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ค ำน ำ 

 ก.ร. ได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานราชการ 
ของรัฐสภา ได้เห็นชอบกรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวชี้วัดฯ เสนอ  
โดยมีตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนส่งเสริมฯ ดังกล่าวด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน  
นับเป็นเวลา ๖ ป ี
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ศึกษาข้อมูลจากผลการ
ด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อน ามาสู่การ   บูรณาการ
กับแผนอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง อาทิ แผนขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจัดท าแผน
บูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการ
ทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 คณะกรรมการฯ หวังว่าการด าเนินการตามแผนบูรณาการดังกล่าว จะสามารถพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” (ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น า
และสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นองค์กร
ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด า เนินชีวิตและปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือและเกิด
ความเชื่อมั่น รวมถึงมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ต่ ากว่าระดบั A  เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อคงภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป    
 
คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสของ

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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สำรบญั 

 

 หน้า 

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 บทสรุปผูบ้ริหาร ค 
 ส่วนที่ ๑ บทท่ัวไป ๑ 
 ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของแผนงานรายส านัก/กลุ่ม  
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน           ๙ 
๒. ส านักงานประธานวฒุิสภา                                  ๒๒ 
๓. ส านักประชาสัมพันธ ์                                   ๓๕ 
๔. ส านักบริหารงานกลาง                                   ๔๙ 
๕. ส านักการคลงัและงบประมาณ                                  ๖๓ 
๖. ส านักการต่างประเทศ                                   ๗๗ 
๗. ส านักวิชาการ                                    ๙๑ 
๘. ส านักการประชมุ                                 ๑๐๕ 
๙. ส านักก ากับและตรวจสอบ                                ๑๑๙ 
๑๐. ส านักกรรมาธกิาร ๑                                 ๑๓๓ 
๑๑. ส านักกรรมาธกิาร ๒                                 ๑๔๗ 
๑๒. ส านักกฎหมาย                                 ๑๖๑ 
๑๓. ส านักภาษาต่างประเทศ                                ๑๗๕ 
๑๔. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล                                ๑๘๙ 
๑๕. ส านักรายงานการประชุมและชวเลข                               ๒๑๔ 
๑๖. ส านักเทคโนโลยแีละการสื่อสาร                               ๒๒๘ 
๑๗. ส านักการพิมพ ์                                 ๒๔๒ 
๑๘. ส านักกรรมาธกิาร ๓                                 ๒๕๖ 
๑๙. ส านักนโยบายและแผน                                ๒๗๐ 
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ภาคผนวก           ๒๘๘ 

ภาคผนวก ๑  

 หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลอืกข้าราชการรฐัสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปรง่ใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ค าชี้แจงแบบประเมินการคดัเลือกส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 เงื่อนไขการส่งเอกสารการคดัเลือกส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 กรอบระยะเวลาในการคัดเลอืกข้าราชการรฐัสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปรง่ใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 

 
ภาคผนวก ๒          

 
 แบบรายงานผลการด าเนนิการ 
 ใบสมัครชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 

 
 ภาคผนวก ๓ 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนบัสนนุ การด าเนนิการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ  
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 ค าสัง่คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนบรูณาการสง่เสรมิ สนับสนนุ การด าเนนิการดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และก าหนดแนวทางการคัดเลอืกขา้ราชการผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ตรวจส านกัที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ค 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 ด้วย ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีหน้าที่จัดท ากรอบตัวชี้วัด 
และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้น าเสนอ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
ของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ อ.ก.ร. ประเมินฯ ได้เห็นชอบกรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตัวชี้วัดดังกล่าวก าหนดให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการด าเนินการส่งเสริม 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีผลการด าเนินการเป็น
ที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑. ผลการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของส า นั กงาน  ป .ป .ช .  
ได้คะแนนล าดับที่ ๑ ของประเทศ  ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ให้ความส าคัญและมอบนโยบาย 
ให้หน่วยงานภายในสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  
ในการเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน  
ทั้งระบบบุคคลและระดับส านักเพ่ือป้องกันการทุจริต ฯลฯ เป็นผลให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ได้คะแนน ๙๔.๖๗ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้คะแนนประเมิน ๙๒.๒๐  
ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ผลคะแนนการประเมินภาพรวมประเภทหน่วยงาน ๙๓.๐๖ คะแนน 
(ระดับ A) ถือเป็นประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จาก ๑๗ ประเภท
หน่วยงานภาครัฐ 
 ๒. รางวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  จากส านักงาน ป.ป.ช. 
ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการรวมตัวกันของบุคลากรเพ่ือเป็นกลไกเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้สินบน  มีเพียง ๕ หน่วยงานต้นแบบ
ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดงักล่าว  ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เทศบาลเมืองหัวหิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และส านักงาน ป.ป.ช. 
 

ง 
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 ๓. รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับรางวัลดังกล่าว จากการที่ 
ส านักงานฯ ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริม
บุคลากรให้ยึดหลักความพอเพียง ความมีเหตุผล ความสมดุลโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๔. รางวัลจากกรมบัญชีกลาง จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง ระดับต้น  และรางวัลการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับรางวัล   
 จากผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และรักษามาตรฐานเดิมไว้ เนื่องจากผลการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลดังกล่าว
ข้างต้น จึงเห็นควรก าหนดเป็น ๓ มาตรการเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมให้มีความเข้มข้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น เช่น การขยายของกลุ่มเป้าหมายให้เพ่ิม  
มากขึ้น การประเมินผลการรับรู้ และการน าประมวลจริยธรรม วัฒนธรรมองคก์ร ค่านิยมร่วมไปประพฤติ
ปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายที่สูงขึ้น จากเดิม “เป็นองค์กรคุณธรรม” ขยับเป้าหมายเป็นด าเนินการ
ตามแนวทางเพ่ือเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเกิดความต่อเนื่อง และเป็น
การรักษามาตรฐานในการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้ง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ต่ ากว่า
ระดับ A ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงด าเนินการจัดท าแผนส่งเสริมฯ 
ตาม ๓ มาตรการเดิม ได้แก่  

 มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส  รวมถงึคา่นิยมรว่ม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมตน้แบบ  

 มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของ
ส านักงาน ป.ป.ช.   
 

โดยทั้ง ๓ มาตรการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

จ 
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มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส  รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ   
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะมีการด าเนินการในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา กิจกรรมเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางในการ
บริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดสภา และมีการติดตามผลการด าเนินการตามปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
(ระดับส านัก) และติดตามผลการด าเนินการตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ภาพรวม
องค์กร)   ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการน านโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส รวมทั้งค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลักดันให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะมีการด าเนินการในการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากร  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และมีการจัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรม เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคคล
และหน่วยงานดีเด่น มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้น าการขับเคลื่อนจริยธรรมในองคก์รตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการของชมรม STRONG Model  อาทิ 
การรณรงค์ การประกวดค าขวัญ การจัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกและภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  และมีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บุคลากรน ามาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทาง 
ของส านักงาน ป.ป.ช.   

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะมีการด าเนินการในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  
ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานตามแนวทางการประเมินฯ ของส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการ 

ฉ 
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เผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นการรักษามาตรฐานระดับ
คะแนนการประเมิน ITA ให้ดียิ่งขึ้น 

โดยรายละเอียดในส่วนของโครงการ/กิจกรรมจะปรากฏในแผนส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะเสนอในล าดับต่อไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช



แผนบูรณาการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อตา้นการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการจัดท าแผนส่งเสรมิ 

สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยด าเนินการ 
๓ มาตรการ คือ 

 มาตรการที่ ๑ ขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส รวมถึงคา่นิยมรว่ม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม  

 มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

มาตรการที่  ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. 
 ซึ่งการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงานที่บรรลุตาม
เป้าหมาย ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการด าเนินงาน  และมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ของประเทศ   
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงยังคงเล็งเห็น
ความส าคัญของ ๓ มาตรการเดิมที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน ามาปรับปรุง 
และต่อยอดเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานในการด าเนินงานโดยได้มีการจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือประกอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งคณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ ซึ่งได้ก าหนดว่า “มาตรา ๗๖ 
ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน  
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 
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 ๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดในมาตรา ๕ ไว้
ดังนี้ 
  “มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติ ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
  (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  (๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
  (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
  (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  … ” 
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  - บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว  
ยึดระบบคุณธรรม และบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  - ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน 
ร่วมต่อต้านการทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอาย  
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล  
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๔. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  - ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม  
 

๒ 
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เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว  
โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และส่งเสริมให้คนไทย  
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
  - ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมายส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล  
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม  
ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๕.  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑  
และ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง)  
  - แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  
     ซึ่งมีจุดเน้นในการปฏิรูปในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยเน้นในดา้น
การป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการปราบปราม และด้านการบริหารจัดการ โดยใน
ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) 
สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
    - (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  
      ให้ความส าคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน 
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อย่างมี นัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการต่อต้าน การทุจริต (๒) การพัฒนาการเขา้ถงึข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (๔) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ  
 (๕) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 ๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  - การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 ๗. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
ได้ก าหนดความหมายและระดับขององค์กรคุณธรรมไว้ ดังนี้ 
  - องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กร 
แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม
คุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินการและ
ปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชนและเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม 
   ระดับขององค์กรคุณธรรม แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
   ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนา 
เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการด าเนินการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการด าเนินงาน 
อาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลง  
อาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
   ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมและมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมและมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การท าดีเพ่ิมขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรม
ลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้ 
 

๔ 



แผนบูรณาการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อตา้นการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 
   ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ผ่านการประเมิน 
เป็นองค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงวัฒนธรรม และจะด าเนินการต่อเนื่อง  
เพื่อขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ผ่านการประเมินระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป 
 
   ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบความส าเรจ็ 
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข 
องค์กร มีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถก าหนดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
องค์กรต่าง ๆ ได้ 
   โดยมีเกณฑ์ ๙ ข้อ ดังนี้ 
   ๑) องค์กรมีการประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา) ร่วมกันของ
ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
   ๒) องค์กรมีการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความด ี
ที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา”  
   ๓) องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และจัดบุคลากร/
ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กร 
   ๔) องค์กรมีผลส าเร็จการด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตาม
คุณธรรมเป้าหมาย และแผนงานที่ก าหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
   ๕) องค์กรมีการจัดระบบติดตาม รายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
   ๖) องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู การท าความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรม ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ 
   ๗) องค์กรมีผลส าเร็จการด าเนินงานขององค์กรตาม “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” ตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพ่ิมมากขึ้น 
   ๘) องค์กรมีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการน าหลักศาสนา  
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท าเพ่ิมเติมจาก  
คุณธรรมอื่น ๆ อย่างชัดเจน 
   ๙) องค์กรมีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 
 

๕ 



แผนบูรณาการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อตา้นการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 
    ทั้งนี้ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
มีกระบวนการขั้นตอนมาก ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อาจก าหนดแผนการด าเนินการใน
ระยะเวลา ๒ ปี โดยให้บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จะมีแผนการด าเนินการในเพ่ือเตรียมความพร้อมและในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

๘. แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG MODEL)  โดยส านักงาน ป.ป.ช.  
ได้ประยุกต์เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้กับหลักการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานต่อไป โดยอธิบายความหมายของ “จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG 
MODEL)” ไว้ดังนี้ 

 
ค าอธิบายความหมายของ “จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG MODEL)”   

 
 ๙. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ๑) ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๒) ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้า 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข 
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖ 



แผนบูรณาการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อตา้นการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 
 ๑๐. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 
 ๑) ควรมีการเผยแพร่ผลการด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการส่งเสริม สนับสนุน 
และขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องใด และเกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้าง 

  ๒) ในปีงบประมาณต่อไปควรเน้นการด าเนินการเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
ไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะต้องน้อมน าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
มาปรับใช้ในการด าเนินการ รวมทั้งควรน าระบบดจิิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
ทั้งเรื่องการส่งเสริมกระบวนงานและการบริการประชาชน 

  ๓) การขับเคลื่อนเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางของกระทรวง
วัฒนธรรม ควรจะพิจารณาว่าหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นส านัก  
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส มีการขับเคลื่อน  
เพ่ือส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในด้านใด เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ  

๔) การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นในแต่ละส านัก  
ควรจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางในการคัดเลือกบุคคลและส านักดีเด่น  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

   ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าว
ข้างต้น มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 
โดยก าหนดเป็น ๓ มาตรการ ได้แก่ 

 มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส  รวมถงึคา่นิยมรว่ม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมตน้แบบ  

 มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 
 

๗ 

 



แผนบูรณาการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อตา้นการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของ
ส านักงาน ป.ป.ช.   
 เนื่องจากทั้ง ๓ มาตรการครอบคลุมการผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานการด าเนินการของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่ภายนอก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของแผนงานรายส านกั/กลุ่ม 

 

ทั้งนี้ มีส ำนกัที่มีจ ำนวนกิจกรรมแตกต่ำง จ ำนวน ๓ ส ำนัก ไดแ้ก ่ส ำนกับรหิำรงำนกลำง ส ำนักกำร
คลังและงบประมำณ ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบคุคล และส ำนักนโยบำยและแผน เนือ่งจำกเป็นไปตำมเกณฑ์
ตัวชีว้ัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา และเกณฑ์ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) รำยละเอียดตำมตำรำง ดงัต่อไปนี ้



๙ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 
 (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ” 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใหม่ก็ได้) 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 



๑๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 



๑๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ



๑๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 



๑๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 

 

 



๑๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  
กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ



๑๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 
เป็นต้น 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ



๑๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม



๑๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 
ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 



๑๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 
หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 



๒๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้



๒๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 



๒๒ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๒. ส านักงานประธานวุฒิสภา ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 
 (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ ถูกต้อง รวดเร็ว มีความสามัคคี กลมเกลียว” 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใหม่ก็ได้) 

 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
ส านัก 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 



๒๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 



๒๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ



๒๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 



๒๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 

 

 



๒๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  
กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ



๒๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 
เป็นต้น 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ



๒๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม



๓๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 
ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 



๓๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๓๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 
หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 



๓๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้



๓๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 



๓๕ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๓. ส านักประชาสัมพันธ ์ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 
 (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา ๑.ให้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาทั้ง ๒ ข้อเดิมหรอืเลือกปฏิญญาข้อใดข้อหน่ึงก็ได)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๓๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๓๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๓๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๓๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๔๐ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๔๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๔๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๔๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๔๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๔๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๔๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๔๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๔๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๔๙ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๔. ส านักบริหารงานกลาง ปฏิญญาคุณธรรม...............................................  
(ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา จิตบรกิาร  
ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อในปฏิญญาข้อเดิมหรอืเลือกปฏิญญาข้อใหม่กไ็ด้”  

 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
ส านัก 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 



๕๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 



๕๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท าของกลุม่ 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ



๕๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 



๕๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 

 

 



๕๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  
กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ



๕๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 
เป็นต้น 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ



๕๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม



๕๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 
ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 



๕๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๕๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 
หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 



๖๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๘ โครงการเสริมสร้างความความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทาง
วินัยตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณี
ตัวอย่าง 

จัดกิจกรรม ๑ ครัง้ บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกบัวนิัย

ข้าราชการรัฐสภา 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล

การด าเนนิ
กิจกรรมพร้อม
ภาพและผลการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้



๖๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 



๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๕. ส านักการคลังและงบประมาณ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปรง่ใสตรวจสอบได้” 
    ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาขอ้เดิมหรือเลอืกปฏิญญาข้อใหมก่็ได)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๖๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๖๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๖๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๖๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๖๘ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๖๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๗๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๗๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๗๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๗๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๗๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๗๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๗๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

๓.๔ การจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

คู่มือ ๑ ฉบับ บุคลากรน าไปใช้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
-คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจดัซือ้จัดจ้าง 
 
กระบวนการ : ปรับปรุง/
ทบทวน และจดัท าคูม่ือการ
จัดซื้อจดัจ้าง 

 



๗๗ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๖. ส านักการตา่งประเทศ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 
 (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใหม่ก็ได้) 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๗๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๗๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๘๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๘๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๘๒ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๘๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๘๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๘๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๘๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๘๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๘๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๘๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๙๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๙๑ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๗. ส านักวชิาการ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา ๑. ใส่ใจในงาน บริการด้วยใจ ๒. รว่มมือ ร่วมใจ ในงานท่ีปฏิบัติ 
                                                                  ๓. มีระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
             ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใดขอ้หน่ึงก็ได)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 



๙๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 



๙๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๙๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 



๙๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๙๖ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๙๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๙๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๙๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๐๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๐๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๐๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๐๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๐๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๐๕ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๘. ส านักการประชุม ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา ๑. อุทิศตนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
                                                   ๒. สร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                          ๓. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 
              ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาข้อเดมิหรือเลอืกปฏิญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ได)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 



๑๐๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 



๑๐๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๑๐๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 



๑๐๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๑๑๐ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๑๑๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๑๑๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๑๑๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๑๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๑๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๑๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๑๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๑๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๑๙ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๙. ส านักก ากับและตรวจสอบ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าทีข่องตน” 
             ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใดขอ้หน่ึงก็ได)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๑๒๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๑๒๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๑๒๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๑๒๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๑๒๔ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๑๒๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๑๒๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๑๒๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๒๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๒๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๓๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๓๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๓๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๓๓ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๐. ส านักกรรมาธิการ ๑ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

   (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจหน้าที่ ภักดตี่อองคก์ร” 

             ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใดขอ้หน่ึงก็ได)้ 
 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 



๑๓๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 



๑๓๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๑๓๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 



๑๓๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๑๓๘ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๑๓๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๑๔๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๑๔๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๔๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๔๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๔๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๔๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๔๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๔๗ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๑. ส านักกรรมาธิการ ๒ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 
 (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจต่องานในหน้าที่” 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใดข้อหน่ึงกไ็ด)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๑๔๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๑๔๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๑๕๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๑๕๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๑๕๒ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๑๕๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๑๕๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๑๕๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๕๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๕๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๕๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๕๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๖๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๖๑ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๒. ส านักกฎหมาย ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 
 (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “ความซื่อตรง” 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาทั้ง ๒ ข้อเดิมหรอืเลือกปฏิญญาอื่นของส านักก็ได้) 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๑๖๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๑๖๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๑๖๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๑๖๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๑๖๖ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๑๖๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๑๖๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๑๖๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๗๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๗๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๗๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๗๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๗๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๗๕ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๓. ส านักภาษาตา่งประเทศ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “๑.ท างานเต็มความสามารถและเป็นทีม เพ่ือให้ผลงานถกูตอ้ง ครบถ้วน รวดเร็ว 
                                                            ๒. มีจิตบริการ ไมเ่ลือกปฏิบตัิ  ๓. อุทิศเวลาใหร้าชการ” 

    ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาทั้ง ๒ ข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใดขอ้หน่ึงก็ได)้ 
 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 



๑๗๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 



๑๗๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๑๗๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 



๑๗๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๑๘๐ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๑๘๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๑๘๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๑๘๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๑๘๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๑๘๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๑๘๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๑๘๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๑๘๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๑๘๙ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๔. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “ท ำงำนเป็นทีม” 
    ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใหม่ก็ได้ กรณทีี่มีการทบทวนปฏิญญาใหม่) 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ

น าส่งเอกสาร 
หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศเจตจ านงสุจรติ/นโยบายที่

เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรง่ใส ประจ าส านัก 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างานดา้น
การจดัท าแผนของส านักฯ 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ าส านัก 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการฯ 



๑๙๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
ส านัก 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างานดา้น
การจดัท าแผนของส านักฯ 
 

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท าของส านัก 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 



๑๙๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านัก 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านัก 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น



๑๙๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านัก 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
(อาจเปน็ลักษณะพูดคุย
แลกเปลี่ยน /เยี่ยมชมส านัก/จัด
กิจกรรมรว่มกนั) 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านัก 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 



