






15 โครงการ

46.46

แผนภาพความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงและปอ้งกันการทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 

ภาพรวมรอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการ

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันฯ  จ านวน 

รอ้ยละ

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
จ ำนวน 8 โครงกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 
จ ำนวน 7 โครงกำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

71.91

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

75.00
100.00

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำร
บรหิำรงำนบคุคล

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำม
เขำ้ใจ งำนดำ้นกำรเงนิกำรคลัง…

โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุรติ …

โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผล
กำรปฏบัิตริำชกำรของส ำนักงำน…

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบคุคล (Career Path, …

โครงกำรบรหิำรจัดกำรครภุัณฑเ์พือ่
ไปรัฐสภำใหม ่

โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชเูกยีรติ
กำรปฏบิัตติำมประมวลจรยิธรรม…

โครงกำรเสรมิสรำ้งวัฒนธรรมองคก์ร
และคำ่นยิมเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลุ…

โครงกำรจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ

กจิกรรมกำรส ำรวจควำมคดิเห็นกำร
รับรูแ้ละเขำ้ใจเกีย่วกับนโยบำยและ…

กจิกรรมผสำนพลังมุง่สูอ่งคก์ร
ตน้แบบจติพอเพยีงตำ้นทจุรติ …

กจิกรรมเสรมิสรำ้งเครอืขำ่ยและกำร
ด ำเนนิกำรรว่มกับเครอืขำ่ยองคก์ร…

กจิกรรมกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร
ผำ่นระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน …

กจิกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์อง…

กจิกรรมกำรประชมุระดับส ำนัก เพือ่
ควบคมุ ก ำกับ ดแูลใหข้ำ้รำชกำร …

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร



ตารางสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทจุริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 
 

ประเด็น/
แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

 
ผู้รับผิดชอบ 

การ
เสริมสรา้ง
ความรู ้
และทัศนคติ
เก่ียวกับ 
การป้องกัน 
การทุจริต 

1.โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักบริหาร 
งานกลาง 

2.โครงการเสริมสรา้งความรู้ 
ความเขา้ใจงานด้านการเงนิ 
การคลังรัฐสภา 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

3.โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4.โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

การก าหนด
มาตรการ 
ในการ
ป้องกัน 
การทุจริต
ภายใน
ส านักงาน 
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

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

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักบริหาร 
งานกลาง 

6.โครงการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์เพ่ือไปรัฐสภาใหม่  
 
 

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 



ประเด็น/
แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

 
ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการคัดเลอืกและ 
เชิดชูเกียรติการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรฐัสภา 
 

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

8.โครงการเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมเพื่อน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

9.โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

10.กิจกรรมการส ารวจความ
คิดเห็นการรบัรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายและแนวทางด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา) 
 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

11.กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่
องค์กรต้นแบบจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต (ชมรมขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา) 
 

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 



ประเด็น/
แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

 
ผู้รับผิดชอบ 

12.กิจกรรมเสริมสรา้งเครอืข่าย
และการด าเนินการรว่มกับ
เครือขา่ยองค์กรคุณธรรม 
(เครือข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก) 

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

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

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักบริหารงาน
กลาง 

14.กิจกรรมการจัดการระบบ
เผยแพรข่้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

15.กิจกรรมการประชุม 
ระดับส านัก เพ่ือควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด 

  
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

 
อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ทุกส านัก 

 
 



๑ 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกัน 
การทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างความเขม้แข็ง 
ในการบริหารงานบคุคล 

