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บทสรุป 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริตในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้มีกำรบริหำรภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต   
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3   
เพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง จริงจัง เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในกำรขับเคลื่อน 
ให้มีกำรบริหำรงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และสอดคล้องกับทิศทำงนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลที่ต้องกำร
ยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำร 
กำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่เป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)และเป็นกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ดังนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3   
จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ือก ำหนดเป็นมำตรกำรส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)  ซึ่งจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตได้น ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบหรือพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตและ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่ก ำหนดไว้ให้เป็นกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก แบ่งออกเป็น 2 แนวทำง 
ประกอบด้วย (1) กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทัศนคติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) กำรก ำหนด
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   

ส ำหรับกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  
จำกกำรด ำเนินกำรใน 2 แนวทำง ภำพรวมมีกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
จ ำนวน 15 โครงกำร/กิจกรรม (จำกทั้งสิ้น 15 โครงกำร/กิจกรรม)  และเมื่อน ำมำประเมินผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 99.79 สรุปดังนี้ 
แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานะ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเรจ็
ของกจิกรรม 

ความส าเร็จ
ของผลผลิต 

ความส าเร็จ
ของผลลัพธ ์

1. โครงกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งในกำร
บริหำรงำนบุคคล 

 
(100%) 

 
 (87.66%) 

*กลุ่มเป้ำหมำย
ไม่ครบจ ำนวน 

 
(100%) 

ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
งำนด้ำนกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ 

3. โครงกำรเรยีนรู้กระบวนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 

(100%) 

 

(100%) 

 

(100%) 

ส ำนักพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 



โครงการ/กจิกรรม 
สถานะ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเรจ็
ของกจิกรรม 

ความส าเร็จ
ของผลผลิต 

ความส าเร็จ
ของผลลัพธ ์

4. โครงกำรชี้แจงกรอบกำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

(100%) 

 

(100%) 

 

(100%) 

ส ำนักนโยบำยและแผน 

 
แนวทางที่ 2 การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานะ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเรจ็
ของกจิกรรม 

ความส าเร็จ
ของผลผลิต 

ความส าเร็จ
ของผลลัพธ ์

5. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (Career Path, Succession Plan, 
Talent Management และ Job Rotation)- 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

6. โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภณัฑ์ 
เพื่อไปรัฐสภำใหม่  

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ 

7. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

8. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
และค่ำนิยมเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ขององค์กร 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

9. โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
 

10. กิจกรรมกำรส ำรวจควำมคิดเห็นกำรรับรู้
และเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ(กิจกรรมประชุม
ช้ีแจงแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ) 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

11. กิจกรรมผสำนพลังมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ 
จิตพอเพียงต้ำนทุจรติ (ชมรมขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ) 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

12. กิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยและกำร
ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กรคุณธรรม 
(เครือข่ำยภำยใน/ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ/
ภำยนอก) 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

13. กิจกรรมกำรเปดิเผยข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน
ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน (ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร) อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตำม พ.ร.บ.ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. 2540 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 



โครงการ/กจิกรรม 
สถานะ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเรจ็
ของกจิกรรม 

ความส าเร็จ
ของผลผลิต 

ความส าเร็จ
ของผลลัพธ ์

14. กิจกรรมกำรจดักำรระบบเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส ำนกังำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ  ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักนโยบำยและแผน  
และ  

ส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร 
15. กิจกรรมกำรประชุมระดับส ำนัก  
เพื่อควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร  
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทำงที่ก ำหนด 

 
(100%) 

 
(100%) 

 
(100%) 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
และ 

ทุกส ำนัก 

 

ทั้งน้ี จากผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว สรุปดังน้ี  

1. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการจัดการ 
กำรระบำดของเชื้อโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

มีกำรด ำเนินกำรปรับระยะเวลำและรูปแบบกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เช่น สถำนที่กำรอบรม จ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำย ให้เป็นไปตำมมำตรกำรสร้ำงระยะห่ำงทำงสังคม หรือ Social Distancing เพ่ือป้องกัน 
กำรระบำดของเชื้อโคโรน่ำ ๒๐๑๙ โดยท ำให้มีกำรประหยัดงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรรและ 
จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ แสดงถึงกำรเกิดควำมคุ้มค่ำ  
รวมถึง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะมีกำรน ำผลกำรด ำเนินกำรจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรให้สำธำรณชนได้รับรู้และรับทรำบว่ำส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตให้เกิดผลลัพธ์อย่ำงไรบ้ำง 

๒. ในปีงบประมำณต่อไปควรเน้นกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนด้ำนคุณธรรม  
ควำมโปร่งใส และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  โดยน้อมน ำพระบรมรำโชวำทของในหลวงรัชกำลที่ ๙ มำปรับใช้ 
ในกำรด ำเนินกำร รวมทั้ง ควรน ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

3. ในปีงบประมำณต่อไปควรมีกำรน ำผลกำรด ำเนินกำรจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 

 

 

 

 



 

3. การเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับผลการประเมินและ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ดังน้ี 

1. ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
ประกำศผลคะแนนกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ว่ำอยู่ในระดับสูงมำก คิดเป็นร้อยละ 92.20 (ระดับ A) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนภำพรวมหน่วยงำนภำครัฐ 
ในระดับประเทศ 67.90 คะแนน (ระดับ C)  และยังเป็นส่วนส ำคัญให้ผลคะแนนกำรประเมินของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จำก 17 ประเภทหน่วยงำน 

2. รำงวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริต  โดยสำนักงำน ป.ป.ช ได้มอบโล่
รำงวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตให้กับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ด ำเนินกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน 
พร้อมทั้งมีกำรวำงแผน มีกำรตั้งคณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ และจัดระบบกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต (Watch & Voice) 
ซึ่งมีเพียง ๕ หน่วยงำนต้นแบบในประเทศไทยที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว ประกอบด้วย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน) เทศบำลเมืองหัวหิน และส ำนักงำน ป.ป.ช. 

3. รำงวัลหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน “บวร” ในกำรพัฒนำชุมชนด้วยมิติทำงวัฒนธรรม  
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบให้กับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ซึ่งพิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนที่ได้น ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และส่งเสริมบุคลำกรให้ยึดหลักควำมพอเพียง 
ควำมมีเหตุผล ควำมสมดุลโดยใช้ควำมรู้คู่คุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมองค์กร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ “สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์” 
พร้อมทั้งขยำยหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ครอบครัวของบุคลำกรและเชื่อมโยงกับหลักธรรมทำงศำสนำ
สู่กำรเป็น “บวร” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรำงวัลให้กับหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน “บวร”  
จ ำนวน ๗๔ แห่ง และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหนึ่งในหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว 

 



15 โครงการ

แผนภาพความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงและปอ้งกันการทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพรวมรอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการ

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารฯ ทั้งสิ้น จ านวน 

รอ้ยละ 99.79

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
(บรรลเุป้ำหมำย)

จ ำนวน 14 โครงกำร

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 

(ไมบ่รรลเุป้ำหมำย)
จ ำนวน 1 โครงกำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (บรรลุเป้ำหมำย)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (ไม่บรรลุเป้ำหมำย)

96.92

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำร
บรหิำรงำนบคุคล

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำม
เขำ้ใจ งำนดำ้นกำรเงนิกำรคลัง…

โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุรติ …

โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผล
กำรปฏบัิตริำชกำรของส ำนักงำน…

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบคุคล (Career Path, …

โครงกำรบรหิำรจัดกำรครภุัณฑเ์พือ่
ไปรัฐสภำใหม ่

โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชเูกยีรติ
กำรปฏบัิตติำมประมวลจรยิธรรม…

โครงกำรเสรมิสรำ้งวัฒนธรรมองคก์ร
และคำ่นยิมเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลุ…

โครงกำรจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ

กจิกรรมกำรส ำรวจควำมคดิเห็นกำร
รับรูแ้ละเขำ้ใจเกีย่วกับนโยบำยและ…

กจิกรรมผสำนพลังมุง่สูอ่งคก์ร
ตน้แบบจติพอเพยีงตำ้นทจุรติ …

กจิกรรมเสรมิสรำ้งเครอืขำ่ยและกำร
ด ำเนนิกำรรว่มกับเครอืขำ่ยองคก์ร…

กจิกรรมกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำร
ผำ่นระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน …

กจิกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์อง…

กจิกรรมกำรประชมุระดับส ำนัก เพือ่
ควบคมุ ก ำกับ ดแูลใหข้ำ้รำชกำร …

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างความเขม้แข็ง 
ในการบริหารงานบคุคล 

 
 

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

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

ส านักบริหาร 
งานกลาง 

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต  
ร้อยละ 70.13 ของกลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด  
(เป้าหมายร้อยละ 80)                         
ผลลัพธ์   
ร้อยละ 82.40 ของกลุ่มเปา้หมายไดน้ าความรู้ที่ได้รบัจากการเข้าร่วมโครงการ 
ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
                         

2 โครงการเสริมสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจ งานด้านการเงนิ 
การคลงัรัฐสภา 

 

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

1. จัดโครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลงัรัฐสภา  
เมื่อวนัที่ 25 ต.ค. 62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ  
ในหัวข้อ "การบนัทึกการเบกิค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชมุคณะ กมธ. 
และ คกก. ดว้ยระบบ HR" แบ่งการอบรมเปน็ 2 รุ่น ดงันี ้
  1) รุ่นที่ 1 (ภาคเช้า) หัวขอ้ ระเบียบรัฐสภาว่าดว้ยเบีย้ประชมุกรรมการ  
พ.ศ. 2557 และการบันทกึการเบิกค่าเบี้ยประชมุและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
คกก. ดว้ยระบบ HR  มีผู้เขา้ร่วม 121 คน จากเป้าหมาย 100 คน 
  2) รุ่นที่ 2 (ภาคบ่าย) หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ของประธานและรองประธานสภาผู้น าฝา่ยค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. สว. และ กมธ. พ.ศ. 2555 และการบนัทึกการเบิก 
ค่าเบี้ยประชมุและการจ่ายคา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR   
มีผู้เข้าร่วม 83 คน จากเปา้หมาย 100 คน 
2. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒสิภา เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 
ผลผลิต  
ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ จัดจา้ง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินการคลัง (เป้าหมายร้อยละ 85)                                                           

ส านักการคลงั
และงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์  
ร้อยละ 85.44 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปปรับใช ้
กับการปฏิบัติงานได ้(เป้าหมายร้อยละ 80)                                                           
 

3 โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติ ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

 

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

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษภัยของการทุจรติและประพฤติมชิอบ  
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดการศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้เชิงประจกัษ์ถึงโทษภัยของการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม.  
ซึ่งมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 167 คน จ านวน ๔ รุ่น ดังนี ้
    รุ่นที ่๑ เมื่อวนัอังคารที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    รุ่นที ่๒ เมื่อวนัพุธที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    รุ่นที่ ๓ เมื่อวนัพุธที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    รุ่นที ่๔ เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
3. สรปุรายงานผลการจดัโครงการเสนอต่อเลขาธิการวฒุิสภา  
 
ผลผลิต  
ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เปน็กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ  
(เป้าหมายร้อยละ 90)                                                                               
ผลลัพธ์  
ร้อยละ 91.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายร้อยละ 90)  
 
                               

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 
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4 โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

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

1. ขออนุมตัิโครงการ (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ของงานราชการของรัฐสภาเห็นชอบกรอบการประเมินฯ) 
2. จัดโครงการชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการฯ  
เมื่อวนัที่ 22 ต.ค. 62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ   
3. ด าเนนิการสรปุผลการประเมนิโครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผล 
การปฏิบตัิราชการฯ  
 
ผลผลิต 
ร้อยละ 92.00 ของกลุ่มเปา้หมายเข้ารว่มรับฟังการชีแ้จงกรอบการประเมนิผล
การปฏิบตัิราชการฯ (เปา้หมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้าร่วมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบักรอบการประเมนิผล
การปฏิบตัิราชการฯ (เปา้หมายร้อยละ 80) 
 

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

 
 

