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ค าน า 
            ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนุน    
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ซึ่งแผนดังกล่ำว
ได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ร. แล้ว  และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ มีควำมชัดเจน เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ คณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยและมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ  ได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้     
ส่วนรำชกำรฯ ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน     
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ดังกล่ำว ประกอบกับตำมกรอบตัวชี้วัดที่ ๒ 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะต้องรำยงำนผล         
กำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ ประจ ำปี
งบประมำณ  พ .ศ . ๒๕๖๓  และได้ รำยงำนผลกำรด ำ เนินกำรมำตำมล ำดับ  โดยเมื่ อ                 
สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ซึ่งคณะ
กรรมกำรฯ ได้เห็นชอบกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
           ส ำหรับรำยงำนฉบับนี้ เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดท ำโดยคณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำร       
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใส       
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เห็นควรเสนอ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล     
ของงำนรำชกำรของรัฐสภำ ซึ่ง ก.ร. ได้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนต่อไป 

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ 

ความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร  

 ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร    
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่ำวได้มีกำรด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน โดยได้มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมฯ ในแต่ละปี ซึ่งได้มีกำร
ปรับปรุง พัฒนำให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ เหมำะสม ทั้งนี้  แผนส่งเสริมฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกแผนส่งเสริมฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร และกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มุ่งเน้นในเรื่อง
ของกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในองค์กร 

 ส ำหรับผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
จะน ำเสนอในส่วนของภำพรวมกำรด ำเนินกำร โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   

  จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำได้ด ำเนินกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนส่งเสริมฯ ซึ่งด ำเนินกำร
แบ่งเป็น ๓ มำตรกำร โดยมีผลกำรด ำเนินกำร ในภำพรวม ดังนี้ 

- ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ด ำเนินกำรตำมแผนฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
ซึ่งมีผลลัพธ์ในแต่ละมำตรกำร สรุปได้ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑  การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
                      รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปปสู่องคกกรคุณธรรม  
    ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้ด ำเนินกิจกรรมในกำรขับเคลื่อนและส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่องค์กรคุณธรรม โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี     
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหลักเกณฑ์เพ่ือประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมตำมเกณฑ์ของกรมกำรศำสนำ 
กระทรวงวัฒนธรรม   ได้ก ำหนดไว้ ๓ ระดับ ได้แก่  
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                   ระดับ ๑ องคกกรส่งเสริมคุณธรรม  โดย องค์กรจะต้องมีกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ร่วมของผู้บริหำรและสมำชิกในองค์กรที่จะพัฒนำให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีกำรก ำหนด
คุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำกท ำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม       
ขององค์กร  และมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรม   
    ระดับ ๒ องคกกรคุณธรรม โดยองค์กรมีผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร มีกำรจัดระบบติดตำมรำยงำน ประเมินผล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีกระบวนกำรยกย่อง เชิดชู กำรท ำควำมดีของบุคคลผู้มี
คุณธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ    
   ระดับ ๓ องคกกรคุณธรรมต้นแบบ โดยองค์กรมีผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรตำม “ปัญหำ ที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำกท ำ ตำมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ   เพิ่มมำกขึ้น มีกำรเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย ในมิติกำรน ำหลักศำสนำและหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำก ำหนดเป็นปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดีที่อยำกท ำ เพ่ิมเติมจำก
คุณธรรมอื่น ๆ        อย่ำงชัดเจน และมีองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำนองค์กรคุณธรรม สำมำรถ
เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดขยำยผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 

   ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ       
เพื่อขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ดังนี้ 

   ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำรและสมำชิกในองค์กำร มีกำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ 
“ควำมดี  ที่อยำกท ำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรมขององค์กร และมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม ครบตำมเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรมที่ก ำหนด จึงประเมินตนเอง
เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับ ๑ องคกกรส่งเสริมคุณธรรม 

   ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีกำรประชุมเพ่ือประกำศ
เจตนำรมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหำรและสมำชิกในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
คุณธรรม มีกำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำกท ำ” 
หรือสอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประกำร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ มีกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้ำหมำย และมีกำรมอบหมำยบุคลำกรหรือหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ มีผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก ำหนดไว้ มีกำร
จัดระบบติดตำม รำยงำนประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ 
ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร อย่ำงต่อเนื่อง และมีกระบวนกำร      
ยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ท ำควำมดีหรือหรือหน่วยงำนโครงกำรดีเด่นในกำรส่งเสริมคุณธรรม
เป้ำหมำยจนเป็นแบบอย่ำงได้ จึงประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ระดับ ๒ องคกกรคุณธรรม  
ซึ่งส่วนรำชกำรได้มีกำรด ำเนินกำรในภำพรวม ดังนี้ 
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   ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรขับเคลื่อนนโยบำยและเจตจ ำนงกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยมีกำรมอบนโยบำย/เจตจ ำนงสุจริต
ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ตั้งแต่ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยมุ่งเน้นกำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องเป็นธรรม และยึดหลัก
ธรรมำภิบำล  มีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงำนน ำนโยบำย/เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำน
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนรณรงค์
ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และคณะท ำงำนโปร่งใสประจ ำ
ส ำนัก  กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน กำรจัดท ำปฏิญญำ
ของส ำนัก (ปัญหำที่อยำกแก ้ควำมดทีี่อยำกท ำ) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันกำรทุจรติใน
หน่วยงำนเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกตใ์ช้ในกำรด ำเนนิชีวิต เป็นต้น   ทั้งนี้ จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ดังกล่ำว ส่งผลท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้รับรำงวัล ดังนี้ 
 รางวัลองคกกรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต  
  โดยส ำนักงำน ป.ป.ช ได้มอบโล่รำงวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริตให้กับส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ ที่ด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำม
โปร่งใส เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน พร้อมทั้งมีกำร
วำงแผนมีกำรตั้งคณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบและจัดระบบกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต (Watch & 
Voice) ภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  โดยมีเพียง ๕ หน่วยงำนต้นแบบในประเทศไทย  
ที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว ซึ่งประกอบด้วย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร เทศบำลเมืองหัวหิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) และส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 
คุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

      ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินกำรตำม
ประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ โดยมีกรอบในกำรด ำเนินกำรที่จะส่งเสริมให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักคุณธรรม ถึงแม้ว่ำร่ำงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน        
ยังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมได้ก ำหนดระเบียบว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม ข้อก ำหนดจริยธรรมและกระบวนกำรรักษำจริยธรรม
ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๓  ส่งผล
ให้ข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ จะต้องท ำประมวลจริยธรรมขึ้นภำยในระเบียบดังกล่ำว  โดย
ส ำนักงำน ก.พ. อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำจะได้น ำมำปรับใช้กับร่ำงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำต่อไป  ทั้งนี้ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำยังสำมำรถด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนและผลักดันโดยน ำประมวลจริยธรรม 
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ฉบับปัจจุบันมำปรับใช้กับส ำนักงำน เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ส ำนักงำน
ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส โดยมีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้   

    - กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมและวินัย
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ รำชกำรได้มีกำรโครงกำรฝึกอบรมผู้น ำกำรขับเคลื่อนเพ่ือให้มีบุคคลต้นแบบ   
ที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม และเพ่ือเป็นตัวแทนองค์กรให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร  อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมกำรคัดเลือกและ    
ยกย่องบุคคลต้นแบบและส ำนักต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       - มีกำรตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต (STRONG Model)  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำและน ำไปสู่องค์กร
คุณธรรม ซึ่งชมรมดังกล่ำวมีกำรก ำหนดข้อบังคับชมรม STRONG มีแผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง     
(Watch  & Voice)  มีกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงจิตส ำนึกร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหำกำรทุจริต     
จัดโครงกำรระดมควำมคิดเหน็ พันธกิจร่วมกันในกำรสรำ้งผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนตอ่
กำรทุจริต 
  - ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรก ำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยภำยนอก
ที่เป็นหน่วยงำนต้นแบบคุณธรรม เช่น บริษัท ริกิ การกเม้นสก จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนสิ่งทอเพื่อกำรส่งออก เป็นบริษัทที่ยึดมั่นแนวทำงกำรสร้ำงควำมสุข บนพ้ืนฐำนแห่งควำมดี  
บริษัท ไปลอ้อน (ประเทศไปทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ยึดต้นแบบควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นส ำคัญ     
ได้ก ำหนดค่ำนิยมหลักขององค์กรว่ำ “ธุรกิจคู่คุณธรรม” ซึ่งหนึ่งในนโยบำยคือ กำรเป็นองค์กร 
“ปลอดคอรกรัปชั่น” เป็นต้น  โดยส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำปรับใช้กับส่วนรำชกำร เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กร
คุณธรรม เป็นผลท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมสุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตนอย่ำงมีวินัยและ  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
  - มีกำรปลูกฝังหลักธรรมของศำสนำ เพ่ือปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตน โดยมุ่งเน้น ควำมซื่อสัตย์ สุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง       
เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต เช่น กำรช่วยเหลือตนเองและครอบครัว    
กำรน ำไปใช้พัฒนำทำงด้ำนจิตใจ เพ่ือให้มีควำมใฝ่ดี หลีกเลี่ยงอบำยมุข  กำรน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำด้ำนสังคม โดยร่วมกันปลูกจิตส ำนึกสำธำรณะ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส  

