 

๓ 

๕ 

ับสนุน การดําเนินการด้าน ุ

รรมและหลักปรัช
ผ

จกรรมการนําหลักธ
ติหน้าที่และการดําเน

นน 

• ส่วนราช
และการ

• ดําเนินก
ชีวิตส่วน
 

• ร้อยละบ
หน้าที่แ
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล

• รายงาน
พร้อมปั
 

คุณธรรมและความโปร่งใ

ญาของเศรษฐกจิ
ผลผลติ 
ธรรมและหลักปรัชญ
นินชีวิตส่วนตัว 

ชการสังกัดรัฐสภามี
รดําเนินชีวิตส่วนตัว
การตามแผน/โครง
นตัว 

บุคลากรกลุ่มเป้าห
และการดําเนินชีวิต 
ะ ๗๕ ได้คะแนน ๐
ะ ๘๐ ได้คะแนน ๐
ะ ๘๕ ได้คะแนน ๐
ะ ๙๐ ได้คะแนน ๑
นผลการดําเนินการ
ปัญหา อุปสรรค แล

ใสของส่วนราชการสังกัด

จพอเพียงเพื่อนําไ

ญาของเศรษฐกิจพอ

มแีผนงาน/โครงการ
ว 
การ/กิจกรรมการนํ

มายมีความรู้ ความ
 โดย 
๐.๔ คะแนน 
๐.๖ คะแนน 
๐.๘ คะแนน 
๑.๐ คะแนน 
ตามหลักธรรมและ

ละข้อเสนอแนะ เสน

ัดรฐัสภา ประจําปีงบประม

ไปสู่องค์กรคุณธรร

อเพียง - บ
แ
แ

เกณ
ร/กิจกรรมการนําห

นําหลักธรรมและหลั

มเข้าใจเกี่ยวกับการ

หลักปรัชญาของเศ
นอหัวหน้าส่วนราชก

มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รมต้นแบบ 

บุคลากรกลุ่มเป้าหม
และหลักปรัชญาขอ
และการดําเนินชีวิต

ณฑ์การให้คะแนน
หลักธรรมและหลักป

ลกัปรัชญาของเศรษ

นําหลักธรรม และห

ศรษฐกิจพอเพียงมา
การสังกัดรัฐสภา 

ผล
มาย มีความรู้ ความ
องเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนตัว  

น 
ปรัชญาของเศรษฐกิ

ษฐกิจพอเพียงมาปรั

หลักปรัชญาของเศร

ปรับใช้กับการปฏิบั

ลลพัธ ์
มเข้าใจเกี่ยวกับการ
งปรับใช้กับการปฏิบ

กิจพอเพียงมาปรับใ

รับใช้กับการปฏิบัติห

รษฐกิจพอเพียงมาป

บัติหน้าที่และการดํา

รนําหลักธรรม 
บัติหน้าที่  

ใช้กับการปฏิบัติหน้

หน้าที่และการดําเนิ

ปรับใช้กับการปฏิบั

าเนินชีวิตส่วนตัว  

หน้า ๔๐ 

้าที่

นิน

บัติ

 



โค

โครง
๒.๔ กา
๒.๔.๑ โ
ดุลยภาพ
ของเศรษ
- การสัม
ปฏิบัติก
งานเกี่ยว
การเงินเ
และการ
ตามหลัก
เศรษฐกิ
(งบประ
บาท) 

 แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สาํ

งการ/กิจกรรม 
ารใช้หลักธรรมและหล
โครงการเสริมสร้าง
พชีวิตและปรัชญา
ษฐกิจพอเพียง 
มมนาเชิง
าร/การศึกษาดู
วกับการบริหา
เพื่อความพอเพียง 
รฝึกพึ่งพาตนเอง
กปรัชญาของ
กิจพอเพียง 
ะมาณ ๑๑๐,๐๐๐ 

สนับสนุน การดําเนินก

ม ดังนี้ 

านักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ลักปรัชญาของเศรษฐ
๑) เพื่อส่งเสริมให้มีค
ความเข้าใจแนวคิดห
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและแนวทาง
ดําเนินชีวิตที่มีดุลยภ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒) เพื่อให้มีส่วนร่วมใ
กิจกรรมเสริมสร้างกา
ดําเนินชีวิตอย่างมีดุลยภ
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงาน และ 
การดําเนินชีวิตพร้อม
น้อมนําพระบรมราโช
มาเป็นแนวทางในกา
ปฏิบัติ 

