แผนภาพความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันฯ จานวน

15 โครงการ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 7 โครงกำร

ดำเนินกำรแล ้วเสร็จ
จำนวน 8 โครงกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ภาพรวมร้อยละความสาเร็จของโครงการ

ร้อยละ 46.46

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

กิจกรรมกำรเปิ ดเผยข ้อมูลข่ำวสำร
0.00
ผ่ำนระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน…

100.00
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
0.00 ทรัพยำกรบุคคล (Career Path,…

กิจกรรมเสริมสร ้ำงเครือข่ำยและกำร 0.00
ดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กร…
่ งค์กร
กิจกรรมผสำนพลังมุง่ สูอ
ต ้นแบบจิตพอเพียงต ้ำนทุจริต…

0.00

75.00
กิจกรรมกำรสำรวจควำมคิดเห็นกำร
100.00
รับรู ้และเข ้ำใจเกีย
่ วกับนโยบำยและ…
่ ง
โครงกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย
ิ ภำ
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒส

่
0.00 โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์เพือ
ไปรัฐสภำใหม่
0.00

โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
กำรปฏิบัตต
ิ ำมประมวลจริยธรรม…
75.00 โครงกำรเสริมสร ้ำงวัฒนธรรมองค์กร
่ ำรบรรลุ…
และค่ำนิยมเพือ
่ นำไปสูก

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
ประเด็น/
แนวทาง

การ
เสริมสร้าง
ความรู้
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
การทุจริต

ชื่อโครงการ

1.โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

2.โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจงานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา
3.โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
4.โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การกาหนด
มาตรการ
ในการ
ป้องกัน
การทุจริต
ภายใน
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

5.โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Career Path, Succession
Plan, Talent Management
และ Job Rotation)
6.โครงการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่

ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
โครงการ/ ของผลผลิต ของผลลัพธ์
กิจกรรม





ผู้รับผิดชอบ



สานักบริหาร
งานกลาง

บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ประเมินผล







สานักการคลังและ
งบประมาณ

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย







สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย







สานักนโยบาย
และแผน

สานักบริหาร
งานกลาง

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย













อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

สานักการคลังและ
งบประมาณ
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง

ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

ประเด็น/
แนวทาง

ชื่อโครงการ

7.โครงการคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
8.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
9.โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
10.กิจกรรมการสารวจความ
คิดเห็นการรับรู้และเข้าใจเกีย่ วกับ
นโยบายและแนวทางด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)
11.กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่
องค์กรต้นแบบจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต (ชมรมขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา)

ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
โครงการ/ ของผลผลิต ของผลลัพธ์
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ







สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล







สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ประเมินผล







สานักนโยบาย
และแผน

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย







สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ประเมินผล







อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

ประเด็น/
แนวทาง

ชื่อโครงการ

12.กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย
และการดาเนินการร่วมกับ
เครือข่ายองค์กรคุณธรรม
(เครือข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก)
13.กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14.กิจกรรมการจัดการระบบ
เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
15.กิจกรรมการประชุม
ระดับสานัก เพื่อควบคุม กากับ
ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด

ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
โครงการ/ ของผลผลิต ของผลลัพธ์
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ







สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล







สานักบริหารงาน
กลาง







อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย





สานักนโยบาย
และแผน
อยู่ระหว่าง
และ
ประเมินผล
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร



อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล

สานักนโยบาย
และแผน
และ
ทุกสานัก

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกัน
การทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดาเนินงาน
ด้านการบริหาร ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงานที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนิติการ โดย ศาสตราจารย์
ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เมือ่ วันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703
อาคารสุขประพฤติ กลุม่ เป้าหมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญตาแหน่งสายงาน
นิติกรที่มคี ุณสมบัตแิ ละอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขึน้ แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 (เข้าร่วม 76 คน
เป้าหมาย 109 คน)
2) รุ่นที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงานที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาการ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และดร.ถวิลวดี บุรกี ุล เมื่อวันจันทร์ที่
25 พ.ย 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือข้าราชการรัฐสภาสามัญตาแหน่งสายงานวิทยากร
ที่มีคุณสมบัตแิ ละอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขึน้ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 และตาแหน่งสายงานอืน่ ๆ
ที่ครบระยะเวลาการประเมินฯ (เข้าร่วม 86 คน เป้าหมาย 122 คน)