 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง 
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรอืหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการด าเนินงาน
ด้านการบรหิาร ดังนี้  
    1) รุ่นที ่1 การบรรยาย หัวขอ้ แนวทางการจดัท าผลงานที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึน้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น สายงานนติิการ โดย ศาสตราจารย์ 
ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เมือ่วันที ่14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703   
อาคารสขุประพฤติ กลุม่เปา้หมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต าแหน่งสายงาน
นิติกรที่มคีุณสมบตัแิละอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะไดร้ับการประเมินเพื่อเลื่อนขึน้แต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัที่สงูขึ้น ภายในป ีพ.ศ. 2563 (เข้ารว่ม 76 คน 
เป้าหมาย 109 คน)  
    2) รุ่นที ่2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดท าผลงานที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึน้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น สายงานวิทยาการ  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และดร.ถวิลวด ีบุรกีุล  เมื่อวันจนัทร์ที ่
25 พ.ย 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสขุประพฤติ  
ซึ่งมกีลุ่มเป้าหมาย คอืข้าราชการรฐัสภาสามัญต าแหนง่สายงานวิทยากร 
ที่มีคุณสมบัตแิละอยู่ในเกณฑ์ที่จะไดร้ับการประเมินเพื่อเลื่อนขึน้แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหนง่ในระดบัที่สูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 และต าแหน่งสายงานอืน่ ๆ  
ที่ครบระยะเวลาการประเมนิฯ (เข้าร่วม 86 คน เป้าหมาย 122 คน) 

ส านักบริหาร 
งานกลาง 

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 



๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลผลิต  
ร้อยละ 70.13 ของกลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด  
(เป้าหมายร้อยละ 80)                         
ผลลัพธ์   
อยูร่ะหว่างประเมนิ รอ้ยละ... ของกลุ่มเป้าหมายได้น าความรูท้ี่ได้รับจากการ 
เข้ารว่มโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
                         

2 โครงการเสริมสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจ งานด้านการเงนิ 
การคลงัรัฐสภา 

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. จัดโครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลงัรัฐสภา  
เมื่อวนัที่ 25 ต.ค.62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ  
ในหัวข้อ "การบนัทึกการเบกิค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชมุคณะ กมธ. 
และ คกก. ดว้ยระบบ HR" แบ่งการอบรมเปน็ 2 รุ่น  รุน่ละ 100 คน 
  1) รุ่นที่ 1 (ภาคเช้า) หัวขอ้ ระเบียบรัฐสภาว่าดว้ยเบีย้ประชมุกรรมการ  
พ.ศ. 2557 และการบันทกึการเบิกค่าเบี้ยประชมุและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
คกก. ดว้ยระบบ HR   
  2) รุ่นที่ 2 (ภาคบ่าย) หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ของประธานและรองประธานสภาผู้น าฝา่ยค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. สว. และ กมธ. พ.ศ. 2555 และการบนัทึกการเบิก 
ค่าเบี้ยประชมุและการจ่ายคา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR   
2. สรปุรายงานผลการจดัโครงการเสนอต่อเลขาธิการวฒุิสภา  
เมื่อวนัที่ 7 พ.ย.62 
 
 

ส านักการคลงั
และงบประมาณ 



๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต  
ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ จัดจา้ง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินการคลัง (เป้าหมายร้อยละ 85)                                                           
ผลลัพธ์  
ร้อยละ 85.44 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปปรับใช ้
กับการปฏิบัติงานได ้(เป้าหมายร้อยละ 80)                                                           
 

3 โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติ ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

จัดการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เชงิประจักษ์ถงึโทษภัยของการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 4 รุน่  โดยการรบัฟังบรรยายสรปุและศึกษาดงูาน ระหว่างวันที ่
12 - 14 พ.ย. 62 ณ พิพิษภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม.  
ซึ่งมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 167 คน จ านวน ๔ รุ่น ดังนี ้
    รุ่นที ่๑ เมื่อวนัอังคารที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    รุ่นที ่๒ และ รุ่นที ่๓ เมือ่วันพุธที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    รุ่นที ่๔ เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
ผลผลิต  
ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เปน็กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ  
(เป้าหมายร้อยละ 90)                                                                               
ผลลัพธ์  
ร้อยละ 91.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายร้อยละ 90)       
                                                             