การด้านคุณธรรมและค

ภาผู้แทนราษฎร 
 ผลผลิต
ฐกิจพอเพียงเพื่อนําไ
วามรู้ 
ลัก
จ
งการ
าพ

ใน
าร
ภาพ 

มทั้ง 
ชวาท 
ร

๑) บุคลากรม
ความรู้  
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒) รายงานผ
เกี่ยวกับ 
การดําเนินก
โดยยึดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
จากสํานัก 

ความโปร่งใสของส่วน

 กลุ่มเป้าหมาย
ไปสู่องค์กรคุณธรรมต้
มี

ของ

ผล

าร

- บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทน 
ราษฎร 
จํานวน ๑๕๐
คน 

นราชการสังกัดรัฐสภา

ย โครงการ/
ต้นแบบ 
ง ๒.๔.๑ โครงการส

ปฏิบัติตามหลักป
เศรษฐกิจพอเพียง
(งบประมาณ ๘๘
- รับฟังบรรยายแ
เรียนรู้เกี่ยวกับกา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรับใช้ในการปฏบิ
ราชการและการด
ประจําวัน ซึ่งเป็น
ของรางวัลหน่วยง
การขับเคลื่อน “บ
พัฒนาชุมชนด้วย
วัฒนธรรม ซึ่งพิจ
ดําเนินงานของสาํ
เลขาธิการวุฒิสภา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ในการบริหารจัดก
และส่งเสริมบุคลา
ความพอเพียง คว
ความสมดุลโดยใช
คุณธรรมในการป

ประจําปีงบประมาณ

สํานั
/กิจกรรม 

ส่งเสริมการ
รัชญาของ
ง 
,๐๐๐ บาท) 

และศึกษา
ารใช้หลัก
พอเพียงมา
บัติหน้าที่
ดํารงชีวิต
นหลักสําคัญ
งานที่สนับสนุน
บวร” ในการ
มิติทาง
ารณาจากการ
านักงาน
าที่ได้นําหลัก
พอเพียงมาใช้
การองค์กร 
ากรให้ยึดหลัก
วามมีเหตุผล 
ช้ความรู้คู่
ฏิบัติหน้าที่

๑) 
ควา
ต่อ
หลั
เศร
๒) 
ส่งเ
สําน
วุฒิ
ปรัช
พอ
หน้
ดําร

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นักงานเลขาธิการวุฒิส
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างความรู้ 
ามเข้าใจที่ถูกต้อง
บุคลากรเกี่ยวกับ
ักปรัชญาของ
รษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อสนับสนุน
เสริมให้บุคลากร
นักงานเลขาธกิาร

ฒสิภายึดหลัก
ัชญาของเศรษฐกิจ

อเพียงในการปฏิบัติ
น้าที่ราชการและ
รงชีวิตส่วนตน 

สภา 
ผลผลิต 

- บุคลากรนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติ 

หน้า ๔

กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากร
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน 
๑๐๐ คน 

ส
พั
 
ส
พั
ท
บ

๔๑ 

ผู้รับผิดชอบ 

สผ. สํานัก
พฒันาบุคลากร  
 
สว. สํานัก
พฒันา
ทรัพยากร
บุคคล  



โครง

๒.๔.๒ โ
เพื่อประ
ปฏิบัติงา
หลักธรร
วิถีทางศ
ตามหลัก
๗๖ ประ
๖๗ และ
รัฐธรรม
ราชอาณ
พุทธศักร
 (งบประ
บาท) 

 แผนส่งเสริม ส

สาํ
งการ/กิจกรรม 

โครงการพัฒนาจิต 
ะสิทธิผลของการ
าน : กิจกรรม
รมนําชีวิตด้วย
ศาสนา (ดําเนินการ
กการของมาตรา 
ะกอบมาตรา 
ะมาตรา ๓๑ ของ
นูญแห่ง

ณาจักรไทย 
ราช ๒๕๖๐) 
ะมาณ ๔๙,๒๐๐ 

สนับสนุน การดําเนินก

านักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อให้บุคลากร 
ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักคําสอน 
ทางศาสนา เพื่อเป็น 
แนวทางในการนํามา
ดําเนินชีวิตให้เกิด 
ความสุขทางจิตใจ 
๒) เพื่อให้บุคลากร 
ได้นําหลักของคุณธรร
และจริยธรรมมาใช้ 
เพื่อเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติงานในองค
และสร้างเสริมบุคลา
ให้มีคุณธรรมจริยธรร
อันจะนําไปสู่การทําง
ร่วมกันอย่างมีความส
 