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

1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
    1.1 ด าเนนิการทบทวนความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ  โดยจัดท า (ร่าง) ประกาศ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา เรื่องการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการทกุสายงาน (ระหว่างเดือน พ.ย. 62 – มิ.ย. 63)  
        1) การสรา้งความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4 สายงาน 
คือ สายงานวิทยาการ สายงานวเิคราะหน์โยบายและแผน สายงานทรัพยากรบคุคล 
และสายงานวิเทศสมัพันธ ์ผา่นทางหนงัสือเวียน อินทราเน็ต คลิปวดีิโอ แผน่พับ  
และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการที่มตีอ่เส้นทางความกา้วหน้า 
ในสายอาชีพ จ านวน 403 คน (ระบบแบบสอมถามอิเลก็ทรอนกิส์) ระหว่างวนัที่ 
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 63  
        2) พัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ  
4 สายงาน คือ สายงานวิทยาการ สายงานวเิคราะหน์โยบายและแผน สายงาน
ทรัพยากรบคุคล และสายงานนติิการ โดยเหลือเพียงสายงานวเิทศสมัพันธ์  
ซึ่งส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลได้ด าเนนิการน าแผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพมาเปน็ขอ้มูลในการจดัท าแผนปฏบิัติการพัฒนาบคุลากรส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
        3) จดัท าแผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของขา้ราชการประเภท
วิชาการทุกสายงาน โดยคณะท างานได้มีการประชมุเมีอ่วันที ่27 เม.ย. 63  
พิจารณาทบทวนและจดัท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 10 สายงาน คือ  
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานวิชาการพัสด ุสายงานจดัการงานทั่วไป  
สายงานวิชาการบญัช ีสายงานวิชาการเงนิและบญัชี สายงานวชิาการตรวจสอบ

ส านักบริหารงาน
กลาง 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
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ภายใน สายงานประชาสมัพันธ ์สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานวชิาการ
ช่างศิลป ์และสายงานบรรณารักษ ์ โดยได้มีการแจ้งเวยีนให้บุคลากรในสงักดั 
ได้รบัทราบเมือ่วนัที่ 30 มิ.ย. 63  และได้จดัส่งไปยังส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล
เพื่อใช้ในการพัฒนาบคุลากรตามสายงานตอ่ไป 
        4) จดัท ารายงานผลการด าเนนิการตามเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ  และรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ข้าราชการทีม่ีตอ่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เสนอต่อเลขาธิการวฒุิสภา
และคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 
2. แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
    2.1 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหนง่ผู้อ านวยการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.2 จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการทีไ่ดร้ับการคดัเลือก และหมนุเวียนงาน
ตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์ที่ก าหนด (EAF) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.3 ด าเนนิการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และส ารวจความพึงพอใจต่อระบบสบืทอดต าแหน่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดต าแหนง่ 
ได้มกีารประชุม 2 ครั้ง ดงันี ้
        1) ครั้งที ่1/2563 เมื่อวนัท่ี 15 พ.ค. 63  โดยที่ประชมุได้พิจารณา 
แผนด าเนินการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ทบทวนแผนสบืทอดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก และรายชื่อข้าราชการรฐัสภาที่มีคุณสมบัตเิข้ารับการสรรหา
เพื่อเป็นผู้สบืทอดต าแหน่งผูอ้ านวยการส านัก พร้อมทัง้แบบส ารวจความพึงพอใจ
ต่อระบบสบืทอดต าแหน่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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        2) ครั้งที ่2/2563 เมื่อวนัที ่23 ก.ย. 63  โดยที่ประชมุได้พิจารณา 
สรรหาผู้สืบทอดต าแหนง่  และผลส ารวจความพึงพอใจต่อระบบสบืทอดต าแหน่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง และรายงานผล
ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดต าแหนง่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เสนอเลขาธกิารวฒุิสภา 
3. ระบบบริหารขา้ราชการผูม้ีศักยภาพสูง (Talent Management) 
    1) ด าเนนิการจดัท าหนงัสือส่งมอบรายงานผลขา้ราชการผู้มศีักยภาพสูง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
เพื่อด าเนินการพัฒนาข้าราชการผู้มศีักยภาพสูงที่ผ่านการคดัเลือก 
    2) ประกาศรายชื่อข้าราชการรฐัสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพื่อเข้าสู่ระบบบรหิารข้าราชการผู้มศีักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่19 พ.ค. 63 จ านวน 2 ราย คือ (1) นางสาวอุษา ถาละคร 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ (2) นายภีรภัทร ์ดิษฐากรณ์ นกัวิเคราะหน์โยบาย
และแผนช านาญการ 
    3) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63  
เพื่อพิจารณาการพัฒนาข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูงตามกรอบสั่งสมประสบการณ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที ่29 ก.ค. 63 เพื่อพัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงผ่านการฝึกอบรม  และวนัที่ 25 ก.ย. 63 เพื่อพิจารณารายงาน
การเปิดรับสมคัรคดัเลือก  และรายงานการด าเนนิการตามระบบบรหิารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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4. แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
    1) มีแผนการด าเนนิการตามระบบการหมนุเวียนการปฏิบัตงิานของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2) น าแนวทางการหมนุเวียนการปฏิบตัิงานไปด าเนนิการปฏิบตัิ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ข้าราชการทีไ่ดร้ับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏิบตัิการ เมื่อวนัที ่2 เม.ย. 2561 จ านวน 13 ราย  
    3) จัดท าแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบตัิงานใหก้บัข้าราการที่ได้รับการบรรจุ
แตง่ตั้งในวนัที่ 17 ก.พ. 63 และวันที่ 2 มี.ค. 63  
    4) ด าเนนิการตดิตามผลข้าราชการทีไ่ดร้ับการหมุนเวียนการปฏิบตัิงาน 
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสายงานทรัพยากรบคุคล จ านวน 3 ราย  
และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 ราย  
    5) ขอความอนุเคราะห์ส านักที่มขี้าราชการกลุ่มเป้าหมายตอบแบบตดิตาม 
การหมุนเวียนการปฏิบัตงิาน ไปยังส านักที่มขี้าราชการหมุนเวียนการปฏิบตัิงาน 
(สว 0003.03/448 ลงวนัที่ 23 ม.ีค. 63) 
    6) จดัส่งแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการหมนุเวียนการปฏิบตัิงาน  
ไปยังส านักที่มขี้าราชการหมุนเวียนการปฏิบตัิงาน คือ ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ส านักนโยบายและแผน ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 และส านักก ากบั
และตรวจสอบ 
    7) ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวนัที่ 23 ก.ย. 63 เพือ่พิจารณารายงานผล 
การส ารวจความพึงพอใจฯ และการศกึษาวเิคราะหเ์พื่อขยายผลการด าเนินการ 
ไปยังสายงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
ร้อยละ 100 ของโครงการสามารถด าเนนิการได้แลว้เสร็จตามแผนที่ก าหนด 
(เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ ์
1) ร้อยละ 75.08 ของบคุลากรกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (เปา้หมายร้อยละ 75) 
2) ร้อยละ 83.33 ของบคุลากรกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
ตามแผนสบืทอดต าแหน่งของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปา้หมายร้อยละ 75) 
3) ร้อยละ 75.14 ของบคุลากรกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง (เป้าหมายร้อยละ 75) 
4) ร้อยละ 83.00 ของบคุลากรกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
ตามแผนการหมนุเวียนการปฏิบัติงาน (เปา้หมายร้อยละ 75) ของขา้ราชการ 
ที่ได้รบับรรจแุตง่ตั้งเมื่อวันที ่2 เม.ย. 61 (13 ราย) 
 