๑๙๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านัก 

๑.๙ กิจกรรมเรียนรู้ค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย 
 

ข้าราชการใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัค่านิยมรว่ม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 น าค่านิยมรว่มไป
ปฏิบัต ิ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุป,การ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการฯ 



๑๙๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

๑.๑๐ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตดิตามผลการด าเนนิการ
ตามปญัหาที่อยากแก ้ความดทีี่อยาก
ท า และตดิตามผลการด าเนนิการ
ตามค่านิยมรว่มของสว่นราชการ
สังกดัรฐัสภา (ภาพรวมของส านัก) 
 

- รายงานการด าเนนิการ
ตามปญัหาที่อยากแก ้
ความดีที่อยากท า 
(ระดบัส านัก) 

 

 บุคลากรปฏิบตัิ
ตามทีต่กลงไว้ใน
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า 

๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานการ
ด าเนนิการตามปญัหา
ที่อยากแก ้ความดีที่
อยากท า (ระดับ
ส านัก) 
 

ผู้รับผิดชอบออกแบบสอบถาม
และแบบรายงาน : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ : 
คณะท างานส านัก 

๑.๑๑ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินการตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา (ภาพรวมของ
องค์กร) 
 

รายงานการด าเนนิการ
ค่านิยมรว่มของสว่น
ราชการสังกัดรัฐสภา 

 บุคลาปฏิบตัติาม
วัฒนธรรมองค์กร
และคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานการ
ด าเนนิการคา่นิยมรว่ม
ของสว่นราชการสังกดั
รัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการฯ 

๑.๑๒ โครงการสนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

บุคลากรมีความรบัรูแ้ละ
เข้าใจเกี่ยวกบันโยบาย/
แผนดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

 มีการรับรูแ้ละ
เข้าใจแนวทางใน
การบริหารงาน
และการ
ด าเนินงานตาม
หลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสไม่

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจดั
โครงการ 
- รายงานการรับรู้
และเข้าใจแนวทางใน
การบริหารงานและ
การด าเนนิงานตาม

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 



๑๙๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ 

น้อยกวา่ร้อยละ 
๘๐ 

หลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรทีม่ี
คุณธรรมและปฏบิัติ
ตามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
- รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผู้
ได้รบัการเสนอชื่อ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๒ 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มี
ผลงานส่งเสริมการปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภา 

 

 มีกิจกรรมสง่เสรมิ 
สนับสนนุส านัก/
กลุ่มให้ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

 ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๓ กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือ
เพื่อนท างานโดยไม่
ต้องรอการร้องขอ
เป็นประจ าสม่ าเสมอ
และอย่างทุ่มเทเตม็
ก าลังความสามารถ 
เป็นต้น 

 บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ
คณะกรรมการ
ชมรมฯ เพ่ือ
ด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนนุต่อไป 

กุมภาพันธ ์– 
กันยายน ๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดั
กระท าความด)ี 

เป้าหมาย : สร้างขวัญ
ก าลังใจให้ผู้มคีวามประพฤติ
ดีเชิงประจักษ์ให้รกัษาความ
ดีต่อไป เพื่อเสรมิสร้างคนดี
ให้กับกลุม่/ส านัก/องค์กร
และสังคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอ
พร้อมหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
เพื่อน าเสนอการยกย่องเชิดชู
ต่อไป 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ : 
คณะท างานส านัก 
 
ผู้รับผิดชอบในการเสนอขอ
อนุมตัิเกียรติบตัรยกย่อง : 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
 



๑๙๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลั กป รั ชญา ขอ ง เศ รษฐกิ จ
พอเพียง 
 

บุคลากรมีความ
เข้าใจในหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการขยายผล
น าไปจัดกิจกรรม
ภายในส านักและ
น าไปใช้ในการ
ด ารงชีวติ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๒.๕ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี ้(ด้านใดด้าน
หนึ่ง) 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน 
๑ ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตัิในส านัก/
กลุ่ม และการด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็
ใดประเดน็หนึ่งอย่างมีสว่น
ร่วมของบุคลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์



๑๙๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น การ
จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ส านัก/กลุ่มให้สวยงาม
เหมาะสม 
ผูร้ับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านัก 
 

๒.๖ กิจกรรมจัดท าแผนขับเคลื่อน
อ ง ค์ ก ร ช ม ร ม  STRONG จิ ต
พอเ พียงต้ านทุจริต  ส่ ง เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

มีแผนขับเคลื่อน 
STRONG จิตพอเพียง

ฯ จ านวน ๑ ฉบับ 

มีการด าเนินการตาม
แผน 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนขบัเคลื่อน 
STRONG จิต
พอเพียงฯ จ านวน ๑ 
ฉบับ 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

๒.๗ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม 
STRONG (เพื่อขยายจ านวน
สมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิก
ชมรม STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูป
ถ่ายมายังฝา่ยเลขานุการ  



๒๐๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : กรอก
แบบฟอร์มให้ครบถ้วนและ
ติดรูปถา่ยในใบสมัคร โดย
แสดงให้เห็นถงึการตอ่ต้าน
การทุจรติ (ไม่จ ากัดทา่ทาง 
และขนาดรปูถ่าย) ใบสมัคร
ใดที่ไดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับ
รางวลัของที่ระลกึจาก
คณะกรรมการ 
 
ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม 
STRONG โดยให้คณะท างาน
ในส านัก/กลุม่เชญิเข้า 
Group Line ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๒๐๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบออกแบบใบ
สมัคร : ฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการ 
 
ผู้รับผิดชอบชวนเพื่อน : 
คณะท างานส านัก 

๒.๘ กิจกรรม STORNG DAY: 
Strong Together (นิทรรศการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริตฯ 

ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างเครอืข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่
ฝ่ายเลขานุการ กลุม่งาน



๒๐๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณี
จัดท านิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม 
 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ : 
ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ 
 
ผู้รับผิดชอบจดัแสดงผลงาน
ของส านัก : คณะท างาน
ส านัก 



๒๐๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๙ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิต

พอเพียงต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความ
ร่วมมือในการจดัท า
สัญลักษณ์การตอ่ต้านการ
ทุจริตภายในส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
ร่วมออกแบบและสง่ประกวด
ในนามส านัก/กลุม่ โดยส่งผล
งานเข้าประกวดได้ส านกั/
กลุ่ม ละ ๑ ชิ้นงาน 
 
หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับ
การคดัเลือก คณะกรรมการ
จะไดร้างวัลตามความ
เหมาะสม 
 
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างาน
ส านักออกแบบและส่ง
ประกวด 



๒๐๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑๐ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายส่วนราชการสงักดั
รัฐสภาเกี่ยวกับการเป็นองคก์ร
คุณธรรมต้นแบบ 

องค์ความรู้ที่ได้รบัจาก
การถอดบทเรียน 

มีน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช ้

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- องค์ความรู ้

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 

๒.๑๑ กิจกรรมการผลิตองค์ความรูเ้พื่อ
เผยแพร่ในรปูแบบอิเลก็ทรอนิค 
 - E-book 

มีสื่อส าหรับเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่

บุคลากรของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

บุคลากรภายใน
ส านักงานมคีวามรู้

ความเข้าใจ รู้โทษภัย 
และตระหนกัถงึการ
เฝ้าระวังการทุจริต 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- E-book 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 



๒๐๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑๒ กิจกรรมแฟนพนัธแ์ท้ตอบค าถาม
เกี่ยวกบั ชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริตฯ/ความรู้
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัและพิษภัย
การทุจรติ 
(จัดท าค าถาม-ตอบ ทาง 
Online) 
 
 
 
 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ตระหนักถงึความรู้
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงั
และพิษภัยการทุจริต 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม ได้

ตระหนกัถงึความรู้
และสามารถน าไปใช ้

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แบบถามตอบ 
ออนไลน ์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 

๒.๑๓ โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 

บุคลากรมีความรู้และ
ตระหนกัถงึภัยของ

การทุจรติ ประพฤตมิิ
ชอบ สรา้งทัศนคติ
ค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

น าความรู้ไปใช ้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-รายงานผลการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 



๒๐๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/ศกึษาดงูานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสกบั
เครือข่ายภายนอก 
 

- องค์ความรูเ้กี่ยวกับ
การต่อตา้นการทุจรติ 

 

น าความรู้ไปใช้
ด าเนินการภายใน

ส านัก/กลุ่ม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- องค์ความรู ้
 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 

๒.๑๕ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ
และการถอดบทเรียนเพ่ือ
ขับเคลือ่นสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

ได้กลุม่ผู้น าระดับ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

เพิ่มขึ้นเพื่อชว่ย
สนับสนนุผลักดันและ
ขับเคลือ่นสู่การเป็น

องค์กรตน้แบบ 

องค์ความรู้ในการ
ถอดบทเรียน 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
- องค์ความรู้จากการ
ถอดบทเรียน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการและ
จัดท ารายงาน : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
ผู้รับผิดชอบจดัท าองค์ความรู้ 
: ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ 
 



๒๐๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑๖ โครงการสง่เสรมิการปฏิบตัติาม
วัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาและค่านยิม
ร่วมของสว่นราชการสังกัด
รัฐสภา 
 

บุคลากรปฏิบตัิตาม
วัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมร่วมของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 

บุคลากรมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงคต์ามทีไ่ด้

ร่วมกันจดัท าตาม
วัฒนธรรมองค์กร
และคา่นิยมร่วม 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
- รายงานการจดั
โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๒.๑๗ โครงการส่ง เสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

ได้ผูน้ าในการ
ขับเคลือ่นประมวล

จริยธรรมฯ 

บุคลากรปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรมฯ 

๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานการ
ด าเนินการ 
- รายงานปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 



๒๐๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑๘ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและ
เครือข่ายคุณธรรมและความ
โปร่งใส (เผยแพร่หลักคุณธรรม
และยกย่องเชิดชูข้าราชการและ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล) 
 

ได้ประกาศยกย่องเชดิ
ชูบุคลากรและส านัก

ดีเดน่ 

สร้างผูน้ าในการ
ขับเคลือ่นประมวล
จริยธรรมขา้ราชการ

รัฐสภา 

๒๔ กนัยายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๒.๑๙ โครงการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรช่อสะอาด 
 