การด้านคุณธรรมและค

ภาผู้แทนราษฎร 
 ผลผลิต

 

รม 

ค์กร 
กร 
รม 
งาน
สุข 

- บุคลากรมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
หลักคําสอนท
ศาสนา 
เพื่อนํามาเป็
แนวทางใน
การนํามาใช้ใ
การปฏิบัติงา
และการดําเน
ชีวิต 
 

ความโปร่งใสของส่วน

 กลุ่มเป้าหมาย

ทาง

น 

้ใน  
าน
นิน

- บุคลากรของ
สํานักงาน
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แนน ๐.๔ คะแนน 
แนน ๐.๖ คะแนน 
แนน ๐.๘ คะแนน 
แนน ๑ คะแนน 
ตามแผนบริหารคว
รรค ข้อเสนอแนะ เ

ราชการสังกัดรัฐสภา 

ารทุจริตในองค์ก

งส่วนราชการ
 ๆ 

- ผ
ข

เกณ
หารความเสี่ยง เป็น

ปนแนวทางในการป้
ความเสี่ยงในการป้

 
 
 

วามเสี่ยงเพื่อเป็นแน
 เสนอหัวหน้าส่วนรา

ประจําปีงบประมาณ 

ร 

ผลการประเมินตาม
ของส่วนราชการสัง

ณฑ์การให้คะแนน
นแนวทางในการปอ้

องกันการทุจริตขอ
องกันการทุจริตขอ

นวทางในการป้องกัน
าชการสังกัดรัฐสภา

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผล
มแผนบริหารความเ
กัดรัฐสภา มีความเ

น 
องกันการทุจริตของ

องส่วนราชการสังกัด
งส่วนราชการสังกัด

ันการทุจริตของส่วน
า 

ลลพัธ ์
เสี่ยงในการป้องกันก
เสี่ยงลดลงร้อยละ ๙

ส่วนราชการสังกัดรั

ดรัฐสภา ประจําปีง
ดรัฐสภา ประจําปีงบ

นราชการสังกัดรัฐส

หน้า ๔

การทุจริต 
๙๐ 

รฐัสภา ประจําปี

บประมาณ พ.ศ. ๒
บประมาณ พ.ศ. ๒

สภา ประจําปีงบปร

๔๗ 

๒๕๖๔ 
๒๕๖๔  

ะมาณ 



โค

โคร
๓.๒  กา
๓.๒.๑ 
ม าต ร ก
ป้องกัน
โดยจัดท
เสี่ ย ง ใน
ทุจริต 
 

๓ .๒ .๒  
แผน/แ
การป้อ
สํานักง

แผนส่งเสริม ส

ครงการ/กิจกรรม
สําน

รงการ/กิจกรรม 
ารเสริมสร้างมาตรกา
 กิจกรรมเสริมสร้าง
ก า ร ก ล ไ ก ใ น ก า ร
การทุจริตในองค์กร 
ทําแผนบริหารความ
นการป้องกันการ

 กิจกรรมเผยแพร่
ผนปฏิบัติการด้าน
งกันการทุจริตของ
านเลขาธิการสภา

สนับสนุน การดําเนินกา

ม ดังนี้ 

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

ารกลไกหรือการวางร
๑) เพื่อให้บุคลากร 
มีความเข้าใจและ
แนวทางเกี่ยวกับ
มาตรการกลไก 
ในการป้องกัน 
การทุจริต 
๒) เพื่อให้สํานักงานฯ
มีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 
มีการเผยแพร่ 
แนวทางการป้องกนั
ควบคุม และ
บรรเทาความ
ผิดพลาด หรือลด
ความเสียหาย 
จากการปฏิบัติงานที
อาจส่งผลกระทบตอ่
หน่วยงาน 
- เพื่อสร้างความ
เข้าใจและแนวทาง
เกี่ยวกับกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต

ารด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ะบบในการป้องกันกา

ฯ 

น 

ที่
อ

๑)  มีแนวทาง
ในการป้องกัน
การทุจริต 
๒) มีการ
เผยแพร่
แนวทางของ
การป้องกันการ
ทุจริตใน
หน่วยงานที่
ครอบคลุม 
ทุกช่องทาง 