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 



๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. จัดโครงการชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการฯ  
เมื่อวนัที่ 22 ต.ค. 62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ   
2. ด าเนนิการสรปุผลการประเมนิโครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผล 
การปฏิบตัิราชการฯ  
 
ผลผลิต 
ร้อยละ 92.00 ของกลุ่มเปา้หมายเข้ารว่มรับฟังการชีแ้จงกรอบการประเมนิผล
การปฏิบตัิราชการฯ (เปา้หมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้าร่วมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบักรอบการประเมนิผล
การปฏิบตัิราชการฯ (เปา้หมายร้อยละ 80) 
 
 

ส านักนโยบาย 
และแผน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
    1) ด าเนนิการทบทวนความกา้วหน้าทกุสายอาชีพด าเนินการแลว้เสร็จ   
โดยจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของขา้ราชการ 5 สายงานคือ  
สายงานวิทยาการ สายงานนิติการ สายงานวิเทศสัมพันธ ์สายงานทรัพยากรบุคคล 
และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีต่อเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
คณะท างานทบทวนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา เรื่องการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชพีข้าราชการทุกสายงานเมื่อวนัที่ 27 เม.ย.63 และวนัที ่12 พ.ค.63  
ได้เผยแพร่การทบทวนและจัดท าเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
4 สายงานทีด่ าเนินการเสรจ็แล้วคอื สายงานวิทยาการ สายงานวิเทศสัมพันธ์  
สายงานทรัพยากรบคุคล และสายงานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
    2) ด าเนนิการทบทวนและจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา - ปรับแกไ้ข (ร่าง) ประกาศการก าหนดเสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
สายงานวิชาการพัสด ุสายงานจัดการงานทัว่ไป สายงานวิชาการบัญช ี 
สายงานวิชาการเงินและบัญช ีสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  
สายงานประชาสัมพันธ ์สายงานวิชาการโสตทัศนศกึษา สายงานวิชาการช่างศิลป ์
และสายงานบรรณารักษ ์ตามมตคิณะท างานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และด าเนินการแจ้งเวียนกลุม่เป้าหมายทัง้ 10 สายงาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศฯ การก าหนดเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพี (Career Path) 

ส านักบริหารงาน
กลาง 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
    1) ด าเนนิการส ารวจต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณในแต่ละปี  
และตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ที่มีสิทธเิข้ารับการสรรหา 
    2) การสรรหาผู้สืบทอดต าแหนง่ และการพัฒนาผู้สบืทอดต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักตามแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP)  
ได้จดัประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ที ่1/2563  
เมื่อวนัศุกร์ที ่15 พ.ค. 2563 โดยทีป่ระชมุได้พิจารณาแผนด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทบทวนแผนด าเนินการและรายชื่อ 
ผู้มีคุณสมบตั ิท้ังนี ้ก าหนดให้มีการประชุมชี้แจงให้กับกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง  
และผู้มคีุณสมบตั ิ
3. ระบบบริหารขา้ราชการผูม้ีศักยภาพสูง (Talent Management) 
    1) ด าเนนิการจดัท าหนงัสือส่งมอบรายงานผลขา้ราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยงัส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคลเพื่อด าเนินการพัฒนาข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูงทีผ่่านการคดัเลือก 
    2) ประกาศรายชื่อข้าราชการรฐัสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพื่อเข้าสู่ระบบบรหิารข้าราชการผู้มศีักยภาพสูงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวนัที่ 19 พ.ค.63 จ านวน 2 ราย คือ (1) นางสาวอษุา ถาละคร นักทรัพยากร
บุคคลปฏบิัติการ (2) นายภีรภัทร ์ดิษฐากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
4. แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
    1) น าแนวทางการหมนุเวียนการปฏิบตัิงานไปด าเนนิการปฏิบตัิ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ข้าราชการทีไ่ดร้ับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ประเภทวิชาการ 



๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดบัปฏิบตัิการ เมื่อวนัที ่2 เม.ย. 2561 จ านวน 13 ราย  
    2) อยู่ระหวา่งการตดิตามการหมนุเวียนการปฏิบตัิงานของข้าราชการ 
ที่ได้รบัการหมุนเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 สายงาน คือ  
(1) สายงานทรัพยากรบคุคล และ (2) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    3) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการหมุนเวียน 
การปฏิบตัิงานในวันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 09.30 น.  
และจะด าเนนิการจดัประชมุคณะกรรมการ ในเดือน ก.ค 63 
 
 

6 โครงการบรหิารจดัการครุภัณฑ์
เพือ่ไปรฐัสภาใหม่  

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าและตรวจสอบบัญชีพัสดุ  
ให้กับแต่ละส านกั เมื่อวนัที่ 3 ต.ค.62 
2. ตรวจสอบบญัชีพัสดขุองแต่ละส านกักับทะเบียนคมุทรัพย์สิน 
3. ด าเนนิการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จรงิของแต่ละส านักโดยมหีนงัสือ  
สว 0004.04/ว87 ลงวันที่ 2 มี.ค. 63 แจง้เวียนการเข้าด าเนนิการตรวจสอบ
พัสดุของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
4. ด าเนนิการเข้าตรวจสอบพัสดุของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
5. ด าเนนิการส่งรายการพัสดุที่มีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบางรายการ 
ที่ไม่มีในรายการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แต่ละส านักตรวจสอบ 
 
 
 
 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 



๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการคัดเลือกและเชิดชเูกียรติ
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการคดัเลอืก
ข้าราชการรัฐสภาผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภาและความโปร่งใสประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2. ชี้แจงหลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือกข้าราชการผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมดีเด่น
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลขา้ราชการรฐัสภา  
เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
3. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่  
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ 
    ทุกส านักด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกข้าราชการผู้มคีุณธรรม 
และจริยธรรมดีเดน่เพ่ือเป็นบุคคลต้นแบบ (หน่วยงานภายใน) ในแต่ละสายงาน  
และมกีารจดัการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชือ่เปน็ขา้ราชการ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 ณ อาคารสุขประพฤต ิ
4. กิจกรรมการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวล 
ข้าราชการรัฐสภาเพ่ือเป็นตน้แบบองค์กรคุณธรรม 
    ทุกส านักด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลข้าราชการรัฐสภาเพ่ือเป็นต้นแบบองคก์รคณุธรรม  โดยมีการส่งผล
การด าเนนิการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละส านกัเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูลของแต่ละส านกัในช่วงเดอืน กรกฎาคม 2563 เพื่อคณะกรรมการ 
จะไดด้ าเนนิการพิจารณาใหค้ะแนนต่อไป 
     