สานักบริหาร
งานกลาง

๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
ร้อยละ 70.13 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
อยูร่ ะหว่างประเมิน ร้อยละ... ของกลุ่มเป้าหมายได้นาความรูท้ ี่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
2 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ งานด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลังรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ
ในหัวข้อ "การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะ กมธ.
และ คกก. ด้วยระบบ HR" แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุน่ ละ 100 คน
1) รุ่นที่ 1 (ภาคเช้า) หัวข้อ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบีย้ ประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2557 และการบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คกก. ด้วยระบบ HR
2) รุ่นที่ 2 (ภาคบ่าย) หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ของประธานและรองประธานสภาผู้นาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. สว. และ กมธ. พ.ศ. 2555 และการบันทึกการเบิก
ค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR
2. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62

๒

สานักการคลัง
และงบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินการคลัง (เป้าหมายร้อยละ 85)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 85.44 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได้ (เป้าหมายร้อยละ 80)
3 โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

จัดการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์ถงึ โทษภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 4 รุน่ โดยการรับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่
12 - 14 พ.ย. 62 ณ พิพิษภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม.
ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมจานวน 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 167 คน จานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓ เมือ่ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผลผลิต
ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
(เป้าหมายร้อยละ 90)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 91.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายร้อยละ 90)
๓

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

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

๔

ผู้รับผิดชอบ
สานักนโยบาย
และแผน

การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
1) ดาเนินการทบทวนความก้าวหน้าทุกสายอาชีพดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ 5 สายงานคือ
สายงานวิทยาการ สายงานนิติการ สายงานวิเทศสัมพันธ์ สายงานทรัพยากรบุคคล
และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คณะทางานทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และพิจารณา (ร่าง)
ประกาศสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการทุกสายงานเมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 และวันที่ 12 พ.ค.63
ได้เผยแพร่การทบทวนและจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4 สายงานทีด่ าเนินการเสร็จแล้วคือ สายงานวิทยาการ สายงานวิเทศสัมพันธ์
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2) ดาเนินการทบทวนและจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา - ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศการกาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
สายงานวิชาการพัสดุ สายงานจัดการงานทัว่ ไป สายงานวิชาการบัญชี
สายงานวิชาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
สายงานประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานวิชาการช่างศิลป์
และสายงานบรรณารักษ์ ตามมติคณะทางานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และดาเนินการแจ้งเวียนกลุม่ เป้าหมายทัง้ 10 สายงาน เพื่อพิจารณา (ร่าง)
ประกาศฯ การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

สานักบริหารงาน
กลาง

๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
2. แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
1) ดาเนินการสารวจตาแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณในแต่ละปี
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
2) การสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
ได้จดั ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2563 โดยทีป่ ระชุมได้พิจารณาแผนดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทบทวนแผนดาเนินการและรายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติ ทั้งนี้ กาหนดให้มีการประชุมชี้แจงให้กับกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง
และผู้มคี ุณสมบัติ
3. ระบบบริหารข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง (Talent Management)
1) ดาเนินการจัดทาหนังสือส่งมอบรายงานผลข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อดาเนินการพัฒนาข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูงทีผ่ ่านการคัดเลือก
2) ประกาศรายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มศี ักยภาพสูงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 จานวน 2 ราย คือ (1) นางสาวอุษา ถาละคร นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ (2) นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
4. แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
1) นาแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานไปดาเนินการปฏิบตั ิ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ
ข้าราชการทีไ่ ด้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่งประเภทวิชาการ
๖

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จานวน 13 ราย
2) อยู่ระหว่างการติดตามการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ที่ได้รบั การหมุนเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 สายงาน คือ
(1) สายงานทรัพยากรบุคคล และ (2) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3) ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการหมุนเวียน
การปฏิบตั ิงานในวันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 09.30 น.
และจะดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ในเดือน ก.ค 63
6 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพือ่ ไปรัฐสภาใหม่