ร

- บุคลากร 
ภายใน
หน่วยงานมี
ความเข้าใจ 

ความโปร่งใสของส่วนร

กลุ่มเป้าหมาย 
ารทุจริตในองค์กร 

๑) บุคลากร
ภายใน
หน่วยงาน 
๒) ผู้รับบริการ 
๓) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- บุคลากร
ภายในของ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา

ราชการสังกัดรัฐสภา 

โครงการ/กิจก

๓.๒.๑ กิจกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงก
ทุจริตของหน่วยงาน
สํานักงานเลขาธกิาร
ประจําปีงบประมาณ
2564 
 
 

๓.๒.๒ กิจกรรมจัดท
แผนปฏิบัติการป้องก
ทุจริตของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ป

ประจําปีงบประมาณ 

สํานักงาน
รรม วัตถุป

การ
นภายใน/
รวุฒิสภา 
ณ พ.ศ. 

- เพื่อให้สํ
มีมาตรการ
การป้องกนั
และบรรเท
ผิดพลาด ห
ความเสียห
จากการปฏ
ที่อาจส่งผล
ต่อหน่วยง
 
 

ทํา
กันการ

ประจําปี

๑) เพื่อเสริ
การรับรู้ แ
ที่ดีเกี่ยวกับ
การไม่ยอม

พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล

านักงานฯ 
ร/กลไกใน
น ควบคุม 
ทาความ
หรือลด
หาย 
ฏิบัติงาน 
ลกระทบ
าน 

- มีการ
ความเสี
ทุจริตข
หน่วยง
ภายใน
สํานักง
เลขาธิก
วุฒิสภา
 

รมิสร้าง
และทัศนคติ
ับ 
มรับ ไม่ทน 

1) มีแผ
การแล
การทจุ
สํานักง

 
ลผลิต กลุ่มเป้

รประเมิน
สี่ยงการ
ของ
งาน
น/
งาน
การ
า 

- บุคลา
ภายในข
สํานักงา
เลขาธิก
วุฒิสภา
 
 

ผนปฏิบัติ
ละป้องกัน
จริตของ
งานฯ 

- บุคลา
ภายในข
สํานักงา
เลขาธิก

หน้า 

ผู้รับผิด
าหมาย 

กร
ของ
าน
าร
 

สํานักนโย
และแผน 
 
 

กร
ของ
าน
าร

สํานักนโย
และแผน 
 
 

๔๘ 

ดชอบ 

ยบาย
  

ยบาย
  



โคร
ผู้ แทนร
งบประม
 

 

 

แผนส่งเสริม ส

สําน
รงการ/กิจกรรม 
ราษฎร  ประจํ าปี
มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

สนับสนุน การดําเนินกา

นักงานเลขาธิการสภ
วัตถุประสงค์ 

และประพฤติมิชอบ

 

ารด้านคุณธรรมและค

าผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

บ ในแนวทางการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน 

ความโปร่งใสของส่วนร

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้แทนราษฎร 

ราชการสังกัดรัฐสภา 

โครงการ/กิจก
งบประมาณ พ.ศ. 2
 
 

ประจําปีงบประมาณ 

สํานักงาน
รรม วัตถุป
564 และไม่นิ่งเ

ทุจริต ให้ก
ของสํานัก
การวุฒิสภ
๒) เพื่อกํา
มาตรการ 
ในการป้อง
ทุจริตภาย
สํานักงาน
วุฒิสภา 
3) เพื่อขับ
กระบวนก
การทุจริตใ
ผลสําเร็จ 
บุคลากรที
ไม่ยอม ไม
ไม่นิ่งเฉย 
ทุจริต 
ในทุกรูปแ
 
 

พ.ศ. ๒๕๖๔

นเลขาธิการวุฒิสภา 
ประสงค์ ผล
เฉย ต่อการ
กับบุคลากร
งานเลขา

ภา 
าหนด
 
งกันการ
ยใน
เลขาธกิาร

บเคลื่อน
การป้องกัน
ให้ประสบ
 และสร้าง
ที่มีทัศนคติ 
ม่ทน และ
 ต่อการ

แบบ 

2) มีรา
ความก้
การดํา
 

 
ลผลิต กลุ่มเป้
ายงานผล
ก้าวหน้า 
เนินการ  

วุฒิสภา
 

หน้า ๔

ผู้รับผิด
าหมาย 
 

๔๙ 

ดชอบ 



๓

๑. มีกา
โปรง่
และค

๒. มีรา
เก

 