ขยายเครอืข่าย
ภายนอก 

น าองค์ความรูม้า
ประยุกต์ใช้ใน

ส านักงาน 

๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 



๒๐๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๒.๒๐ กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง เ ส ริ ม ส ม า ธิ  
สติปัญญา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
คนท างาน 

บุคลากรเขา้ใจเกี่ยวกับ
หลักศาสนา 

บุคลากรมีสมาธิ 
สติปัญญาในการ
ปฏิบัติราชการ

เพิ่มขึ้น 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
-รายงานผลการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท านโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางใน
การด าเนนิการต่อตา้น
การทุจรติของส านัก/
กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท า
เจตจ านงสุจรติ ต่อต้าน
การทุจรติ/นโยบาย
ต่อตา้นการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจาก
เจตจ านงสุจรติของ
ส านักงาน) 
ผู้รับผิดชอบ : 
คณะท างานส านัก 
 



๒๑๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
บริหารความเสี่ยงของ
ส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์
ความเสี่ยงและจดัท า
แผนบริหารความเสี่ยง 
อาจประกอบดว้ยมิติ
ต่างๆ  (ตามภารกิจ 
ความเหมาะสมและ
บริบทของส านัก/กลุม่) 
ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการ
โครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ย
ประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 



๒๑๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

- มติิการการจัดซื้อจดั
จ้าง 
- มติิการรักษาความลับ
ทางราชการ 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
คณะท างานส านักด้าน
การจดัท าแผนฯ (คณะที่ 
๑) 
 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความ
ตระหนกัในการเฝ้าระวัง
การทุจรติภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัด
กิจกรรมการเฝ้าระวงั
ภายในส านัก/กลุม่ โดย
ไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ 
การรว่มแลกเปลี่ยนเพื่อ
จัดท ามาตรการเฝ้าระวงั
และน ามารณรงค์ หรือมี



๒๑๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 

การเฝ้าระวัง/ตรวจสอบ/
กระตุ้นเตือนตา่งๆ หรือ
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมกบับริบทของ
ส านัก/กลุ่ม 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
คณะท างานส านัก 
 

 



๒๑๔ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๕. ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “เจ้าหน้าที่หน้าใส ใส่ใจบริการ” 
            ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาเดิมหรอืเลือกปฏิญญาข้อใหมก่็ได ้กรณีที่มกีารทบทวนปฏิญญาใหม่) 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๒๑๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๒๑๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๒๑๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๒๑๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๒๑๙ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๒๒๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๒๒๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๒๒๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๒๒๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๒๒๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๒๒๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๒๒๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๒๒๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๒๒๘ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๖. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “ร่วมกันท ำงำนเป็นทีม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร” 
             ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาเดิมหรอืเลือกปฏิญญาข้อใหมก่็ได ้กรณีที่มกีารทบทวนปฏิญญาใหม่) 

 
 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มำตรกำรที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 



๒๒๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 



๒๓๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๒๓๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 



๒๓๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๒๓๓ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๒๓๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๒๓๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๒๓๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๒๓๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๒๓๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๒๓๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๒๔๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๒๔๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๒๔๒ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๗. ส านักการพิมพ์ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค รวดเรว็ ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้” 

             ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการต่อปฏิญญาเดิมหรอืเลือกปฏิญญาข้อใดข้อหน่ึงก็ได)้ 
 
 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 



๒๔๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่
๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 



๒๔๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 
โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๒๔๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 
 

กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 



๒๔๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  
หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๒๔๗ 

 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๒๔๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๒๔๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๒๕๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๒๕๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๒๕๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๒๕๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๒๕๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๒๕๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๒๕๖ 

 

ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๘. ส านักกรรมาธิการ ๓ ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

          (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญงานสภา” 
 ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาข้อเดิมหรือเลือกปฏิญญาข้อใดข้อหน่ึงกไ็ด)้ 

 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๒๕๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๒๕๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาท่ีอยากแก้
ความดีที่อยากท า 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๒๕๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
“สามัคคี มีวนิัย ใจซื่อตรง” 
 

คลิป VDO/สื่อ
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๒๖๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

 



๒๖๑ 

 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  



๒๖๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๒๖๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 



๒๖๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 
 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 



๒๖๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/
กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 

mailto:waronthorn@gamail.com


๒๖๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 



๒๖๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 



๒๖๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง อาจประกอบดว้ย
มิตติ่างๆ  (ตามภารกิจ ความ
เหมาะสมและบริบทของส านัก/
กลุ่ม) ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 



๒๖๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 
หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

 



๒๗๐ 

 

 ตารางรายละเอียดตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการตอ่ตา้นการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑๙. ส านักนโยบายและแผน ปฏิญญาคุณธรรม “.............................................................” 

  (ปี ๒๕๖๓ ส านักเลือกด าเนินการตามปฏิญญา “ความส านึกรับผิดชอบตอ่หน้าที่ (Responsibility)” 

            ปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการตอ่ปฏิญญาเดิมหรอืเลือกปฏิญญาข้อใดข้อหน่ึงของปฏิญญาส านักที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็ได้) 
 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่  ๑ การขับเคลือ่นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
๑.๑ ประกาศนโยบาย/มาตรการ/

แนวทางทีเ่กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ประจ า
ส านัก 

ประกาศเจตจ านง
สุจริต/นโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสจ านวน ๑ 
ฉบับ 

น าไปปฏิบตั ิ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
 กระบวนการ :  
๑. มาตรการ/แนวทางที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของกลุ่ม  
๒. ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

๑.๒ แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือรบัผดิชอบ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ประจ ากลุ่ม 

มีคณะท างาน มีผู้รับผดิชอบจดัท า
และด าเนินการตาม
แผนของส านัก 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ค าสัง่แต่งตั้ง 

ค าสั่งครอบคลุม ๔ ภารกิจ 
ไดแ้ก ่



๒๗๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑. การจัดท าแผน นโยบาย 
การติดตาม และจัดท ารายงาน 
๒. การเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมประจ ากลุ่ม 
๓. การรวบรวมเสนอและจดัท า
ผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลอืก
ส านักที่มีผลงานส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมและความ
โปรง่ใส 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 
สนับสนนุ การรณรงค์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม อาท ิ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ถอดบทเรียนไปสูก่ารเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ การ
ต่อตา้นการทุจริต การสร้าง
เครือข่ายและการจัดแสดงผล
งานของกลุม่ฯ 

๑.๓  จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ า
กลุ่ม 

มีแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ด าเนินการตามแผน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ควร
ประกอบด้วย 



๒๗๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

โดย เลือกปฏญิญาส านัก ๑ ข้อ 
หรือทั้งหมดน ามาแปลงเปน็
กิจกรรมและด าเนนิการภายใน
ส านัก 

- แผนส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมไฟล์  

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก
อย่างน้อย ๑ ข้อ 
๒. กิจกรรมในแผนบรูณาการ
บรรจไุว้ในแผนสง่เสรมิฯ  

๑.๔ กิจกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท าของกลุม่ 
(กรณีที่มกีารทบทวนและตอ้งการ
ปรับปรุงปัญหาที่อยากแกค้วามดีที่
อยากท า ควรเพิ่มเติมประเดน็ตาม
คุณธรรมพอเพียง มีวนิัย สุจริต จติ
อาสาตามหลกัเกณฑ์ของการเป็น
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ) 
 

สรุปผลปญัหาทีอ่ยาก
แก้ความดีที่อยากท า 

มีรายงานจ านวน ๑ 
ฉบับ 
(มีผลการตดิตาม
และทบทวนเพ่ือ
จัดท าขอ้เสนอแนะ
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักและบคุลากร
ภายในส านัก) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผล
ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท า
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ติดตามการปฏิบัติ
ปฏิญญาคุณธรรม (ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากท า ที่ได้จัดท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดภาคผนวก ๑) 
 
กระบวนการ : ติดตามการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสังกัดในประเด็น
การปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม 
(Do’s and  Don’ts) และ
รายงานผลการติดตาม 

๑.๕ รณรงค์วฒันธรรมองค์กร “สามัคค ี 
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ์” 

สื่อรณรงค์ ๒ 
ประเภท/จัดกิจกรรม 
๑ กิจกรรม 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นใจ 

 บุคลากรประพฤติ
ตามวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการจัด

กิจกรรม /ภาพ
กิจกรรมรณรงค ์

พร้อมไฟล/์กรณีเป็น
คลิป ให้สง่ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กระบวนการ : ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์



๒๗๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ภายในสังกัด หรือจัดท าสื่อ
รณรงค์ จ านวน ๒ ชิ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๖ กิจกรรมรณรงคค์่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
 

คลิป VDO/
เคลื่อนไหว 
 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบตัิ
ตามคา่นิยมร่วม
ของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ไฟล์คลปิ 

เป้าหมาย : ให้เกิดความรับรู้และ
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
  
กระบวนการ : ร่วมกันจัดท าสื่อ
รณรงค์ VDO คลิป จ านวน ๑ ชิ้น
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีตนสังกัด 

๑.๗ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสและ
สร้างเครือข่ายกับส านัก/กลุม่ขึ้น
ตรง 
 

 สรุปประเดน็ความรู ้
มุมมอง/เทคนคิ
วิธีการที่ส านักอืน่ใช้
ในการด าเนินการ 
(ต้องเป็นเทคนคิที่
ส านักตนเองยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 มีเครือข่ายรว่มกัน
ขับเคลือ่น
คุณธรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ านวน ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : ให้มีการแลกเปลี่ยน
และเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบใหม่ หรือเทคนิคแรงจูงใจ
รูปแบบใหม่ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นรูป
กิจกรรม  



๒๗๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : เน้นผลการ
แลกเปลี่ยนให้มีรายงาน
สาระส าคัญมากกว่าเน้นรูปแบบ
กิจกรรม 

๑.๘ กิจกรรมถอดบทเรียนการสง่เสริม
ให้บุคลากรเปน็ขา้ราชการผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

ความรู้ที่จะใช้จดัท า
เป็นองค์ความรู ้

 องค์ความรู้การ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้เป็นคนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