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทาและตรวจสอบบัญชีพัสดุ
ให้กับแต่ละสานัก เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62
2. ตรวจสอบบัญชีพัสดุของแต่ละสานักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3. ดาเนินการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จริงของแต่ละสานักโดยมีหนังสือ
สว 0004.04/ว87 ลงวันที่ 2 มี.ค. 63 แจ้งเวียนการเข้าดาเนินการตรวจสอบ
พัสดุของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4. ดาเนินการเข้าตรวจสอบพัสดุของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. ดาเนินการส่งรายการพัสดุที่มีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบางรายการ
ที่ไม่มีในรายการพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แต่ละสานักตรวจสอบ

๗

สานักการคลังและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

7 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ  ยังไม่ได้ดาเนินการ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม  เฝ้าระวัง และติดตาม
ข้าราชการรัฐสภา
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสานักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกข้าราชการผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และสานักทีม่ ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลข้าราชการรัฐสภา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
3. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ
ทุกสานักดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกข้าราชการผู้มคี ุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ (หน่วยงานภายใน) ในแต่ละสายงาน
และมีการจัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็นข้าราชการ
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ
4. กิจกรรมการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
ทุกสานักดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลข้าราชการรัฐสภาเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม โดยมีการส่งผล
การดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละสานักเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการลงพืน้ ที่
สารวจข้อมูลของแต่ละสานักในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อคณะกรรมการ
จะได้ดาเนินการพิจารณาให้คะแนนต่อไป

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่
ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. กิจกรรมสัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภาระกิจวุฒสิ ภา
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่
13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริมแม่นาเจ้
้ าพระยา 401 อาคารรัฐสภาเกียกกาย
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารระดับผูบ้ ริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีสว่ นร่วม เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30
ซึ่งจะได้มีการดาเนินการติดตามผลการปฏิบัตติ ามค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา "สามัคคี มีวินยั ใจซื่อตรง"ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาต่อไป
2. กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลือ่ นภารกิจวุฒิสภา
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ บทบาทของโค้ชกับการพัฒนาบุคลากร :
โค้ชเพื่อการรูค้ ิดต้านทุจริตสูก่ ารมุง่ ผลสัมฤทธิข์ ององค์กร เมือ่ วันที่ 24 ม.ค. 63
ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
3. กิจกรรมการสารวจพฤติกรรมการปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม
และคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1) จัดรณรงค์เผยแพร่วฒ
ั นธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม และคุณธรรมเป้าหมาย
2) ดาเนินการสารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
ร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
3) รายงานการสารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีผลการสารวจ ดังนี้
(1) ผูบ้ ริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ปฏิบัตติ ามค่านิยมร่วมของ

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวนิ ัย ใจซื่อตรง” ร้อยละ 94.97
(2) ผูบ้ ริหารร้อยละ 100 ได้มีการนาค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาไปมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดนาไปปฏิบตั ิ
(3) มีการสารวจพฤติกรรมของบุคลากรในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
พบว่า บุคลากรร้อยละ 100 ทราบว่าองค์กรมีวฒ
ั นธรรม 5 ประการ
(4) บุคลากรมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 100
โดยแบ่งเป็น ปฏิบตั ิครบ 5 ประการ ร้อยละ 67.20 และปฏิบตั ิไม่ครบ
ทุกประการ ร้อยละ 32.80
(5) รายงานการประเมินตนเองในการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับที่ 2
โดยความเห็นชอบของเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งได้นาส่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
ผลผลิต
ร้อยละ 92.10 ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 90)
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างวัดผล ร้อยละ .... ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายร้อยละ 90)

๑๐

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 2 วัน
เมื่อวันที่ 5 และ 17 ก.พ. 63
2. จัดทาสรุปผลการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
3. ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
4. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ให้ผู้บริหารพิจาณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
เพื่อนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
5. ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

สานักนโยบาย
และแผน

ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้รบั ผิดชอบในการบริหารและปฏิบตั งิ านตามโครงการ/กิจกรรม
ในแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะนาไปสู่
การดาเนินงาน (เป้าหมายร้อยละ 100)
ผลลัพธ์
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยง จานวน 1 ฉบับ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(เป้าหมาย 1 ฉบับ)
๑๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 กิจกรรมการสารวจความคิดเห็น
การรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทาง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(กิจกรรมประชุมชี้แจงแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ
1. จัดประชุมชีแ้ จงแผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ข้าราชการทั่วทัง้ องค์กร เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข
2703 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
หนังสือเวียน เว็บไซต์ ผูบ้ ังคับบัญชา และการประชุม
3. ดาเนินการสารวจการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจมีการรับรู้คดิ เป็นร้อยละ 82.80 และมีความเข้าใจ
คิดเป็นร้อยละ 82.20
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน/
ผู้รับบริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผน
ในช่วงสิน้ ปีงบประมาณ
ผลผลิต
มีการประชุมชีแ้ จงแผนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จานวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครัง้ )
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างประเมิน ร้อยละ ...ของกลุม่ เป้าหมายมีความคิดเห็นการดาเนินการ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแผน
(เป้าหมายร้อยละ 80)
๑๒