แผนส่งเสริม ส

๓.๓ การดําเนินกา
รัฐสภาทั้งภาย

ารเผยแพร่ข้อมูลข่า
งใสในการดําเนินงาน
ความโปร่งใสของส่ว
ายงานผลการสื่อสา
กณฑ์การให้คะแน

ระดบัคะแนน 
๑ 
๓ 

๕ 

สนับสนุน การดําเนินกา

ารเผยแพร่ประชา
ยในและภายนอก

ผ
าวสารของหน่วยงาน
นของหน่วยงานภา
วนราชการสังกัดรัฐ
รและเผยแพร่ข้อมลู
นน 

• มีข้อมูล
• มีการเผ
ครบถ้ว

• มีการเผ
ผ่านช่อ

• มีคะแน
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล
- ร้อยล

• .มีรายง

ารด้านคุณธรรมและค

าสัมพันธ์แนวทาง
ผ่านช่องทางต่าง 
ผลผลติ 
นตามแนวทางการป
ครัฐ (ITA) และผลก
ฐสภา 
ลข่าวสารของส่วนร

ลข่าวสารของหน่วย
ผยแพรข่้อมูลข่าวสา
น สมบูรณ์ 
ผยแพรผ่ลการดําเนิ
งทางต่าง ๆ   

นนผลการดําเนินกา
ะ ๗๕   ได้ 0.๔ คะ
ะ ๘๐   ได้ 0.๖ คะ
ะ ๘๕   ได้ ๐.๘ คะ
ะ ๙๐   ได้ ๑.๐ คะ
านผลสือ่สารและเผ

ความโปร่งใสของส่วนร

การดําเนินการป้อ
 ๆ 

ประเมินคุณธรรมแล
การดําเนินการด้าน

ราชการสังกัดรัฐสภ

งานตามแนวทางกา
ารตามแนวทางการ

นนการด้านคุณธรรม

รด้านการสื่อสารแล
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
ผยแพร่ข้อมูลข่าวสา

ราชการสังกัดรัฐสภา 

องกันการทุจริต แ

ละความ
นคุณธรรม

า ตามข้อ ๑ 

- มี
ร
รั
ไ

เกณ
ารประเมินคุณธรรม
รประเมินคุณธรรมแ

มและความโปร่งใสข

ละเผยแพร่ข้อมูลข่า

ารของส่วนราชการ

ประจําปีงบประมาณ 

และผลการดําเนิน

มกีารสื่อสารและเผ
รวมทั้งผลการดําเนิน
รฐัสภา โดยได้คะแน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

ณฑ์การให้คะแนน
มและความโปร่งใสใ
และความโปร่งใสใน

ของส่วนราชการสัง

าวสารของส่วนราช

รสังกัดรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๔

นการด้านคุณธรรม

ผล
ยแพรข่อ้มูลข่าวสา
นการด้านคุณธรรม
นนด้านการเปิดเผย
 ๙๐ เป็นการสร้างภ

น 
ในการดําเนินงานข
นการดําเนินงานของ

กัดรัฐสภา ทั้งภายใ

การสังกัดรัฐสภาตา

มและความโปร่งใ

ลลพัธ ์
ารของส่วนราชการส
มและความโปร่งใสข
ข้อมูลตามแนวทาง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ

องหน่วยงานภาครั
งหน่วยงานภาครัฐ 

ในและภายนอกส่วน

ามแนวทางของสํานั

หน้า 

ใสของส่วนราชกา

สังกัดรัฐสภา  
ของส่วนราชการสังก
งของสํานักงาน ป.ป
ส่วนราชการสังกัดรั

ัฐ (ITA)   
 (ITA) เป็นปัจจุบัน 

นราชการ 

นักงาน ป.ป.ช.  