6 โครงการบรหิารจดัการครุภัณฑ์
เพื่อไปรฐัสภาใหม่  

 

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

    1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าและตรวจสอบบัญชพัีสดุ  
ให้กับแต่ละส านกั เมื่อวนัที่ 3 ต.ค. 62 
    2. มีหนังสือ สว 0004.04/ว87 ลงวนัที่ 2 มี.ค. 63  เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุทีม่ีอยู่จรงิของแต่ละส านักกบัทะเบียนคุมทรัพย์สิน   
    3. ด าเนินการเข้าตรวจสอบพัสดุของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
    4. ด าเนินการปรบัปรงุบญัชีพัสดตุามรายละเอียดที่ได้เขา้ตรวจสอบ 
ในแต่ละส านัก  พร้อมจดัส่งข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้วให้ส านักทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการปรับปรุงบัญชีใหเ้ป็นปัจจบุัน 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 



๑๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 เหตผุลอื่น… 
 

    5. มีหนังสือ สว 0004.04/ว426 ลงวันที ่10 ก.ค. 63  แจ้งให้ส านัก/กลุม่
ด าเนินการจดัท าบญัชีพัสดุเพ่ือเตรียมย้ายไปยังอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่
    6. ด าเนินการสรุปจ านวนวัสดุครุภัณฑ์แต่ละชนดิ เพ่ือเตรียมการส าหรบั 
ใช้เป็นขอ้มูลในการจดัจ้างขนย้าย 
    7. ด าเนินการตามกระบวนการจดัจ้างขนย้ายวัสดคุรภุัณฑ์แต่ละชนิด  
ไปยังอาคารรัฐสภาแหง่ใหม ่
  
ผลผลิต  
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ไปปรบัใช้
กับการปฏิบตัิงานได ้(เป้าหมายร้อยละ 80)  
ผลลัพธ์  
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถท าการตรวจสอบ
พัสดุที่ส านักครอบครองใหต้รงกับทะเบียนคมุทรัพย์สิน ได้อย่างถูกต้องครบถว้น 
(เป้าหมายร้อยละ 85)  
 

7 โครงการคัดเลือกและเชิดชเูกียรติ
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตาม
ต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรบัปรงุแผน

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการคดัเลอืก
ข้าราชการรัฐสภาผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภาและความโปร่งใสประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2. ชี้แจงหลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือกข้าราชการผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมดีเดน่
และส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลขา้ราชการรฐัสภา  
เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชมุ 2703 อาคารสขุประพฤต ิ

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น… 
 

3. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่  
เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ 
    1) ทุกส านักด าเนนิการตามกระบวนการคดัเลือกข้าราชการผูม้ีคุณธรรม 
และจริยธรรมดีเดน่เพ่ือเป็นบุคคลต้นแบบ (หน่วยงานภายใน) ในแต่ละสายงาน  
โดยรายชื่อบุคลากรดีเด่นระดับส านักทุกส านัก จ านวน ๔๕ คน  
    2) จดัการลงคะแนนเลือกผู้ไดร้ับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 ณ อาคารสุขประพฤต ิ โดยมีผูไ้ดร้ับการคดัเลือก
เป็นข้าราชการรัฐสภาผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรมดีเดน่ จ านวน ๔ คน 
4. กิจกรรมการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวล 
ข้าราชการรัฐสภาเพ่ือเป็นตน้แบบองค์กรคุณธรรม 
    1) ทุกส านักด าเนนิการตามกระบวนการคดัเลือกส านักที่มีผลงาน 
ด้านการสง่เสรมิตามประมวลข้าราชการรัฐสภาเพ่ือเป็นต้นแบบองคก์รคุณธรรม  
โดยมกีารสง่ผลการด าเนนิการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละส านักเรียบร้อยแลว้  
    2) คณะกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลของแต่ละส านักในช่วงเดือน กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 และด าเนนิการพิจารณาใหค้ะแนนและประกาศผล  
โดยส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ดงันี ้ระดบัดีเดน่ ส านักการพิมพ์  ระดับดีมาก ส านักกรรมาธกิาร 2  ระดบัด ี
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  และชมเชย ส านักกรรมาธิการ 3 และส านกั
นโยบายและแผน  พร้อมทั้งจัดสรรรางวัลดาวทอง ส าหรับส านกัที่มคีะแนนสูงกว่า
ร้อยละ ๙๐ โดยใช้ชือ่รางวัลส านักที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ระดับดาวทอง จ านวน ๓ รางวัล และรางวัลระดบัดาวเงิน 
ส าหรบัส านกัที่มีคะแนนสงูกว่ารอ้ยละ ๘๕ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ ๙๐ มีจ านวน ๑๑ 