 ๒๑ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 
-องคค์วามรู้ส่งเสริม
บุคลากรให้เปน็คนดี/
ข้าราชการผูม้ี
คุณธรรม 

เป้าหมาย : ให้เกดิองค์ความรู้
ในการเป็นข้าราชการที่ดมีี
คุณธรรม 
 
กระบวนการ : แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับบุคลากรภายในสังกัด
เพื่อค้นหาวธิีการ/แนวทาง
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งในกลุ่มที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนควรประกอบด้วย
บุคลากรที่เคยไดร้ับการเสนอ
ชื่อและไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารบัการคดัเลือกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 



๒๗๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๑.๙  ประกาศเจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

เจตจ านง/นโยบาย ๑ 
ฉบับ 

 ได้มกีารน าไปใช้
ภายในส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- เจตจ านง ๑ ฉบับ 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 

๑.๑๐ กิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัคุณธรรม
และความโปร่งใส
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

 มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการ
บริหารและการ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
๘๐ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๖ 

 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคณุธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัย    
                 ข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

๒.๑ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

- กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณธรรม
และปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินการคดัเลือก 

- มีการเสนอชือ่
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคดัเลือกเปน็
ข้าราชการผู้ยดึมัน่
ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
-บันทึกประชุมการ
สรรหาภายในส านัก 
- บันทึกส านักส่งชื่อผู้
ได้รับการสรรหา 
-  รายชื่อบุคลากรผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 
- ภาพบุคลากรผูไ้ดร้ับ
การเสนอชื่อ 

เป้าหมาย : มีการเสนอชื่อ
บุคลากรเขา้รับการคัดเลอืกเป็น
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 
 
กระบวนการ : สรรหา/
คัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๒ 
 

กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 

มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุส านัก/กลุ่ม
ให้ประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการสง่รายงานเพื่อ
เข้ารว่มการคดัเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
เอกสารตามที่
คณะกรรมการตรวจ
ส านักก าหนด 
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

เป้าหมาย : มีการเสนอผลงาน
ส านัก/กลุ่มเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกส านกัดเีดน่ดา้น
คุณธรรม 
  
กระบวนการ : ด าเนินการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสตามหลักเกณฑ์และ



๒๗๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

วิธีการฯ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา
ประกาศ 

๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม Find the Diamond 
(ค้นหาเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมี
คุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม 

รายงานพฤตกิรรมดี
ของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม อาท ิ- 
การชว่ยเหลือผูป้่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เภทภัย 
- การเกบ็ทรัพย์สิน
คืนเจ้าของ  
- การช่วยเหลือเพื่อน
ท างานโดยไมต่้องรอ
การร้องขอเปน็
ประจ าสม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเตม็ก าลัง
ความสามารถ 
เป็นต้น 

บันทึกพฤติกรรม
ความดีเสนอ

คณะกรรมการชมรม
ฯ เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ

ต่อไป 

มีนาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ตามข้อเท็จจริงที่มี
บุคคลในสงักดักระท า
ความดี) 

เป้าหมาย : สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้มีความประพฤติดเีชิง
ประจักษ์ให้รักษาความดีต่อไป 
เพื่อเสริมสรา้งคนดีให้กับกลุม่/
ส านัก/องค์กรและสงัคม 
 
กระบวนการ : ค้นหาการท า
ความดีของบคุลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม และน าเสนอพรอ้ม
หลักฐานเชงิประจักษ ์เพ่ือ
น าเสนอการยกย่องเชิดชตู่อไป 



๒๗๘ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

๒.๔ กิจกรรมขยายผลการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ภายในส านัก 

จัดกิจกรรมภายใน
ส านัก 

ส านัก/กลุ่มมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี ้(ด้านใดด้าน
หนึ่ง) 
- การออม 
- การพึ่งตนเอง 
เช่น การผลติสบู ่
เจลแอลกอฮอล์ใช้
เอง 
- การรักษาภูมิ
ทัศน์ เช่น การจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในส านักให้
สวยงามเหมาะสม 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการ จ านวน ๑ 
ฉบับ พร้อมภาพ
กิจกรรม 
 

เป้าหมาย : การน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในส านัก/กลุม่ และการ
ด ารงชีวติ 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรม
ภายในส านัก/กลุม่เกี่ยวกับ
ประเดน็ดังต่อไปนี้ในประเดน็ใด
ประเดน็หนึ่งอย่างมีส่วนรว่ม
ของบคุลากร ดังนี ้

- การออม 
- การพ่ึงตนเอง อาทิ 

การผลติเจลแอลกอ
ฮอลล ์

- การรกัษาภูมิทัศน์ เช่น 
การจดัสภาพแวดล้อม
ภายในส านัก/กลุม่ให้
สวยงามเหมาะสม 

๒.๕ กิจกรรมชวนเพื่อนร่วม STRONG 
(เพื่อขยายจ านวนสมาชิกชมรม) 

มีจ านวนสมาชิกชมรม
เพิ่มขึ้น 

สมาชิกชมรมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ใบสมัครชมรม 
STRONG 

เป้าหมาย : เพิ่มสมาชิกชมรม 
STRONG  
 



๒๗๙ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่ม
สมัครชมรม STRONG โดย
กรอบและสง่ใบสมัครแบบ
ตามทีก่ าหนดพรอ้มติดรูปถา่ย
มายังฝ่ายเลขานกุาร  
 
หมายเหตุ : กรอกแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วนและตดิรปูถ่ายในใบ
สมัคร โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อตา้นการทุจริต (ไม่จ ากดั
ท่าทาง และขนาดรูปถา่ย) ใบ
สมัครใดทีไ่ดร้ับโหวตจาก
คณะกรรมการ STRONG 
เจ้าของภาพถ่ายจะไดร้ับรางวัล
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการ 
 
ส่งใบสมัครได้ที่ทางใดทาง
หน่ึง : @ line ชมรม STRONG 
โดยให้คณะท างานในส านกั/



๒๘๐ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

กลุ่มเชญิเข้า Group Line 
ชมรม 
 E – mail  
waronthorn@gamail.com 
 

๒.๖ กิจกรรม STORNG DAY: Strong 
Together (นิทรรศการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้) 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การขบัเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ภายใน
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร มีสว่นร่วม
ในขับเคลื่อนชมรม

STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตฯ ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย : เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 
กระบวนการ : ส านัก/กลุ่มมี
ส่วนรว่ม ดงันี ้
๑. รว่มส่งและแสดงผลงาน 
๒. ส่งผูแ้ทนร่วมด าเนนิการ
กิจกรรม 
๓. เข้ารว่มกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : ส่งผลงานได้ที่ฝา่ย
เลขานกุาร กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

mailto:waronthorn@gamail.com


๒๘๑ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

 
งบประมาณส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล : กรณีจัดท า
นิทรรศการผลงานและ
สัญลักษณ์หรือสแตนดีข้อง
ส านัก/กลุ่ม  

๒.๗ กิจกรรมประกวดสแตนดี้ 
สัญลักษณก์ารตอ่ต้านการทจุริต
ประจ าส านัก 

มีสแตนดี ้ 
สัญลักษณข์องการ
ต่อตา้นการทุจริต

ประจ าส านัก ๑ ชิ้น 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม สามารถ
จดจ าการตอ่ต้านการ

ทุจริตและชมรม 
STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริตฯ  

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
หลักฐานการ
ออกแบบสแตนดี ้
พร้อมไฟล ์
 

เป้าหมาย : สร้างความร่วมมือ
ในการจดัท าสญัลักษณ์การ
ต่อตา้นการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
กระบวนการ : เชิญชวน
บุคลากรภายในส านกั/กลุ่มร่วม
ออกแบบและส่งประกวดใน
นามส านัก/กลุม่ โดยส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ส านกั/กลุ่ม ละ 
๑ ชิ้นงาน 
 
หมายเหตุ : ชิ้นงานใดได้รับการ
คัดเลือก คณะกรรมการจะได้
รางวลัตามความเหมาะสม 



๒๘๒ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.   

๓.๑ จัดท า/เจตจ านงสุจรติ/นโยบาย
การต่อตา้นการทุจรติของส านัก 

นโยบาย ๑ ฉบบั  บุคลากรน าไป
ปฏิบัต ิ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศแจง้เวียน/
เผยแพร ่

เป้าหมาย : มีทิศทางในการ
ด าเนินการต่อตา้นการทุจรติ
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : จัดท าเจตจ านง
สุจริต ต่อต้านการทุจรติ/
นโยบายต่อต้านการทุจริต โดย
จัดท าแยกออกจากเจตจ านง
สุจริตของส านักงาน) 

๓.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภายใน
ส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยงฯ ของส านกั/กลุ่ม 

จ านวน ๑ ฉบับ 

 ประกาศและสรา้ง
ความเข้าใจ 

 มีการน าแผนฯ ไป
ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- แผนบริหารความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

เป้าหมาย : มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง เพ่ือใหบ้ริหารความเสีย่ง
ของส านัก/กลุ่ม 
 
กระบวนการ : วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสี่ยง แยกออกจากแผน
ความเสี่ยงของส านักงาน ซีง
อาจประกอบดว้ยมิตติ่างๆ  
(ตามภารกิจ ความเหมาะสม



๒๘๓ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

และบริบทของส านัก/กลุม่) 
ดังนี ้
- มติิการบรหิารบุคคล  
- มติิการบรหิารจัดการโครงการ  
- มติิการเบกิจ่ายเบี้ยประชมุ 
- มติิการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ 
- มติิการการจัดซื้อจดัจ้าง 
- มติิการรักษาความลับทาง
ราชการ 

๓.๓ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

กิจกรรมอย่างน้อย
ละ ๑ ครัง้ 

 

รายงานการ เฝ้ า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานการเฝ้า
ระวัง/การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

เป้าหมาย : เพิ่มความตระหนัก
ในการเฝา้ระวังการทุจริต
ภายในส านัก 
 
กระบวนการ : จัดกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภายในส านัก/กลุม่ 
โดยไม่จ ากดัรปูแบบ อาทิ การ
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจดัท า
มาตรการเฝ้าระวงัและน ามา
รณรงค์ หรือมกีารเฝา้ระวัง/
ตรวจสอบ/กระตุ้นเตือนต่างๆ 