๕๐ 

ารสังกัด

กัด
ป.ช. 
รฐัสภา 

 



โคร

โครงก
๓.๓ การ

ทั้งภ
๓.๓.๑ กิจ
ข้อมูลข่า
สารสนเท
ตามแนว
คุณธรรมแ
การดําเนิน
ภาครัฐ (I
Transpar
Assessme
 

๓.๓.๒
สื่อสารแล
ดําเนินการ
และความโ
สํานักงาน
ผู้แทนราษ

-ผ่านรู

แผนส่งเสริม สนับส ุ

รงการ/กิจกรรม ด

สํานัก
การ/กิจกรรม 
รดําเนินการเผยแพ
ภายในและภายนอ
จกรรมการเปิดเผย
าวสารผ่านระบบ
ทศของหน่วยงาน 
วทางการประเมิน
และความโปร่งใสใน
นงานของหน่วยงาน
ntegrity and 
rency 
ent:ITA) 

๒ กิจกรรมการ
ะเผยแพร่การ
รด้านคุณธรรม
โปร่งใสของ
เลขาธกิารสภา

ษฎร 
รูปแบบเว็ปไซต์ 

-

โ
ส
ส

สนุน การดําเนินการด้านคุณ

ดังนี้ 

กงานเลขาธิการสภาผู้
วัตถุประสงค์ 

พร่ประชาสัมพันธ์
อกผ่านช่องทางต่าง
๑) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการ
ดําเนินการป้องกัน
การทุจริตและผล
การดําเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร 
๒) เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร 
- เพื่อสื่อสารและ
เผยแพร่กิจกรรมการ
ดําเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
สํานักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎรสู่

ณธรรมและความโปร่งใส

ผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ธ์แนวทางการดําเนิ
ง ๆ  

- มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของ
สํานักงานฯ  
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
ให้สาธารณชน 
ได้รับทราบ 

๑) สถิติผู้เข้าชม
กิจกรรม 
๒) สถิติการ
เผยแพร่
กิจกรรม 
๓) มีสื่อเพื่อใช้
รณรงค์

สของส่วนราชการสังกัดรฐั

กลุ่มเป้าหมาย 
นินการป้องกันการ

1) ประชาชน
ทั่วไป 
2) ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
3) บุคลากร
ภายใน 

๓

-บุคลากรในวง
งานรัฐสภา 
-ประชาชนทั่วไป 

ฐัสภา ประจําปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรร
รทุจริต และผลกา

๓.๓.๑ กิจกรรมการเปิ
ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สารสนเทศของหน่ว
ตามแนวทางการปร
คุณธรรมและความโปร
การดําเนินงานของหน
ภาครัฐ (Integrity 
Transparency 
Assessment:ITA) 
 

๓.๓.๒ กิจกรรมสร้าง
มัลติมีเดียในการสื่อส
และเผยแพร่การประ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
 

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักงานเล
รม วัตถุประ
ารดําเนินการด้าน

ปิดเผย
ระบบ
วยงาน 
ระเมิน
ร่งใสใน
น่วยงาน

and 

๑) เพื่อเผยแ
ประชาสัมพั
แนวทางการ
ดําเนินการป้
การทุจริตแล
การดําเนินก
ด้านคุณธรร
ความโปร่งใส
สํานักงาน
เลขาธิการวุ
๒) เพื่อสร้าง
ภาพลักษณท์
สํานักงาน
เลขาธิการวุ

งสื่อ
สาร
ะเมิน

น
 

- เพื่อสื่อส
และเผยแพ
กิจกรรมกา
ประเมิน
คุณธรรมแ
ความโปร่ง
ของสํานักง

ลขาธิการวุฒิสภา 
ะสงค์ ผลผลิ
คุณธรรมและควา

แพร่
ันธ์ 
ร
ป้องกัน
ละผล
การ 
รมและ
สของ

ฒิสภา 
ง
ที่ดีแก่

ฒิสภา 

- มีการเผย
ข้อมูลที่เป็
ปัจจุบันบน
เว็บไซต์ขอ
สํานักงานฯ
ตามเกณฑ์
กําหนด 
ให้สาธารณ
ได้รับทราบ
 

าร
พร่
าร

และ
งใส
งาน

๑) มีสื่อเพื่อ
รณรงค์
ประชาสัมพ
เรื่อง ITA 
๒) มีการเผ
สื่อมัลติมีเดี
ช่องทางต่า

ลิต กลุ่มเป้าห
ามโปร่งใสของส่วน

ยแพร่ 
น
น
อง
ฯ  

ฑ์ที่

ณชน 
บ 

1) ประชาช
ทั่วไป 
2) ผู้รับบริก
และผู้มีส่วน
ส่วนเสีย 
3) บุคลากร
ภายใน  
 

อใช้

พันธ์ 

ผยแพร่
ดียผ่าน
าง ๆ 

๑) บุคลากร
ภายในสํานกั
เลขาธิการวุ
๒) ผู้รับบรกิ
และผู้มีส่วน
เสีย 
๓) ประชาช

หน้า

ผู้รับผิดช
หมาย 
นราชการสังกัดรัฐ

ชน

การ
นได้ 

ร

สผ. สํานัก
นโยบายแล
แผน 
 
สว. สํานัก
นโยบายแล
แผน  
และสํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสื่อสาร