๑๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส านัก เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจให้ส านักทีร่่วมแรงรว่มใจมีส่วนรว่มในการ
ขับเคลือ่นคุณธรรมและความโปรง่ใส 
    3. จดักิจกรรมวนัแห่งคณุธรรม (พิธเีชิดชูเกียกตฯิ)  เมื่อวนัที่ 18 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤต ิ
 
ผลผลิต  
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกดัส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาส่งบุคลากร 
เข้ารว่มกิจกรรมคดัเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่นและส านกัที่มี
ผลงานด้านการสง่เสรมิตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
เข้ารว่มคดัเลอืกส านักที่มีผลงานด้านการสง่เสรมิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (เป้าหมายรอ้ยละ 95)                                       
ผลลัพธ์  
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ ไดร้ับคะแนนในการคดัเลือกไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 75 ของคะแนนรวม 
(เป้าหมายร้อยละ 95)  และส านักที่เข้าร่วมคดัเลือกส านักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภาและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับคะแนน ร้อยละ 100 ของคะแนนรวมตามเกณฑ์
การคดัเลือกที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 80)   
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรและค่านิยมเพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 

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

1. กิจกรรมสมัมนา/ศกึษาดงูานวฒันธรรมองคก์รกบัการขบัเคลื่อนภาระกิจวุฒสิภา 
    จัดสมัมนาเชิงปฏิบัตกิารระดบัผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที ่
13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุริมแม่น้ าเจ้าพระยา 401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารระดับผูบ้รหิารของสว่นราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกบั
กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีสว่นร่วม เพื่อขบัเคลื่อนค่านิยมหลกั 
และวัฒนธรรมองค์กรของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  โดยมีกลุ่มเปา้หมาย 
เข้ารว่มโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30  
ซึ่งจะไดม้ีการด าเนนิการตดิตามผลการปฏิบัตติามค่านิยมร่วมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา "สามัคค ีมวีินยั ใจซื่อตรง" ภายใตว้ัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาต่อไป 
2. กิจกรรมวฒันธรรมองค์กรกับการขบัเคลือ่นภารกิจวฒุิสภา  
    จัดฝกึอบรมเชงิปฏิบตัิการ หวัข้อ บทบาทของโค้ชกบัการพัฒนาบคุลากร :  
โค้ชเพื่อการรูค้ิดต้านทุจรติสูก่ารมุง่ผลสัมฤทธิข์ององค์กร เมือ่วนัที่ 24 ม.ค. 63  
ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ    
3. กิจกรรมการส ารวจพฤตกิรรมการปฏิบัตติามวฒันธรรมองค์กร ค่านิยมรว่ม 
และคุณธรรมเป้าหมายของหนว่ยงานในสังกดัส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
    1) จัดรณรงค์เผยแพรว่ฒันธรรมองค์กร ค่านิยมรว่ม และคุณธรรมเปา้หมาย 
    2) ด าเนนิการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคก์รและค่านิยม
ร่วมของสว่นราชการสังกัดรฐัสภา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มนีาคม 2563 
    3) รายงานการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบตัิตามวฒันธรรมองค์กรและ 
ค่านิยมร่วมของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีผลการส ารวจ ดงันี ้
        (1) ผูบ้ริหารของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ไดป้ฏิบัตติามค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา “สามัคค ีมีวนิัย ใจซื่อตรง” รอ้ยละ 94.97 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

        (2) ผูบ้ริหารรอ้ยละ 100 ได้มีการน าค่านิยมรว่มของสว่นราชการสังกัด
รัฐสภาไปมอบหมายให้บุคลากรในสงักัดน าไปปฏิบตัิ 
        (3) มกีารส ารวจพฤตกิรรมของบุคลากรในการปฏิบัติตามวฒันธรรมองค์กร 
พบว่า บุคลากรร้อยละ 100 ทราบวา่องคก์รมวีฒันธรรม 5 ประการ 
        (4) บุคลากรมีการปฏิบัติตามวฒันธรรมองค์กร ร้อยละ 100  
โดยแบ่งเป็น ปฏิบตัิครบ 5 ประการ ร้อยละ 67.20 และปฏิบตัิไมค่รบ 
ทุกประการ ร้อยละ 32.80  
        (5) รายงานการประเมินตนเองในการเปน็องค์กรคุณธรรมระดบัที่ 2  
โดยความเหน็ชอบของเลขาธิการวฒุิสภา  พร้อมทั้งไดน้ าส่งคณะกรรมการ 
ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติเรยีบร้อยแลว้ 
  
ผลผลิต 
ร้อยละ 92.10 ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที่เปน็กลุ่มเป้าหมาย 
เข้ารว่มโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 90) 
ผลลัพธ ์
อยู่ระหว่างวดัผล รอ้ยละ 97.50 ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ที่เข้ารว่มโครงการได้ปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคก์ร (เป้าหมายร้อยละ 90) 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการจดัท าแผนบรหิาร 
ความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

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

ส านักนโยบาย 
และแผน 



๑๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

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

 

1. จัดประชุมชีแ้จงแผนสง่เสริมสนบัสนนุการด าเนนิการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้ข้าราชการทั่วทัง้องคก์ร เมื่อวนัที่ 14 ก.พ. 63 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 
2703 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ   
2. ประชาสมัพันธแ์ผนส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิการด้านคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของสว่นราชการสังกดัรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนงัสือเวียน เว็บไซต์ ผูบ้ังคบับญัชา และการประชุม  
3. ส ารวจการรบัรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนส่งเสริมสนับสนนุ 
การด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  
พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจมกีารรับรู้คดิเปน็ร้อยละ 82.80 และมีความเข้าใจ 
คิดเป็นรอ้ยละ 82.20 
4. ด าเนนิการตามแผนส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยผลการด าเนนิการเปน็ไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด รอ้ยละ 100 
5. ส ารวจความคิดเหน็ของบุคลากรภายในและผู้รบัริการหรอืผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
เกี่ยวกบัการด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ในช่วงเดือน สงิหาคม – กันยายน 2563   
ผลผลิต 
มีการประชุมชีแ้จงแผนส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา จ านวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครัง้) 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 84.00 ของกลุ่มเปา้หมายมคีวามคดิเห็นการด าเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแผน (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