๒๘๔ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

หรืออืน่ๆ ตามความเหมาะสม
กับบรบิทของส านัก/กลุ่ม 

๓.๔ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจ เกี่ ยวกับการขับ เคลื่ อน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่ ว ย ง านภาครั ฐ  ( ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) 

บุคลากรกลุม่เป้าหมาย
เข้ารว่มกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

 

ส่วนราชการสังกัด
รั ฐ สภามี ผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ า
กว่าระดับ A 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
-  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการ 
 
 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 

๓.๕  กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมลูองค์
ความรู้เกี่ยวกับการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) บนเว็บไซต์ 

- มฐีานข้อมูลองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

ส่วนราชการสังกัด
รั ฐ สภามี ผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
-  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการ 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 



๒๘๕ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

(Internet)  
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

 

ภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ า
กว่าระดับ A 

๓.๖  กิจกรรมการวิเคราะหค์วามเสี่ยง
การทุจรติของหนว่ยงานภายใน/
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มีการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของ
หนว่ยงานภายใน/
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- ส่วนราชการมีผล
การประเมินความ
เสี่ยงลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-ผลการประเมินความ
เสี่ยง ๑ ฉบับ 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 

๓.๗ กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกนัการทุจรติของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๑) มแีผนปฏิบัตกิาร
และปอ้งกนัการทุจรติ
ของส านักงานฯ 
2) มรีายงานผล
ความก้าวหน้า 
การด าเนนิการ 

- ส่วนราชการมีผล
การประเมินความ
เสี่ยงลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

๒ ๑  มิ ถุ น า ย น 
๒๕๖๔ 

- แผน ๑ ฉบับ 

-  ร า ย ง า น ผ ล
ความก้าวหน้า ๑ 
ฉบับ 

 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 

๓.๘ กิจกรรมการเปดิเผยขอ้มูล
สาธารณะที่เป็นปัจจบุัน (Open 
Data Integrity and 
Transparency Assessment: 

มีการเผยแพร ่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของส านกังานฯ  
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ก า รสื่ อ ส า รและ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของส่วน
ร า ช ก า ร สั ง กั ด

๒ ๐  สิ ง ห า ค ม 
๒๕๖๔ 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 



๒๘๖ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

OIT) บนเว็บไซต์ของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  
  - การเปดิเผยข้อมูล (ข้อมลู
พ้ืนฐาน การบรหิารงาน การ
บริหารเงนิงบประมาณ  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการสง่เสรมิความ
โปรง่ใส) 
  - การป้องกันการทุจรติ (การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทจุริต 
และมาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจรติ) 

 

ให้สาธารณชน 
ได้รบัทราบ 
 

รัฐสภา รวมทั้งผล
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสของส่วน
ร า ช ก า ร สั ง กั ด
รั ฐ ส ภ า  โ ด ย ไ ด้
คะแนนด้านการ
เปิดเผยข้อมูลตาม
แ น ว ท า ง ข อ ง
ส านักงาน ป.ป.ช. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

- รายงานผลการ
ด าเนินการ 

๓.๙ กิจกรรมสร้างสื่อมัลติมีเดียใน
การสื่อสารและเผยแพร่การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา  
 

๑) มีสือ่เพ่ือใช้รณรงค์
ประชาสมัพันธ ์เรื่อง ITA 
๒) มกีารเผยแพร่สื่อ
มัลตมิีเดียผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ ของส านกังาน
เลขาธิการวฒุิสภา 

ก า รสื่ อ ส า รและ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของส่วน
ร า ช ก า ร สั ง กั ด
รัฐสภา รวมทั้งผล
การด าเนินการด้าน

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- สื่อที่เผยแพร่ 

ตามแผนสง่เสรมิฯ ของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภาก าหนด 



๒๘๗ 

 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ระยะเวลาในการ
น าส่งเอกสาร 

หมายเหต ุ

คุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสของส่วน
ร า ช ก า ร สั ง กั ด
รั ฐ ส ภ า  โ ด ย ไ ด้
คะแนนด้านการ
เปิดเผยข้อมูลตาม
แ น ว ท า ง ข อ ง
ส านักงาน ป.ป.ช. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 

 

 

 หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลอืกข้าราชการรฐัสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปรง่ใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ค าชี้แจงแบบประเมินการคดัเลือกส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 เงื่อนไขการส่งเอกสารการคดัเลือกส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 กรอบระยะเวลาในการคัดเลอืกข้าราชการรฐัสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปรง่ใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ปฏิญญาคุณธรรมประจ าส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 

 



















ค ำชี้แจงแบบประเมินกำรคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและ
ควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

ส่วนที่ ๑ กำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๑๐๐ คะแนน) 
(ก) ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยองค์กร (๒๐ คะแนน)  
     (๑) มีนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน) 
 
 

พิจารณาจากการด าเนินการ ๔ รายการ ได้แก่  
๑. จัดท านโยบาย ๒. จัดท ามาตรการหรือแนวทาง  ๓. 
จัดท าแผนการด าเนินงาน ๔. มีการประกาศเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน 
- เกณฑ์การให้คะแนน คือ  
มีครบ ๔ รายการ = ๕ คะแนน 
มี ๓ รายการ      = ๔ คะแนน  
มี ๒ รายการ      = ๓ คะแนน 
มี ๑ รายการ      = ๒ คะแนน 
มี ๐ รายการ      = ไม่มีคะแนน 
 

   (๒) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
(๕ คะแนน) 

๑. มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้อ านวยการส านักได้มี
การประชุมและมอบนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสภายในส านัก (๑ คะแนน) 
๒. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสภายในส านัก (๐.๕ คะแนน) 
๓. ผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส (๑ คะแนน)  
กรณีติดภารกิจราชการหรืออยู่ในช่วงวันลาและไม่เข้า
รว่มประชุมต้องมีหนังสือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม 
๓. มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอด
บทเรียนการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเป็นข้าราชการผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๒.๕ คะแนน) 
 

    (๓) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาของส านักงาน และกิจกรรมภายใน
ส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 
 

พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. มีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละส านักประกอบ
กับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงาน (ข้อมูลสถิติ
จากส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) (๒.๕ คะแนน) 
๒. มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ส านักมีวิธีการรณรงค์
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม



 - ๒ - 
 

๒ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

 ข้าราชการรัฐสภา วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (๒.๕ คะแนน) 
 

    (๔) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้น าและ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คือ ผู้อ านวยการ
ส านัก ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่
ดี  
- ผู้อ านวยการส านักเป็นแบบอย่างที่ดีในการตอบแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๒ คะแนน) 
-ผู้อ านวยการส านักได้ส่งเสริมและติดตามให้
ผู้บังคับบญัชากลุ่มงานประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๓ คะแนน) 
โดยต้องประเมินให้ครบ ๓ ด้าน ได้แก่ 
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บังคับบัญชา (เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ) 
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา (ลงมา ๑ ระดับ) 
***(ข้อมูลคะแนนจำกแบบส ำรวจที่ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลจัดท ำและติดตำมผล)*** 

(ข) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๓๐ คะแนน)  
     (๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และ 
การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงานอ่ืน ๆ 
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรมจรยิธรรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน) 

พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับส านักอ่ืน ๆ  
(ท างานร่วมกัน/สร้างกิจกรรมร่วมกัน) (๒.๕ คะแนน) 
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบใหม่ที่
ส านักยังไม่เคยจัดมาก่อน (๒.๕ คะแนน)  
***(ข้อมูลคะแนนจำกแบบส ำรวจที่ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลจัดท ำและติดตำมผล)*** 

     (๒) รูปแบบการจัดมุมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

พิจารณา ๓ ส่วน ได้แก่ 
๑. มีจัดมุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (๑ คะแนน) 
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. มีความครบถ้วนตามประมวลฯ ๑๓ ข้อ (๑ คะแนน) 
๓. ความสวยงาม (๓ คะแนน)  
***(ข้อมูลคะแนนจำกแบบส ำรวจที่ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลจัดท ำและติดตำมผล)*** 



 - ๓ - 
 

๓ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

    (๓) การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมครอบคลุมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศาสนา
และวัฒนธรรมองค์กร 
(๕ คะแนน) 

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมภายใน
ส านัก ดังนี้ 
๑. กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
ส านัก อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับการออม กิจกรรมเกี่ยวกับ
การักษาและจัดสภาพแวดล้อมของส านัก หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการพ่ึงตนเอง เช่น ผลิตสิ่งของและน ามา
แบ่งปัน เป็นต้น (๒ คะแนน) 
๒. กิจกรรมตามหลักศาสนาตามบริบทของบุคลากร
ภายในส านัก (๒ คะแนน) 
๓. มีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (๑ คะแนน) 

    (๔) ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่ 
๑. มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณนั้น (๒.๕ 
คะแนน)  
๒. มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ 
(๒.๕ คะแนน) 
 

    (๕) ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีความคุ้มค่า (๒ คะแนน) 
- มีประโยชน์ (๒ คะแนน) 
- มีผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม (การน าเสนอผลการ
จัดกิจกรรม) (๑ คะแนน) 
 

    (๖) มีการสรรหา/คัดเลือก/ยกย่อง บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
 
 
***(ข้อมูลจำกส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล)*** 

เกณฑ์การให้คะแนน คือ  
- ไม่มีกระบวนการสรรหา = ๐ คะแนน 
-  มีกระบวนการสรรหา (มีบุคลากรครบคุณสมบัติแต่ไม่เสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือก ) =  ๒ คะแนน 
- สรรหาแล้วได้ไม่ครบทุกประเภทโดยที่บุคลากรมี
คุณสมบัติครบ = ๔ คะแนน 
- สรรหาแล้วได้ส่งครบทุกประเภท = ๕ คะแนน 
หมายเหตุ  
๑) ครบทุกประเภทต าแหน่ง คือ ประเภทต าแหน่งที่ส านักนั้น
มี (ข้าราชการประเภทวิชาการ/ข้าราชการประเภท
ทั่วไป/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง)  
๒) กรณีประเภทต ำแหน่งใด มิได้เสนอชื่อเนื่องจำก
บุคลำกรในสังกัดประเภทต ำแหน่งนั้นมีอำยุรำชกำร