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรและค่านิยมเพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม ่
ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. กิจกรรมสมัมนา/ศกึษาดงูานวฒันธรรมองคก์รกบัการขบัเคลื่อนภาระกิจวุฒสิภา 
    จัดสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารระดบัผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที ่
13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุริมแม่น้ าเจ้าพระยา 401 อาคารรัฐสภาเกียกกาย 
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารระดับผูบ้รหิารของสว่นราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกบั
กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีสว่นร่วม เพื่อขบัเคลื่อนค่านิยมหลกั 
และวัฒนธรรมองค์กรของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  โดยมีกลุ่มเปา้หมาย 
เข้ารว่มโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30  
ซึ่งจะไดม้ีการด าเนนิการตดิตามผลการปฏิบัตติามค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา "สามัคค ีมวีินยั ใจซื่อตรง"ภายใต้วฒันธรรมองค์กรของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาต่อไป 
2. กิจกรรมวฒันธรรมองค์กรกับการขบัเคลือ่นภารกิจวฒุิสภา  
    จัดฝกึอบรมเชงิปฏิบตัิการ หวัข้อ บทบาทของโค้ชกบัการพัฒนาบคุลากร :  
โค้ชเพื่อการรูค้ิดต้านทุจรติสูก่ารมุง่ผลสัมฤทธิข์ององค์กร เมือ่วนัที่ 24 ม.ค. 63  
ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ    
3. กิจกรรมการส ารวจพฤตกิรรมการปฏิบัตติามวฒันธรรมองค์กร ค่านิยมรว่ม 
และคุณธรรมเป้าหมายของหนว่ยงานในสังกดัส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
    1) จัดรณรงค์เผยแพรว่ฒันธรรมองค์กร ค่านิยมรว่ม และคุณธรรมเปา้หมาย 
    2) ด าเนนิการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคก์รและค่านิยม
ร่วมของสว่นราชการสังกัดรฐัสภา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มนีาคม 2563 
    3) รายงานการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบตัิตามวฒันธรรมองค์กรและ 
ค่านิยมร่วมของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีผลการส ารวจ ดงันี ้
        (1) ผูบ้ริหารของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ไดป้ฏิบัตติามค่านิยมร่วมของ

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา “สามัคค ีมีวนิัย ใจซื่อตรง” รอ้ยละ 94.97 
        (2) ผูบ้ริหารรอ้ยละ 100 ได้มีการน าค่านิยมรว่มของสว่นราชการสังกัด
รัฐสภาไปมอบหมายให้บุคลากรในสงักัดน าไปปฏิบตัิ 
        (3) มกีารส ารวจพฤตกิรรมของบุคลากรในการปฏิบัติตามวฒันธรรมองค์กร 
พบว่า บุคลากรร้อยละ 100 ทราบวา่องคก์รมวีฒันธรรม 5 ประการ 
        (4) บุคลากรมีการปฏิบัติตามวฒันธรรมองค์กร ร้อยละ 100  
โดยแบ่งเป็น ปฏิบตัิครบ 5 ประการ ร้อยละ 67.20 และปฏิบตัิไมค่รบ 
ทุกประการ ร้อยละ 32.80  
        (5) รายงานการประเมินตนเองในการเปน็องค์กรคุณธรรมระดบัที่ 2  
โดยความเหน็ชอบของเลขาธิการวฒุิสภา  พร้อมทั้งไดน้ าส่งคณะกรรมการ 
ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติเรยีบร้อยแลว้ 
  
ผลผลิต 
ร้อยละ 92.10 ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที่เปน็กลุ่มเป้าหมาย 
เข้ารว่มโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 90) 
ผลลัพธ ์
อยู่ระหว่างวดัผล รอ้ยละ .... ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ที่เข้ารว่มโครงการได้ปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคก์ร (เป้าหมายร้อยละ 90) 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการจดัท าแผนบรหิาร 
ความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร 
ความเสี่ยงของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา จ านวน 2 วัน  
เมื่อวนัที่ 5 และ 17 ก.พ. 63  
2. จัดท าสรปุผลการด าเนนิการประชมุเชิงปฏิบัตกิารฯ เสนอเลขาธกิารวฒุิสภา 
3. ด าเนนิการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
4. เลขาธกิารวุฒิสภาเหน็ชอบให้แจง้เวียนแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
ให้ผู้บริหารพิจาณาความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ในการด าเนินงาน  
เพื่อน าข้อคิดเหน็มาปรับปรงุ 
5. ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2563 
 
ผลผลิต 
ร้อยละ 100 ของผู้รบัผิดชอบในการบรหิารและปฏิบตังิานตามโครงการ/กิจกรรม
ในแผนบรหิารความเสี่ยง มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และพรอ้มที่จะน าไปสู่ 
การด าเนนิงาน (เป้าหมายรอ้ยละ 100) 
ผลลัพธ ์
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภามีแผนบรหิารความเสี่ยง จ านวน 1 ฉบับ  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
(เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
 