ร
กงาน
ฒิสภา 
การ
นได้ส่วน

ชน

สผ.สํานักพั
บุคลากร 
 
สว.สํานัก
นโยบายแล
แผน 
  

้า ๕๑ 

ชอบ 

ฐสภา  

ละ

ละ

ศและ
ร 

พฒันา

ละ



โครงก
“คุณธรรม

-ผ่านรู
น้ําดื่มรณร

-ผ่านรู
รณรงค์คา่

-ผ่านรู
เพลงรณร

 

 

 

 

 

แผนส่งเสริม สนับส ุ

สํานัก
การ/กิจกรรม 
มคนสภา” 
รูปแบบสลากขวด
รงค์ค่านิยมองค์กร 
รูปแบบป้าย
านิยมองค์กร 
รูปแบบ Youtube 
งค์ค่านยิมองค์กร 

ส

สนุน การดําเนินการด้านคุณ

กงานเลขาธิการสภาผู้
วัตถุประสงค์ 

สาธารณชน 

ณธรรมและความโปร่งใส

ผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 

ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ITA 
๔) มีการ
เผยแพร่สื่อ
มัลติมีเดียผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
ของสํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

สของส่วนราชการสังกัดรฐั

กลุ่มเป้าหมาย 

ฐัสภา ประจําปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรร

ณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักงานเล
รม วัตถุประ

เลขาธิการ
วุฒิสภา 

ลขาธิการวุฒิสภา 
ะสงค์ ผลผลิ

ของสํานักง
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

ลิต กลุ่มเป้าห
งาน ทั่วไป 

หน้า

ผู้รับผิดช
หมาย 

้  ๕๒ 

ชอบ 



แผน
 

สวนที
 
๑. การ
 
สนับสนุ
งบประม
ความโป
ความคร
ไปยังคณ
เพื่อพิจา
เป็นประ
รายงาน
การดําเนิ
ของรัฐส

 

 

นส่งเสริม สนับสนุ

ที ่๓  การติ

ติดตามประ
หลัง

นุน การดําเนิ
มาณ พ.ศ. ๒
ปร่งใสของส่
รบถ้วนถูกต้อ
ณะกรรมการป
ารณาประเมนิ
ะการใด หรือ
นผลการดําเ
นนิการประจํ
ภา และ ก.ร

ส่วนราช
รายงาน
รอบ ๖

แล

อ.ก
พิจารณ

ประจ
พ.ศ. ๒๕

พิจารณ
ประจําปีงบ

สนุน การดําเนินการ

ตดิตามประ

ะเมินผลการ
งจากท่ีส่วนร
นินการด้านค
๕๖๔ ตามรอ

สวนราชการ
งเรียบร้อยแล
ประเมินผลก
นผลการดําเนิ
อมีข้อแนะนํา
เนินการฯ ร
ําปีงบประมา
. เพื่อพิจารณ

ชการสังกัดรัฐสภ
นผลการดําเนินงา
๖ เดือน ๙ เดือน
ละ ๑๒ เดือน

ก.ร. ประเมินฯ
ณาผลการดําเนินง
จําปีงบประมาณ
๕๖๔ และเสนอ ก

ก.ร. 
ณาผลการดําเนินง
บประมาณ พ.ศ. 

รด้านคุณธรรมและ

ระเมินผลก

รดําเนินการ
ราชการสังกัด
คุณธรรมแล
อบระยะเวล
สังกัดรัฐสภ
ล้ว ฝ่ายเลขา
ารดําเนินกา

นนิการ และเม
าอย่างไร จะแ
รอบ ๑๒ เดื
าณ ไปยัง อ.ก
ณาต่อไป 

ภา
าน 
น 

งาน
 
ก.ร.