 - ๔ - 
 

๔ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

น้อยกว่ำ ๓ ปีหรือประเภทดังกล่ำวไม่มีผู้ครอง
ต ำแหน่งให้ถือว่ามีการสรรหาแล้วในประเภทต าแหน่ง
นั้น 
 

(ค) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๓๕ คะแนน)  
     (๑) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภายในส านัก
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของส านักงาน
และของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
 
 
***(ข้อมูลจำกส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล)*** 

๑. พิจารณาข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการ
ส านัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (ขาด ลา มาสาย)  
ยกเว้นลำป่วยจ ำเป็น) ดังนี้ 
- ไม่มีการขาด ลา มาสาย (๑ คะแนน) 
- มาปฏิบัติราชการ ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕ ของวันปฏิบัติ
ราชการ ( ๐.๕ คะแนน) 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของส านักงาน และกิจกรรมภายในส านัก ดังนี้ 
 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของส ำนักงำน 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการส านักได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามท่ีตนเป็นกลุ่มเป้าหมายครบทุกกิจกรรมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม (๑ คะแนน) 
กรณีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
การเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) 
 
 ๒.๒ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เข้าโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามท่ีตนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ทุกโครงการ/กิจกรรม ( ๑ คะแนน) 
กรณี ผบก. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่ครบตามท่ี
ก าหนด (ลบ ๐.๑ คะแนน/ครั้ง/คน) 
เว้นแต่ 
- กรณีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร (ผอ.ส ำนัก/รองเลขำฯ/เลขำฯ) 
- ไปรำชกำรตำมภำรกิจของส ำนักและยื่นหนังสือ
แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น 
- น ำมำค ำนวณเฉพำะอัตรำ/ต ำแหน่งที่มีผู้ครอง 
 



 - ๕ - 
 

๕ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

     (๒) การมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
ส านักงานและของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากร
ภายในส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 
***(ข้อมูลจำกส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล)*** 

พิจารณา ๒ ส่วน ดังนี้ 
๑. บุคลากรของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ส านักงานจัดขึ้น (๒.๕ คะแนน) 
๒. พิจารณาจากบุคลากรในส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงานนั้น ๆ         
ว่าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน  
จัดขึ้นมากน้อยเพียงใด (การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม) 
(๒.๕ คะแนน) 
 

    (๓) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในส านัก/
กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 

- พิจารณาจากบุคลากรภายในส านักมีส่วนร่วมกิจกรรม
ภายในส านัก ดังนี้  
๑. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ
ของส านัก พร้อมหลักฐานการมีส่วนร่วม (๑ คะแนน) 
กรณีจัดท าคนเดียว (๐.๕ คะแนน) 
๒. บุคลากรในสังกัดจ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วน
ร่วมและมีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการถอด
บทเรียนการส่งเสริมให้บุคลากรในส านักเป็นข้าราชการ
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๔ คะแนน) 
- กรณีจ านวนบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ (๓ คะแนน) 
 

    (๔) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในส านักงาน 
(๕ คะแนน) 
 
 
***(ข้อมูลจำกส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล)*** 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและถอดบทเรียนการเป็นส านักดีเด่น/เพ่ือพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลิตองค์ความรู้ในการ
ด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในประเด็นของ
การเป็นส านักท่ีมีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (๔ คะแนน) 
- กรณมีีการแลกเปลี่ยน มีการรวบรวมความรู้ แต่ไม่ได้
ผลิตเป็นองค์ความรู้  (๒ คะแนน) 
 

    (๕) เทคนิคและวิธีการในการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจบุคลากร
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา (๕ คะแนน) 

มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
ในการกระตุ้นให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ที่จัดขึ้น (๕ คะแนน) 
 



 - ๖ - 
 

๖ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

    (๖) การให้ความรว่มมือ สนบัสนุนงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
 
***(ข้อมูลจำกส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล)*** 
 
 

ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนไปเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบและ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต พิจารณา
จาก 
- การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
ร่วม ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์/อินโฟกราฟฟิค (๑ คะแนน) 
- การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
ร่วม  ประเภทมัลติมีเดีย/คลิป/หนังสั้น (๓ คะแนน) 
- การส่งประกวดสื่อตามท่ีแผนบูรณาการ/แผน
ขับเคลื่อน STRONG ก าหนด (๑ คะแนน) 
 

    (๗) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านัก/กลุ่ม/
กลุ่มงาน เข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของส านักงาน (๕ คะแนน) 

- มีการแลกเปลี่ยน ทบทวนเกี่ยวกับปฏิญญาส านัก 
ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า (๑ คะแนน) 
- รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดตามการ
ปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรมของส านัก (๒ คะแนน) 
- มีการถ่ายทอดสู่ส านักเครือข่ายอ่ืนๆ จ านวน ๑ ส านัก 
(๑ คะแนน) กรณีถ่ายทอดมากกว่า ๑ ส านัก (๒ 
คะแนน) 
 

(ง) ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑๕ คะแนน)  
     (๑) การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา อย่างสม่ าเสมอ (๕ คะแนน) 

มีวิธีการ/รูปแบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างไร       
(๕ คะแนน) 
 

     (๒) การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา อย่างสม่ าเสมอ และน ามาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน (๕ คะแนน) 
 

- มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีการติดตามและ      
ประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
กรณีบุคลากร ขาด/ลา/มาสาย บ่อยครั้ง ด าเนินการ
อย่างไร แล้วน ามาปรับปรุงอย่างไร (๒.๕ คะแนน) 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เช่น การให้
แต่งเครื่องแบบในวันที่มีการประชุมสภา (๒.๕ คะแนน) 
 

    (๓) การด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

- มีกระบวนการ/มาตรการด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
มาตรการ เช่น ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  



 - ๗ - 
 

๗ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

- มีมาตรการ ๒ คะแนน 
- มีข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากรในสังกัด 
๓ คะแนน) 
 

ส่วนที่ ๒ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (๑๐๐ คะแนน) 
(ก) ด้ำนนโยบำย/ผู้บริหำรและควำมพยำยำม/ริเริ่ม ของหน่วยงำนในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส (๒๕ คะแนน)  
     (๑) มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
(๕ คะแนน) 
 
 
 

๑. มีการก าหนดนโยบายหรือเจตจ านงของส านักเอง 
เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต (แยก
จากประกาศส านักงานฯ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของส านักงานฯ)  
เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริต (๑ คะแนน) 
๒. ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม STRONG Day : Strong 
together 
( ๑ คะแนน) 
๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมด าเนินการกิจกรรม STRONG 
Day : Strong together ( ๑ คะแนน) 
๔. ส่งผลงานเข้าร่วมงาน (๒ คะแนน) 

     (๒) บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ
โปร่งใสในส านัก (๕ คะแนน) 

มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส โดยได้ด าเนินการตามนโยบาย 
ส่วนที่ ๒ ก (๑) เช่น การประชุม การมอบหมายงาน  
สั่งการ ถ่ายทอดเรื่องความโปร่งใสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๕ คะแนน) 

    (๓) มีการก าหนดมาตรการ/วิธีการ เพื่อสร้างจิตส านึก 
และวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส  
(๕ คะแนน) 
 
 
 

- มีเทคนิค วิธีการ สร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างจิตส านึกด้าน
ความโปร่งใส และเกิดวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส (๑ 
คะแนน) 
- มีกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังการทุจริตภายในส านัก 
(๔ คะแนน) 

    (๔) มีการก าหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านความโปร่งใส หรือประมวลจริยธรรม 
 (๕ คะแนน) 

- มีการก าหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านความโปร่งใส หรือไม่ (๕ คะแนน) 

    (๕) บทบาทของผู้บริหารในการติดตามและประเมินผล
เรื่องความโปร่งใสในส านัก (๕ คะแนน) 

- มีการติดตาม การพัฒนาเรื่องด้านความโปร่งใส หรือไม่ 
(๕ คะแนน) 
 



 - ๘ - 
 

๘ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

(ข) ด้ำนควำมเปิดเผย กำรมีระบบตรวจสอบภำยในองค์กรและกำรมีส่วนร่วม (๓๐ คะแนน)  

     (๑) มีการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลตามที่ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนด (๕ คะแนน) 

- มีการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๕ คะแนน) 

     (๒) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไป
ใช้ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ (๕ คะแนน) 

- (ไม่ประเมินหัวข้อนี้) เนื่องจากหัวข้อนี้ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของแต่ละส านัก คือ มีการด าเนินการเฉพาะ
ในบางส านัก 

    (๓) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ (๕ คะแนน) 

- (ไม่ประเมินหัวข้อนี้) เนื่องจากหัวข้อนี้ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของแต่ละส านัก คือ มีการด าเนินการเฉพาะ
ในบางส านัก 

    (๔) มีการเผยแพร่ภารกิจหลักของส านักและเปิดโอกาส        
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
(๕ คะแนน) 

- พิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. มีช่องทางการเผยแพร่ภารกิจหลักของส านัก      
(๒.๕ คะแนน) 
๒. มีการให้บุคคลภายนอกส านักเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของส านัก (๒.๕ คะแนน) 
 

    (๕) มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (๕ คะแนน) 

- มีการน าผลส ารวจ/แบบประเมิน มาด าเนินการสรุป
เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานของส านัก (๕ คะแนน) 
 

    (๖) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(๕ คะแนน) 

- มีแบบส ารวจ/แบบประเมิน ความพึงพอใจ (๑ 
คะแนน) 
- มีการส ารวจ (๑ คะแนน) 
- มีรายงาน ๑ คะแนน 
- มีความพึงพอใจสูงกว่าร้อยละ ๘๐ (๒ คะแนน) 
กรณีต่ ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน 