ส านักนโยบาย 
และแผน 



๑๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10 กิจกรรมการส ารวจความคิดเห็น
การรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทาง 
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการปฏิบัตงิานของ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(กิจกรรมประชุมชี้แจงแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส
ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา) 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

 

1. จัดประชุมชีแ้จงแผนสง่เสริมสนบัสนนุการด าเนนิการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้ข้าราชการทั่วทัง้องคก์ร เมื่อวนัที่ 14 ก.พ. 63 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 
2703 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ   
2. ด าเนนิการประชาสมัพันธ์แผนส่งเสริมสนับสนนุการด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
หนังสอืเวียน เว็บไซต์ ผูบ้ังคบับัญชา และการประชมุ  
3. ด าเนนิการส ารวจการรบัรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนส่งเสริมสนบัสนนุ 
การด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  
พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจมกีารรับรู้คดิเปน็ร้อยละ 82.80 และมีความเข้าใจ 
คิดเป็นรอ้ยละ 82.20 
    ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาการส ารวจความคิดเหน็ของบุคลากรภายใน/
ผู้รับบรกิาร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกบัการด าเนนิการตามแผน  
ในช่วงสิน้ปีงบประมาณ 
 
ผลผลิต 
มีการประชุมชีแ้จงแผนส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา จ านวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครัง้) 
ผลลัพธ ์
อยู่ระหว่างประเมนิ รอ้ยละ ...ของกลุม่เปา้หมายมีความคิดเห็นการด าเนินการ
เกี่ยวกบันโยบายและแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแผน  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 
 
 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปรง่ใสของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติและแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลือ่นองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
๓. ก าหนดบทบาทการด าเนนิงาน โดยการจัดท าธรรมนญูชมรม STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
๔. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยแผนส่งเสริมและขับเคลือ่นองค์กรชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
5. ผลักดันให้ทุกส านักจดัท าแผนสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละส านกั 
6. ตดิตามประเมินผล ดังนี ้
    1) ผลักดนัให้มกีารจดักจิกรรมตามแผน 
    2) ตดิตามการด าเนนิการโดยใช้เครื่องมือ Application Line  
ด้วยการตั้งกลุม่ Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  
และติดตามการด าเนินงานของสมาชกิทาง Line 
    3) ก าหนดให้คณะกรรมการน าแผนไปปฏิบตัิและขบัเคลื่อนภายใน 
สังกัดของตน 
    4) รายงานผลการด าเนนิงานของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
 
 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 
 
 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 
 
 

1. การพัฒนาเครือขา่ยและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑.1 ขยายเครือข่ายภายในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา โดยส านัก/กลุ่ม 
เข้ารว่มเป็นเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต รวม ๑๙ เครือข่าย 

1.2 ขับเคลื่อนการจดัตัง้คณะท างานขบัเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจรติประจ าส านัก 

1.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการรว่มกนัก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการโดยการจดัท าแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ทุกส านักเพื่อเปน็ทิศทางในการขบัเคลื่อน 

1.4 จดัท าคลนิิกให้ค าปรึกษาใน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
- ไลน์ @ STRONG 
- การสื่อสารทั่วไป เช่น โทรศัพท ์
- การให้ค าปรกึษาดว้ยตนเอง/การลงพื้นที ่

2. การสร้างเครือขา่ยส่วนราชการสงักดัรัฐสภา โดยด าเนินกิจกรรมรว่มกนัระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภากับส านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