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

๑. การจดัตั้งชมรมขบัเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจรติ (STRONG Model)      
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
    1) จดัตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลือ่นองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ ส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
    2) จดัท าธรรมนูญชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อก าหนดบทบาท
ชมรมและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG  
    3) ตดิตามการด าเนนิการโดยใช้เครื่องมือ Application Line ด้วยการตัง้ 
กลุ่ม Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และติดตามการด าเนินงาน 
ของสมาชิกทาง Line 
    5) สร้างผูน้ าการขับเคลือ่นชมรมตามแผน STRONG โดยจดัอบรมหลกัสูตร 
โค้ชตัวต่อ คือการน าคณะท างานมาอบรมใหเ้ป็นตวัน าในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรมและการตอ่ต้านการทุจริต 
๒.  การจดัท าแผนชมรมขับเคลือ่นองค์กรพอเพียงต้านทุจรติ (STRONG Model)  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
    ๑) จดัท าแผนชมรมขบัเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทจุริต (Strong Model)  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  
    ๒) มอบหมายใหทุ้กส านกัจัดท าแผนประจ าส านกั และด าเนนิการตามแผน  
ซึ่งมกีิจกรรมการขบัเคลื่อนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมรณรงคเ์ฝ้าระวังและบอกต่อพิษภัยการทจุริต กิจกรรมใช้หลักธรรม
กล่อมเกลาพฤตกิรรมบุคลากร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจการขับเคลื่อน
ไปสู่การเปน็องค์กรคุณธรรม 
    3) รายงานผลการด าเนนิการกิจกรรมของชมรม STRONG Model  

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 



๑๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

        (๑) ด้านการบรหิารจดัการชมรม เช่น  
            - การจัดท าแผนสง่เสริมและขับเคลื่อนองคก์ร STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            - จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมชิอบ จ านวน ๑๘ 
ส านัก และตดิตามรายงานความเสี่ยงของ ๑๘ ส านัก พบว่า ไมม่ีการทุจรติใดๆ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
            - สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัชมรม โดยการจัดประชุมชีแ้จงถงึ
บทบาทชมรม STRONG วัตถุประสงค ์เปา้หมาย และบทบาทชมรม 
            - รณรงค์ประชาสมัพันธ์การด าเนินการของชมรม โดยผา่น @ ไลน์ชมรม 
Face book PAGE และสือ่ Infographic 
        (๒) ด้านการต่อต้านการทุจรติ เช่น 
            - กิจกรรมพฒันาโค้ชตวัต่อ เพ่ือขยายจ านวนตน้แบบในแต่ละส านกั  
โดยจดัอบรมกลุ่มเป้าหมายระดบัผู้บงัคับบัญชากลุ่มงาน จ านวน ๗๒ คน  
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสขุประพฤติ และ
มอบหมายบทบาทให้ผูบ้ังคบับัญชากลุ่มงานในแต่ละส านักขบัเคลื่อนการตอ่ต้าน
การทุจรติและส่งเสริมคุณธรรมภายในส านักที่สังกัด 
            - กิจกรรมรณรงค ์เฝ้าระวงัและบอกต่อพิษภัยการทุจรติ ทกุส านัก 
ตั้งคณะท างาน จัดท าสือ่เพือ่รณรงค์ พร้อมทั้งมคีณะท างานเฝา้ระวังการทุจริต 
(Watch & Voice) ปรากฏวา่ไม่มขี้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ และไม่มี
พฤติกรรมการทุจริตเกิดขึ้นในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
            - กิจกรรม Search for “Diamond” เป็นกิจกรรมคน้หาบุคลากรในสังกัด
ที่ได้กระท าความดีที่เปน็ที่ประจักษ์ และยกย่องเพ่ือเสรมิสร้างก าลังใจให้ท าความดี
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ต่อไป ซึ่งปรากฏว่ามีบคุลากรส านักการพิมพ์ ไดก้ระท าความดี โดยเข้าชว่ยเหลือ 
ผู้ประสบอุบตัิเหตุรถชนหน้าอาคารสขุประพฤติ และบคุลากรส านักงานประธาน
วุฒิสภา ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ปว่ยที่ประกาศต้องการเลือดโดยด่วน 
        - รณรงคว์ฒันธรรมองค์กร “สามัคคีมีวนิัย สุจริตโปรง่ใส รอบรู้งานสภา  
มีจิตอาสา มุง่งานสภาสัมฤทธิ”์ ซึ่งทุกส านักได้สรา้งสื่อรณรงคด์ังกลา่วทกุเดอืน 
        - ประชาสัมพันธ์ค่านยิมร่วมของสว่นราชการสงักดัรัฐสภา “สามัคคี มวีินัย 
ใจซื่อตรง” โดยทุกส านักไดจ้ัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกเดือน 
 
ผลผลิต 
1. มีการจดัตัง้ชมรมขบัเคลือ่นองค์กรจติพอเพียงตา้นทจุริต (STRONG Model)      
จ านวน 1 ชมรม (เป้าหมาย 1 ชมรม) 
2. มแีผนชมรมขับเคลื่อนองค์กรจติพอเพียงต้านทุจรติ (STRONG Model)   
จ านวน 1 ฉบับ (เปา้หมาย 1 ฉบับ)  
ผลลัพธ ์
1. มีสมาชิกชมรมขับเคลื่อนองค์กรจิตพอเพียงต้านทุจรติ (STRONG Model)      
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน (เป้าหมาย 100 คน)  
2. ร้อยละ 100 ของความส าเร็จกิจกรรมตามแผนชมรมขับเคลื่อน 
องค์กรจิตพอเพียงต้านทุจรติ STRONG Model (เป้าหมายร้อยละ 95)        
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 
 
 
 

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

1. การพัฒนาเครือขา่ยและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

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

1.2 ขับเคลื่อนการจดัตัง้คณะท างานขบัเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจรติประจ าส านัก 

1.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการรว่มกนัก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการโดยการจดัท าแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
จ านวน 18 ส านัก 