(ค) กำรลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (๒๕ คะแนน)  
     (๑) มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน (๕ คะแนน) 

- มีการจัดท า/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน หรือไม่ (๕ คะแนน) 

     (๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
งานบุคคล (๕ คะแนน) 

- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลภายในส านักนั้น ๆ (*แยกจากคู่มือการบริหารงาน
บุคคลของส านักงาน) (๕ คะแนน) 

    (๓) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน

- มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
ของส านัก (ตามภารกิจที่มีในแต่ละส านักนั้น ๆ)        
(๕ คะแนน) 



 - ๙ - 
 

๙ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ (๕ คะแนน) 

อาจประกอบด้วยมิติต่างๆ ตามความเหมาะสม ตาม
บริบทและภารกิจของแต่ละส านัก เช่น 

 - มิติการบริหารบุคคล  
 - มิติการบริหารจัดการโครงการ  

   - มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
      - มิติการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ 
      - มิติการการจัดซื้อจัดจ้าง 
      - มิติการรักษาความลับทางราชการ 

    (๔) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ (๕ คะแนน) 
 

ใช้ข้อมูลจาก (๓)  

    (๕) มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งด้านความโปร่งใส 
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของฝ่ายนิติบัญญัติ 
(๕ คะแนน) 
 

- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยง
ของส านัก (๒ คะแนน) 
- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA 
ภายในส านัก (๓ คะแนน) 

(ง) กำรมีระบบ/กลไกจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน (๒๐ คะแนน)  
     (๑) มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อ 
ข้อร้องเรียน (๕ คะแนน) 

- มีการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 
ของส านัก หรือไม่ (๕ คะแนน) 
 

     (๒) มีการจัดท าระเบียบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการของส านัก โดยระบุขั้นตอนการ
ด าเนินการไว้ด้วย (๕ คะแนน) 

- มีระเบียบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
การให้บริการของส านัก หรือไม่ (๒.๕ คะแนน) และ 
- ในระเบียบระบุขั้นตอนการด าเนินการไว้ หรือไม่      
(๒.๕ คะแนน) 
 

    (๓) มีการรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการทุกเรื่องให้ผู้ร้องได้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (๕ คะแนน) 

- หากมีผู้ร้องเรียนได้รายงานให้ผู้ร้องทราบทุกเรื่อง
หรือไม่ อย่างไร (๒.๕ คะแนน) 
- มีข้ันตอนการด าเนินการระบุการแจ้งผู้ร้องทราบผล 
ภายในกี่วัน (๒.๕ คะแนน) 
 



 - ๑๐ - 
 

๑๐ 

 

รำยกำรประเมิน ดีที่สุด ดีมำก ด ี ปำน
กลำง 

พอใช้ 

    (๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการของส านักเป็นรายเดือนเสนอต่อ
ผู้บริหาร (๕ คะแนน) 

- คณะท างานได้รายงานผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียนต่อผู้อ านวยการส านัก หรือไม่ (๒.๕ คะแนน) 
- มีแบบรายงานประจ าเดือน หรือไม่ (๒.๕ คะแนน) 
 

 
 



 



๑ 

 

ก ำหนดกรอบและแผนปฏิบัติกำรคัดเลอืกขำ้รำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมดเีด่นและส ำนักที่มีผลงำนส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 

กำรด ำเนินกำร  ช่วงเวลำ  

๑) ประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบรูณาการส่งเสริม 
สนับสนนุ การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรง่ใส ต่อต้านการทุจรติ และก าหนดแนวทางการคดัเลือก
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดเีดน่ ตรวจส านักที่มี
ผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที ่๑ 
๑ มนีาคม 

 (ด าเนนิการและมีมติแลว้) 

ครั้งที ่๒ 
๓ มนีาคม 

(ด าเนินการและมมีตแิลว้) 

๒) ประชมุคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนนิการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕ มนีาคม  

๓) จัดสัมมนาชีแ้จงหลักเกณฑ์การคดัเลือกข้าราชการ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ดีเดน่และส ำนกัมีผลงานส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐ มีนาคม  

กำรคดัเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่น 

๔) แจ้งใหแ้ต่ละส านักด าเนนิกระบวนการสรรหาข้าราชการ 
ผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมดีเดน่ภายในส านัก 

๘ มนีาคม  

๕) แต่ละส านกัจัดสง่รายชื่อข้าราชการผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการ 

๙ เมษายน 

๖) ตรวจสอบคุณสมบัตแิละรวบรวมรายชื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อมีมต ิรบัรอง  

๑๐ - ๒๔ เมษายน  

๗) จัดส่งแบบประเมนิให้คณะกรรมการด าเนนิการให้คะแนน ๑ – ๑๕ พฤษภาคม  

๘) จัดให้มกีารลงคะแนนเลอืก ๒๑ พฤษภาคม 

 



๒ 

 

กำรด ำเนินกำร  ช่วงเวลำ  

กำรคดัเลือกส ำนักที่มีผลงำนส่งเสริมตำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำและควำมโปร่งใส 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙) ใหแ้ต่ละส านกัส่งเอกสารหลักฐาน 
และผลการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการประเมนิตรวจส านักที่มี
ผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมการ 

๑๖ กรกฎาคม 

๑๐) แจ้งก าหนดวนัเขา้ตรวจเยี่ยมส านัก  ๑๖ กรกฎาคม 

๑๑) คณะกรรมการเขา้ตรวจเยี่ยมส านัก  ตรวจเอกสำร 
๑๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ตรวจเยี่ยมส ำนัก 
๒ – ๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๔  

๑๒) รายงานคณะกรรมการและเลขาธิการวฒุิสภา ๑. ข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ 
จริยธรรมดเีดน่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒. ส านักดีเดน่ที่มีผลสง่เสรมิตาม
ประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 
 ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๔) การมอบรางวัลภายในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา กันยายน  

๑๕) การมอบรางวัลจากประธานรัฐสภา (วันแห่งคุณธรรม) กันยายน  
 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
 

 

 

 แบบรายงานผลการด าเนนิการ 
 ใบสมัครชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจรติ 

ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ............................................................................................................................................................................................................................................  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
เอกสาร/
หลักฐาน 

หมาย
เหต ุ

มาตรการที่................................................................................................................... ................................... 
๑ ..................................... ผลการด าเนินการ   

ร้อยละ…….. 
 
การด าเนินการ 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
...................................................... 
........................................................ 
(อธิบำยให้ชัดเจนวำ่ได้ด ำเนนิกำร 
ในแต่ละเกณฑ์อย่ำงไร) 

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

........................... 
(เป็นไปตำมผลผลิตที่ก ำหนดไว้ 
ตำมแผนส่งเสริมฯ หรือไม่ หำกยังไม่
ปรำกฏ ให้ระบุเหตุผลไว้ในหมำยเหตุ) 

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

(หำกยังไม่ปรำกฏ ให้ระบุเหตุผล 
ไว้ในหมำยเหตุ) 

๑.  
๒.  
๓.  

 

๒       
มาตรการที่................................................................................................................... ................................... 

๑       
๒       

ผลการด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ........ ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ...........................แนวทำง 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนนิกำร..................แนวทำง 

 
 



 

 

ติดรูปถ่ายเซลฟี่ (Selfie)  

Concept: การต่อต้านการทุจริต (ท าท่าทางได้อิสระ)  

รูปถ่ายไม่จ ากัดขนาด 

 

 
ใบสมัครสมาชิกชมรมองคก์ร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

    
   ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................... 

   ชื่อเล่น .......................................... วันเดือนปี เกิด .................................... อายุ ........................ 

   ส านัก/กลุ่ม …………………………………………………………………………………………………………………… 

   ต าแหน่ง ............................................................... ระดับ .......................................................... 

   ระดับการศกึษา .......................................................................................................................... 

   ค าขวัญในการต่อต้านการทุจริตของฉัน ..................................................................................... 

   ท่านรู้จักชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ สง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของ    

   ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา หรือไม่        รู้จัก        ไม่รู้จัก 

   ชมรม STRONG มีวัตถปุระสงค์อะไร ....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1) ผู้สมัครต้องไม่ใช่คณะท างาน STRONG ฯ ของส านัก 

             2)  ภาพถ่ายเซลฟี่ (Selfie) ใดที่ได้รับการโหวตจากคณะกรรมการ STRONG ฯ จะได้รับ
รางวัลของที่ระลึก   



             3)   วิธีการส่งใบสมัคร 

                 ส่งใบสมัครที่ฝ่ายเลขานุการ นางสาวอมรรัตน์  โม้ชัย (มะนาว) กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม โทร 02-8319119  โดยสแกนส่งทาง E-mail waronthorn@gmail.com / 
lead_miyu@hotmail.com หรือส่งทาง Line กลุ่ม “ชมรม STRONG สว” ภายในวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

  4) ผูส้มัครต้องเขา้ร่วม Line กลุ่ม “ชมรม STRONG สว” โดยสแกน QR Code ด้านลา่ง 

           

                     

mailto:waronthorn@gmail.com
mailto:lead_miyu@hotmail.com


 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๓ 
 

 

 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริม สนบัสนนุ กำรด ำเนนิกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม
โปรง่ใสของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ  
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 ค าสัง่คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนบรูณาการสง่เสรมิ สนับสนนุ การด าเนนิการดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และก าหนดแนวทางการคัดเลอืกขา้ราชการผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ตรวจส านกัที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ให้คณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมกรอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓. ด ำเนินกำรส่งเสริมบุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ พร้อมทั้งด ำเนินกำรคัดเลือกหรือปฏิบัติกำรอื่นใดแล้วแต่
กรณี เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และสนับสนุนบุคลำกรของส ำนักงำนให้ได้รับ
กำรเชิดชูเกียรติด้ำนจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนเครือข่ำย 

๔. ด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนุน     
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อน    
ให้กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด  

๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำร 

๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่เลขำธิกำรวุฒิสภำ หรือ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้องมอบหมำยภำรกิจที่เกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง  ณ  วันที ่       ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                

 (นำยนัฑ  ผำสุข) 
  เลขำธิกำรวฒุิสภำ 
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