จัดกิจกรรมการสร้างเครือขา่ยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที ่26 มิ.ย. 63  
ณ ห้องประชุม 402 – 403 อาคารรัฐสภา 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับส านกังาน ป.ป.ช.   
จ านวน 3 รุน่ ระหว่างวนัที่ 22 – 24 ก.ค. 63 ณ โรงแรมมิราเคิล จ.นนทบุรี 
4. วนัแห่งคุณธรรม (การเชดิชูเกียรตแิละเผยแพร่องค์ความรูด้้านคุณธรรม 
และจริยธรรม)  ก าหนดจดักิจกรรมในเดือนกันยายน 2563 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๕ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 23 ผ่านทาง
เว็บไซต์ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภาอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร เสนอผูบ้งัคับบญัชา 
เป็นรายไตรมาส และจดัท าสรุปเปน็รายปีเพื่อเสนอเลขาธิการวฒุิสภา 
3. มีการใหบ้ริการตามมาตรฐานและขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
4. มีการจดัท าสรปุผลการด าเนินงาน เสนอประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และเสนอเลขาธกิารวฒุิสภาเพ่ือน าเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ศนูยข์้อมลูขา่วสาร 
5. มแีนวทางปฏิบตัิในการบริการข้อมูลข่วสาร  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา เปน็ผูพิ้จารณาวนิิจฉัย 
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ทั้งนี้ ไดด้ าเนินการเปดิเผยขอ้มูลความก้าวหน้าผลการด าเนินการต่าง ๆ  
ในแต่ละเดือนลงในศนูย์ข้อมูลข่าวสารอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

ส านักบริหารงาน
กลาง 

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

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้

1. ส านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา จัดท าแผนงาน/แนวทาง/โครงการการเปดิเผย
ข้อมูลขา่วสารของส านักงานประกอบการจดัท าแผนส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เลขาธกิารวุฒิสภา มอบหมายผูดู้แลระบบ (Admin หนว่ยงาน) และผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบการประเมินของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เมื่อวันจนัทร์ที ่3 กมุภาพันธ์ 2563   
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการด าเนินการขบัเคลือ่น

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 



๑๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- การป้องกันการทุจริต 
 

เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 

คุณธรรมและความโปร่งใสของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 18 – 22 และ 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสุขประพฤต ิ  
เพื่อสร้างการรบัรู้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา   
4. ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) และผู้บรหิารทีร่ับผิดชอบการประเมิน 
ด าเนินการติดตามรวบรวมขอ้มูลของส านกัต่าง ๆ ในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่สอดคล้องกับการประเมนิ ITA เพื่อเปิดเผยในระบบเวบ็ไซต์ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
5. ด าเนนิการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่สอดคลอ้งกับการประเมิน ITA 
ผ่านเว็บไซต์ของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ดังนี ้
   (1) ตัวชีว้ดัการเปดิเผยขอ้มูล ไดแ้ก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบรหิารงาน  
การบริหารเงนิงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และการส่งเสริมความโปร่งใส 
   (2) ตัวชีว้ดัการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
6. รายงานผลการด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรบัการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ  (ITAS) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
  
ผลผลิต 
มีการเผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปจัจุบันตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้สาธารณะชนได้รบัทราบ
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100) 
ผลลัพธ ์
อยู่ระหว่างการประเมนิ รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันบนเว็บไซต์ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา จ านวน 1 ฉบบั (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 



๑๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน
บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่งานตรวจสอบภายใน 
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 ณ ห้องท างานผู้อ านวยการส านัก  
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ณ ห้องท างานผู้อ านวยการส านัก  
ชั้น 20 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักประชาสัมพันธ ์
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่25 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการส านัก 
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่14 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503  
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการส านัก 
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤต ิ

ส านักนโยบาย 
และแผน 

และ 
ทุกส านัก 



๑๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ณ ห้องประชมุผู้อ านวยการส านัก 
ชั้น 14 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักบริหารงานกลาง 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101  
ชัน้ 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่29 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2407  
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที ่2 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101  
ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักการคลังและงบประมาณ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
  - ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่28 ก.พ. 63  
ส านักการต่างประเทศ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203  
ชั้น 22 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104  



๑๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้น 21 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306  
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203  
ชั้น 22 อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ม.ิย. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2304  
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักวิชาการ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ม.ิย. 63 ณ ห้องประชมุส านกั (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักการประชุม 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 20  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุส านัก ชัน้ 20  
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้