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

    1.5 จัดให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในแต่ละส านกั จากปญัหาที่อยากแก้ 
และความดีที่อยากท า จนได้ข้อสรุปของส านัก 
2. การสร้างเครือขา่ยส่วนราชการสงักดัรัฐสภา โดยด าเนินกิจกรรมรว่มกนัระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภากับส านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

จัดกิจกรรมการสร้างเครือขา่ยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที ่26 มิ.ย. 63  
ณ ห้องประชุม 402 – 403 อาคารรัฐสภา  โดยผู้เขา้รว่มโครงการสามารถ 
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คา่เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ โดยแยกเปน็
สามารถนาความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการปฏบิัตงิานได ้อยู่ในระดบัมาก คา่เฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๐ และสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ความเขา้ใจ และทักษะมากขึน้  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กับ ๓.๙๓  

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคล 
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3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช.  จ านวน 3 รุน่  
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค. 63 ณ โรงแรม มริาเคิล แกรนด์ คินเวนชัน่  
โดยแลกเปลี่ยนประเด็น ดงันี้ (1) การเปน็องค์กรตน้แบบ STRONG  
(2) การคดิแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นร่วมออกจากผลประโยชน์ส่วนตวั  
(3) ยึดหลักการปฏิบัตติามวฒันธรรมองค์กร  
4. วนัแห่งคุณธรรม (การเชดิชูเกียรตแิละเผยแพร่องค์ความรูด้้านคุณธรรมและ
จริยธรรม)   
 ครั้งที ่๑ จดัภายในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ณ หอ้งประชมุ ๒๗๐๒ ชัน้ ๒๗
อาคารสขุประพฤติ เมื่อวนัที ่๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบั
การท าความดแีละผลการด าเนินการของส านักทีม่ีผลงานด้านการส่งเสริม 
ตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส จ านวน ๕ ส านักที่ได้รางวัล  
และบอรด์องคค์วามรูต้่าง ๆ โดยมีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๑๙ คน 
 ครั้งที ่๒ จดัรว่มกนัระหว่างส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาและส านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร เมื่อวันที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
งบประมาณ ชัน้ ๖ อาคารรฐัสภา เกียกกาย โดยมีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมในสว่นของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาและเครือข่าย จ านวน ๑๗๐ คน พร้อมทัง้เครือข่าย  
๕ องค์กรทีไ่ดน้ านิทรรศการมาร่วมจัดแสดงความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและการต่อต้านการทุจรติ ไดแ้ก่  
(๑) ส านักงาน กปร. (๒) ส านักงาน กกต. (๓) ส านักงาน ป.ป.ช.  
(๔) ส านักงาน ป.ป.ท. (๕) กรมการศาสนา 
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ผลผลิต 
มีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จ านวน 5 เครือข่าย (เป้าหมาย 3 เครือข่าย) 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80.02 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมแีนวทางในการขับเคลื่อน
องค์กร เพื่อน าไปสู่องคก์รคณุธรรมตน้แบบ (เป้าหมายรอ้ยละ 80)  
 

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

 

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

๑. เลขาธกิารวุฒิสภา ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบรหิารงาน 
2. หน่วยงานในสังกดัส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ได้ยดึถือและน าเจตจ านงสุจรติ
ไปใช้ในการปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ  โดยเน้นการมีสว่นร่วมของบุคลากรทุกคน  
พร้อมทั้งมกีารวางแผนและตั้งคณะท างานผูร้ับผดิชอบและจดัระบบการเฝา้ระวัง
การทุจรติ (Watch & Voice) ไปยงัทุกหน่วยงาน  รวมถึงการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร และสง่เสรมิให้บคุลากร
น าไปปฏิบตัิบนพ้ืนฐานวฒันธรรมองคก์ร 
3. เปดิเผยข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้เปน็ไปตามกฎหมายมาตรา ๗ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา และมาตรา ๙ เชน่ ข้อมูลข่าวสารไว้ในสถานที่เฉพาะ 
ให้ประชาชนเข้าตรวจด ูและมาตรา 11 เชน่ การรายงานผลการด าเนนิการผ่าน
เว็บไซต์ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านชอ่งทาง
อินเทอร์เนต็ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา อย่างครบถ้วน 
4. มีการใหบ้ริการตามมาตรฐานและขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร เสนอผูบ้งัคับบญัชา 
เป็นรายไตรมาส และจดัท าสรุปเปน็รายปี เสนอเลขาธกิารวฒุิสภา 

ส านักบริหารงาน
กลาง 
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6. มีการจดัท าสรปุผลการด าเนินงาน เสนอประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และเสนอเลขาธกิารวฒุิสภาเพ่ือน าเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ศนูยข์้อมลูขา่วสาร 
7. มแีนวทางปฏิบตัิในการบริการข้อมูลข่าวสาร  โดยแตง่ตั้งคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา เปน็ผูพิ้จารณาวนิิจฉัย 
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
ผลผลิต 
มีรายงานผลการด าเนนิงานกิจกรรมเสนอเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน 3 ฉบบั 
(เป้าหมายอย่างน้อย 2 ฉบบั) 
ผลลัพธ ์
มีรายงานผลการด าเนนิการกิจกรรมเสนอเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน 1 ฉบบั 
(เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
 

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

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

1. ส านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา จัดท าแผนงาน/แนวทาง/โครงการ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านกังานประกอบการจดัท าแผนส่งเสริม สนบัสนนุ 
การด าเนนิการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. เลขาธกิารวุฒิสภา มอบหมายผูดู้แลระบบ (Admin หนว่ยงาน) และผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบการประเมินของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วนัจันทรท์ี่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๓. ผู้ดแูลระบบ (Admin หน่วยงาน) และผู้บรหิารทีร่ับผิดชอบการประเมิน 
ด าเนินการติดตามรวบรวมขอ้มูลของส านกัต่าง ๆ ในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่สอดคล้องกับการประเมนิ ITA เพื่อเปิดเผยในระบบเวบ็ไซต ์