ผู้รับผิดชอบ
สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กร
ต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต
(ชมรมขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา)

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. กาหนดบทบาทการดาเนินงาน โดยการจัดทาธรรมนูญชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔. กาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยแผนส่งเสริมและขับเคลือ่ นองค์กรชมรม
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
5. ผลักดันให้ทุกสานักจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละสานัก
6. ติดตามประเมินผล ดังนี้
1) ผลักดันให้มกี ารจัดกิจกรรมตามแผน
2) ติดตามการดาเนินการโดยใช้เครื่องมือ Application Line
ด้วยการตั้งกลุม่ Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
และติดตามการดาเนินงานของสมาชิกทาง Line
3) กาหนดให้คณะกรรมการนาแผนไปปฏิบตั ิและขับเคลื่อนภายใน
สังกัดของตน
4) รายงานผลการดาเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.1 ขยายเครือข่ายภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสานัก/กลุ่ม
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต รวม ๑๙ เครือข่าย
1.2 ขับเคลื่อนการจัดตัง้ คณะทางานขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริตประจาสานัก
1.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการร่วมกันกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการโดยการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ทุกสานักเพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อน
1.4 จัดทาคลินิกให้คาปรึกษาใน 3 ช่องทาง ดังนี้
- ไลน์ @ STRONG
- การสื่อสารทั่วไป เช่น โทรศัพท์
- การให้คาปรึกษาด้วยตนเอง/การลงพื้นที่
2. การสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยดาเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63
ณ ห้องประชุม 402 – 403 อาคารรัฐสภา
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกับสานักงาน ป.ป.ช.
จานวน 3 รุน่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค. 63 ณ โรงแรมมิราเคิล จ.นนทบุรี
4. วันแห่งคุณธรรม (การเชิดชูเกียรติและเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านคุณธรรม
และจริยธรรม) กาหนดจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2563

สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

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

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 23 ผ่านทาง
เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างสม่าเสมอ
2. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
เป็นรายไตรมาส และจัดทาสรุปเป็นรายปีเพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา
3. มีการให้บริการตามมาตรฐานและขั้นตอนอย่างครบถ้วน
4. มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน เสนอประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อนาเผยแพร่ในเว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร
5. มีแนวทางปฏิบตั ิในการบริการข้อมูลข่วสาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัย
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทั้งนี้ ได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลความก้าวหน้าผลการดาเนินการต่าง ๆ
ในแต่ละเดือนลงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สานักบริหารงาน
กลาง

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

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้

1. สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จัดทาแผนงาน/แนวทาง/โครงการการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของสานักงานประกอบการจัดทาแผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายผูด้ ูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) และผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบการประเมินของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการขับเคลือ่ น

สานักนโยบาย
และแผน
และ
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

๑๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม
- การป้องกันการทุจริต

สถานะการดาเนินการ
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ
คุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 18 – 22 และ 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ
เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4. ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) และผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบการประเมิน
ดาเนินการติดตามรวบรวมข้อมูลของสานักต่าง ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่สอดคล้องกับการประเมิน ITA เพื่อเปิดเผยในระบบเว็บไซต์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
5. ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่สอดคล้องกับการประเมิน ITA
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
(1) ตัวชีว้ ดั การเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการส่งเสริมความโปร่งใส
(2) ตัวชีว้ ดั การป้องกันการทุจริต ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
6. รายงานผลการดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITAS) ของสานักงาน ป.ป.ช.
ผลผลิต
มีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ที่กาหนดให้สาธารณะชนได้รบั ทราบ
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100)
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างการประเมิน รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ)
๑๖

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง
แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น…

รายละเอียดการดาเนินการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่ งานตรวจสอบภายใน
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ
สานักงานประธานวุฒิสภา
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 ณ ห้องทางานผู้อานวยการสานัก
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ณ ห้องทางานผู้อานวยการสานัก
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ
สานักประชาสัมพันธ์
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการสานัก
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการสานัก
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ
๑๗

ผู้รับผิดชอบ
สานักนโยบาย
และแผน
และ
ทุกสานัก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมผู้อานวยการสานัก
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ
สานักบริหารงานกลาง
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101
ชัน้ 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2407
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
สานักการคลังและงบประมาณ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63
สานักการต่างประเทศ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพื่อควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203
ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104
๑๘

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203
ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
สานักวิชาการ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสานัก (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสุขประพฤติ
สานักการประชุม
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 20
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 20
อาคารสุขประพฤติ
สานักกากับและตรวจสอบ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
๑๙

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 20
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชัน้ 25
อาคารสุขประพฤติ
สานักกรรมาธิการ ๑
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชัน้ 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก ชั้น 11
อาคารสุขประพฤติ
สานักกรรมาธิการ ๒
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62
๒๐

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63
- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63
- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63
สานักกฎหมาย
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301 ชั้น 23
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301 ชั้น 23
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23
อาคารสุขประพฤติ
สานักภาษาต่างประเทศ
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสานัก อาคารสุขประพฤติ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชัน้ 27
อาคารสุขประพฤติ
๒๑

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชัน้ 27
อาคารสุขประพฤติ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13
อาคารสุขประพฤติ
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63
- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63
- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63
สานักการพิมพ์
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102 ชัน้ 21
๒๒

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานะการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2103 ชัน้ 21
อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชัน้ 23
อาคารสุขประพฤติ
สานักกรรมาธิการ ๓
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ อาคารสุขประพฤติ
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ อาคารสุขประพฤติ
สานักนโยบายและแผน
ดาเนินการจัดประชุมสานัก เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2408
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ

๒๓

ผู้รับผิดชอบ

สรุปค่าคะแนนการประเมิน
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

ประเด็น/แนวทาง
การเสริมสร้าง
ความรู้
และทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
การทุจริต

การกาหนด
มาตรการ
ในการป้องกัน
การทุจริตภายใน

ชื่อโครงการ

1.โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
100 %
87.66 %
n/a
(50 คะแนน)
(21.92
(อยู่ระหว่าง
คะแนน)
ประเมินผล)
100 %
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)
100 %
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)

2.โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา
3.โครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
100 %
100 %
100 %
4.โครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของสานักงานเลขาธิการ (50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
n/a
n/a
n/a
5.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
ทรัพยากรบุคคล (Career Path,
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
Succession Plan, Talent
Management และ Job Rotation)
๒๔

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

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง

100 %

สานักการคลังและ
งบประมาณ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %

สานักนโยบายและแผน

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักบริหารงานกลาง

100 %

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

สานักงาน
6.โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อไปรัฐสภาใหม่

7.โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
8.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมเพือ่ นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร
9.โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
10.กิจกรรมการสารวจความคิดเห็น
การรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
n/a
n/a
n/a
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
n/a
n/a
n/a
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
ดาเนินการ)
100 %
100 %
n/a
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
100 %
100 %
100 %
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (25 คะแนน)
100 %
100 %
n/a
(50 คะแนน) (25 คะแนน) (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

๒๕

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
75.00 %

ผู้รับผิดชอบ

สานักการคลังและ
งบประมาณ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %

สานักนโยบายและแผน

75.00 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

11.กิจกรรมผสานพลังมุ่งสูอ่ งค์กรต้นแบบ
จิตพอเพียงต้านทุจริต (ชมรมขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
12.กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและ
การดาเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กร
คุณธรรม (เครือข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก)
13.กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14.กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

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

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

ผู้รับผิดชอบ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

สานักบริหารงานกลาง

100 %
(50 คะแนน)

100 %
(25 คะแนน)

n/a
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

75.00 %

สานักนโยบายและแผน
และ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๒๖

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

15.กิจกรรมการประชุมระดับสานัก
เพือ่ ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนด

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

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

เฉลี่ยร้อยละ

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

ผู้รับผิดชอบ

สานักนโยบายและแผน
และ
ทุกสานัก

46.46 %

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

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๔

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๕

โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕
๒๗