๒๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 20  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชัน้ 25 
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านกั ชัน้ 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมส านัก ชัน้ 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก ชัน้ 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62 
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 



๒๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 ม.ีค. 63  
    - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 
    - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 
    - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 
ส านักกฎหมาย 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301  ชั้น 23 
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301  ชั้น 23 
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304  ชั้น 23 
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักภาษาต่างประเทศ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก อาคารสุขประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชัน้ 27 
อาคารสขุประพฤต ิ



๒๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที ่20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2701 ชัน้ 27 
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ม.ีค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13   
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13   
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 
    - ครั้งที่ 3  เมื่อวนัที่ 24 ธ.ค. 62 
    - ครั้งที่ 4  เมื่อวนัที่ 13 ก.พ. 63 
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ม.ีค. 63 
    - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 
    - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 
    - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 
ส านักการพิมพ์ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2102 ชัน้ 21 



๒๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2103 ชัน้ 21 
อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชัน้ 23 
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ อาคารสขุประพฤติ 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักนโยบายและแผน 
ด าเนินการจดัประชุมส านัก เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบคุลากร 
ให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางที่ก าหนด ดังนี ้
  - ครัง้ที่ 1 เมือ่วนัที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 1503  
ชั้น 15 อาคารสุขประพฤต ิ
  - ครัง้ที่ 2 เมือ่วนัที่ 17 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2408  
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤต ิ
 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

สรุปค่าคะแนนการประเมิน 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 

 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

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

1.โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบคุคล 

100 % 
(50 คะแนน) 

87.66 % 
(21.92 
คะแนน) 

n/a 
 (อยู่ระหว่าง
ประเมินผล) 

71.91 % ส านักบริหารงานกลาง 

2.โครงการเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ
งานด้านการเงินการคลังรฐัสภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

3.โครงการเรียนรูก้ระบวนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

4.โครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผล 
การปฏิบตัิราชการของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักนโยบายและแผน 

การก าหนด
มาตรการ 
ในการป้องกัน 
การทุจริตภายใน

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

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักบริหารงานกลาง 



๒๕ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

6.โครงการบริหารจัดการครภุัณฑ์ 
เพื่อไปรฐัสภาใหม่  

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

7.โครงการคดัเลือกและเชดิชูเกียรติ 
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

8.โครงการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร 
และคา่นิยมเพือ่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

75.00 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

9.โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักนโยบายและแผน 

10.กิจกรรมการส ารวจความคิดเห็น 
การรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการปฏิบัตงิานของ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนนุการด าเนนิการดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา) 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

75.00 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



๒๖ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

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

11.กิจกรรมผสานพลังมุ่งสูอ่งค์กรตน้แบบ 
จิตพอเพียงต้านทุจรติ (ชมรมขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

12.กิจกรรมเสรมิสร้างเครอืข่ายและ 
การด าเนนิการรว่มกบัเครือข่ายองคก์ร
คุณธรรม (เครอืข่ายภายใน/ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา/ภายนอก) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

13.กิจกรรมการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) อย่างครบถว้น
สมบูรณ ์เพ่ือให้เปน็ไปตาม พ.ร.บ.  
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักบริหารงานกลาง 

14.กจิกรรมการจดัการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์อง
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ตามเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (ITA)  
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

75.00 % ส านักนโยบายและแผน  
และ  

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 



๒๗ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

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

15.กิจกรรมการประชุมระดบัส านัก  
เพือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด 
 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

n/a 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักนโยบายและแผน  
และ  

ทุกส านัก 

เฉลี่ยร้อยละ 46.46 %  
 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน การประเมินความส าเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

ที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ระดับ

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๖๕ 
 

๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๗๐ 
 

๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๗๕ 
 

๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๘๐ 
 

๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

 