งาน
๒๕๖๔

ะความโปร่งใสของ

การดําเนนิ

ร 
ัดรัฐสภา ได้
ะความโปร่ง
าที่กําหนดไว้

ภา และคณะ
นุการของคณ
รตามมาตรฐ
ม่ือคณะกรรม
แจ้งให้ส่วนร

ดือน คณะก
ก.ร. ประเมิน

แ
การ

งส่วนราชการสังกั

นการและก

ด้รายงานผล
งใสของส่วน
ว้ ต่อคณะทํา
ะทํางานฯ ไ
ณะทํางานฯ จ
ฐานความโปร
มการประเมิน
ราชการสังกัด
รรมการปร

นประสิทธิภาพ

คณะทํางาน
ตรวจสอบกลัน่

การดําเนิน
คณะกรรมก

คณะกรรมก
พิจารณาผล

และให้ข้อแนะนาํ
รดําเนินงาน รอบ

กดัรฐัสภา ประจําปี

การจดัทาํร

การดําเนินก
นราชการสัง
างานจัดทํานโ
ด้พิจารณาต
จะเสนอรายง
ร่งใสของส่วน
นผลฯ ได้พิจา
ดรัฐสภา ได้รั
ะเมินผลฯ จ
พและประสิท

จัดทํานโยบายฯ
นกรองรายงานผล
งาน และเสนอ
ารประเมินผลฯ

ารประเมินผลฯ
ลการดําเนินงาน
าเสนอผลรายงาน
บ ๖ , ๙ และ ๑๒

 

ปีงบประมาณ พ.

รายงาน 

การตามแผน
กัดรัฐสภา ป
โยบายและม
ตรวจสอบกล
งานผลการดํา
นราชการสังกั
ารณาแล้ว ป
รับทราบ ทั้งน
จะเสนอราย
ทธิผลของงาน

ฯ 
ล

นผล
๒ เดือน

ศ. ๒๕๖๔
หน้า ๕๓ 

นส่งเสริม 
ประจําปี
มาตรฐาน
ลั่นกรอง 
าเนินการ 
กัดรัฐสภา 
ปรากฏผล
นี้ ในการ
ยงานผล 
นราชการ

 



แผนส่ง

ลําดับที่ 

๑...............
๑.๑.๑ โ

๑.๑.๒ โ
๒...............
๑.๒.๑ โ

 

สงเสริม สนับสนุน การดําเนิ

๒. แบบร

มาต

โครงการ/กิจก

................................
โครงการ....................

โครงการ....................
................................
โครงการ....................

นินการด้านคุณธรรมและ

ายงานผลการดํา

ตรการที่ ๑ ............

กรรม 

................................

............ ผลการ
ร้อยละ
 
การดํา
สํานักง
...........
............
(อธิบาย
ในแต่ล

............ 

................................

............ 

ผลการ

ความโปร่งใสของส่วนราช

เนินการตามแผน

..............................

ผลการดําเน

.. 
รดําเนินการ   
ะ…….. 

เนินการ 
านฯ ได้ดําเนินการ ดัง
.....................................
.....................................
ยให้ชัดเจนว่าได้ดําเนนิ
ะเกณฑ์อย่างไร) 

 
.............. 

 

รดําเนินการในภาพร

ชการสังกัดรฐัสภา ประจาํ

ส่งเสริม สนับสนุน
ประจําปี

(แ
..............................

นินการ 

งนี้ 
...... 
....... 
นการ 

วมคิดเป็นร้อยละ ....

าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒

น การดําเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ
แบบฟอร์มรายงา
.............................

..

..
(เป็นไปตามผลผ
ตามแผนส่งเสริ
ให้ระบุเหตุผลไว

 

.... 

๒๕๖๔ 

รด้านคุณธรรมและ
ศ. ๒๕๖๔ 
น) 
..............................

ผลผลิต 

......................... 

......................... 
ผลิตที่กําหนดไว้ 
มฯ หรือไม่ หากยังไม่
ว้ในหมายเหตุ) 

 

ะความโปร่งใสขอ

 

ปรากฏ 
(หากยังไม่
เหตุ) 

 

 
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง

องส่วนราชการสัง

ผลลัพธ์ 

.........................
...........................

ปรากฏ ให้ระบุเหตุผล

รแล้วเสร็จ..................
งการดําเนินการ.........

งกัดรัฐสภา 

เอกส
หลกั

ลไว้ในหมาย

๑.  
๒.  
๓.  

 

 
.........แนวทาง 
.........แนวทาง 

หน้า ๕๔ 

สาร/
กฐาน 

หมาย
เหตุ 

 

 

 