ส านักนโยบาย 
และแผน  

และ  
ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 



๒๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๔. ด าเนนิการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่สอดคลอ้งกับการประเมิน ITA 
ผ่านเว็บไซต์ของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ดังนี้ 
 (๑)  ตวัชี้วดัการเปดิเผยข้อมูล ได้แก่ ขอ้มูลพื้นฐาน การบรหิารงาน  
การบริหารเงนิงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส 
 (๒)  ตวัชี้วดัการป้องกันการทุจรติ ไดแ้ก่ การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๕. รายงานผลการด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรบั 
การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสฯ (ITAS) ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึง่จะเป็น
การน าผลการด าเนนิการไปประมวลผลคะแนนตามวธิีการที่ก าหนดไว้ 
๖. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ เชน่ ไลน์ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เวบ็ไซต์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และบอร์ดประชาสมัพันธ์ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
ผลผลิต 
มีการเผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปจัจุบันตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้สาธารณะชนได้รบัทราบ
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100) 
ผลลัพธ ์
รายงานผลการเผยแพรข่้อมลูที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์องส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 1 ฉบับ (เปา้หมาย 1 ฉบบั) 
 
 
 



๒๕ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

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

ด าเนินการจัดประชุมส านัก เพื่อควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ก าหนด ดังน้ี 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่ตรวจสอบภายใน 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมกลุม่ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104 ชัน้ 21  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 ณ ห้องท างานผู้อ านวยการส านัก ชัน้ 20  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ณ ห้องท างานผู้อ านวยการส านัก ชัน้ 20  
ส านักประชาสัมพันธ ์
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่25 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการส านัก ชั้น 14  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่14 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชัน้ 15  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่20 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมผูอ้ านวยการส านัก ชั้น 14  
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ณ ห้องประชมุผู้อ านวยการส านักชัน้ 14  
ส านักบริหารงานกลาง 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101 ชัน้ 21  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2102 ชัน้ 21  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่29 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2407 ชัน้ 24  
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที ่2 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2101 ชัน้ 21  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
  - ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่28 ก.พ. 63  
  - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่30 ก.ย. 63 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

และ 
ทุกส านัก 



๒๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักการต่างประเทศ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203 ชั้น 22  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2104 ชัน้ 21  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชัน้ 23  
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2203 ชัน้ 22  
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ม.ิย. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2304 ชัน้ 23  
ส านักวิชาการ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสขุประพฤต ิ
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ม.ิย. 63 ณ ห้องประชมุส านกั (ห้องจริยธรรมและการ
เรียนรู้) ชัน้ 26 อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักการประชุม 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 20  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุส านัก ชัน้ 20  
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชัน้ 20  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชัน้ 25  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมส านัก ชัน้ 11  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก ชัน้ 11  
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านกั ชั้น 11  



๒๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักกรรมาธิการ ๒ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62 
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 ม.ีค. 63  
    - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 
    - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 
    - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 
    - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 
ส านักกฎหมาย 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301  ชั้น 23  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2301  ชั้น 23  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304  ชั้น 23  
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304  ชั้น 23  
ส านักภาษาต่างประเทศ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก อาคารสุขประพฤติ 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านัก อาคารสุขประพฤต ิ
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    - ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชัน้ 27  
    - ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที ่20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2701 ชัน้ 27  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ม.ีค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13   
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 13   



๒๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 
    - ครั้งที่ 3  เมื่อวนัที่ 24 ธ.ค. 62 
    - ครั้งที่ 4  เมื่อวนัที่ 13 ก.พ. 63 
    - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ม.ีค. 63 
    - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 
    - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 
    - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 
ส านักการพิมพ์ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2102 ชัน้ 21  
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2103 ชัน้ 21  
    - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชัน้ 23  
    - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชัน้ 25 
อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
    - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ณ อาคารสขุประพฤติ 
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ อาคารสขุประพฤต ิ
ส านักนโยบายและแผน 
  - ครัง้ที่ 1 เมือ่วนัที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชมุหมายเลข 1503 ชั้น 15  
  - ครัง้ที่ 2 เมือ่วนัที่ 17 ม.ีค. 63 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2408 ชัน้ 24  
 

 



๒๙ 
 

สรุปค่าคะแนนการประเมิน 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

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

1. โครงการสร้างความเขม้แข็ง 
ในการบริหารงานบคุคล 

100 % 
(50 คะแนน) 

87.66 % 
(21.92 
คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

96.92 % ส านักบริหารงานกลาง 

2. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
งานด้านการเงินการคลังรฐัสภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

3. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักนโยบายและแผน 

การก าหนด
มาตรการ 
ในการป้องกัน 
การทุจริตภายใน

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักบริหารงานกลาง 



๓๐ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น้ าหนัก 0.50 น้ าหนัก 0.25 น้ าหนัก 0.25 น้ าหนัก 1.00 
ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

6. โครงการบริหารจดัการครุภัณฑ์ 
เพื่อไปรฐัสภาใหม่  

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

7. โครงการคัดเลอืกและเชดิชูเกียรต ิ
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

8. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
และคา่นิยมเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

9. โครงการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยง
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักนโยบายและแผน 

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



๓๑ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น้ าหนัก 0.50 น้ าหนัก 0.25 น้ าหนัก 0.25 น้ าหนัก 1.00 

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักบริหารงานกลาง 

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

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักนโยบายและแผน  
และ  

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 



๓๒ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น้ าหนัก 0.50 น้ าหนัก 0.25 น้ าหนัก 0.25 น้ าหนัก 1.00 

15. กิจกรรมการประชมุระดับส านัก  
เพื่อควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ  
และบคุลากรให้ปฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด 
 

100 % 
(50 คะแนน) 

100 % 
(25 คะแนน) 

 

100 % 
(25 คะแนน) 

100 % ส านักนโยบายและแผน  
และ  

ทุกส านัก 

เฉลี่ยร้อยละ 99.79 %  
 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน การประเมินความส าเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

ที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ระดับ

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๖๕ 
 

๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๗๐ 
 

๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๗๕ 
 

๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๘๐ 
 

๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารฯ แล้วเสร็จ คดิเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ

ตามแผนปฏบิตัิการบรหิารความเสีย่งและป้องกนัการทจุรติ

ของส านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