   นอกจำกนี้ ส่วนรำชกำรได้รับ รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน 
“บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบให้กับ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งพิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ      
ที่ได้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และส่งเสริมบุคลำกร   
ให้ยึดหลักควำมพอเพียง ควำมมีเหตุผล ควำมสมดุลโดยใช้ควำมรู้คู่คุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ “สำมัคคีมีวินัย สุจริต
โปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์”  
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พร้อมทั้งขยำยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครอบครัวของบุคลำกรและเชื่อมโยงกับ
หลักธรรมทำงศำสนำสู่กำรเป็น “บวร”  โดยยึดหลักสร้ำงคนดี ส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดี สร้ำงสังคมดี โดยสนับสนุนให้มีกำรคัดสรรส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ สร้ำงบรรยำกำศกำรในสถำนที่ท ำงำนที่ดีโดยยึด
หลักวัฒนธรรมองค์กรเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้
มอบรำงวัลให้กับหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน “บวร” จ ำนวน ๗๔ แห่ง โดยส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหนึ่งในหน่วยงำน   ที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว  

 

                  มาตรการที ่๓  การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่ วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)       
โดยภำยใต้กำรน ำของประธำนรัฐสภำ ประธำนวุฒิสภำ และคณะผู้บริหำรที่มอบนโยบำยและ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำได้มีกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมให้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับทิศทำงนโยบำยส ำคัญของ
รัฐบำลที่ต้องกำรยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภ ำค รั ฐ  ให้ เป็ น  “ ม ำต รก ำรก ำรป้ อ งกั น ก ำรทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ”  แ ละ เป็ น ส่ ว น ส ำคั ญ 
ในกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น  

ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดท ำแผนส่งเสริม สนับสนุน  กำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยก ำหนดกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไว้ในมำตรกำรท่ี ๓ กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐตำมแนวทำง ของส ำนักงำน ป.ป.ช.  ซึ่งกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรประกอบด้วย ๒ แนวทำง คือ (๑) กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก 
สนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
และ  (๒) กำรเสริมสร้ำงมำตรกำรกลไกหรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรโดย
ในแต่ละแนวทำงจะประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ส่วนส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจะต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือมุ่งสู่
กำรเป็นองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยมีกำรขับเคลื่อนผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
ได้แก่ 

๑. กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรให้เผยแพร่ผ่ำนระบบดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน        
ทั้งข้อมูลกำรด ำเนินกำรด้ำนน ิติบัญญัติ และข้อมูลกำรด ำเนินงำนข้อมูลงบประมำณ ข้อมูลด้ำน
บุคลำกร รวมทั้งกำรสร้ำงแพลตฟอร์มเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และเข้ำถึงง่ำย 
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๒. กำรพัฒนำระบบคุณธรรม จริยธรรมภำยในหน่วยงำน ทั้งระดับบุคคลและ
ระดับส ำนัก เพื่อป้องกันกำรทุจริต และสร้ำงทั้งคนเก่ง และเป็นคนดีในขณะเดียวกัน 

๓. ส ำนักมีกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล นอกจำกเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้รับบริกำรและประชำชนแล้ว ระบบดิจิทัลยังสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงและ
กำรรับบริกำรด้วย 

๔. ส ำนักได้มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และป้องกันประโยชน์ทับซ้อนอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น no gift policy มำตรกำรยืมทรัพย์สินรำชกำร มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 

ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสูงขึ้น
เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จาก ๑๗ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในฐำนะหน่วยงำนศูนย์กลำงในกำรด ำเนินกำรประเมินใน
ภำพรวม ได้ประกำศผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปี งบประมำณ      
พ.ศ. 2563 ซึ่งจ ำแนกระดบัผลกำรประเมิน (Rating Score) จ ำแนกเป็น ๗ ระดับ คือ (๑) ระดับ AA 
(๙๕ – ๑๐๐ คะแนน) (๒) ระดับ A (๘๕ – ๙๔.๙๙ คะแนน) (๓) ระดับ B (๗๕ – ๘๔.๙๙ คะแนน) (๔) 
ระดับ C (๖๕ – ๗๔.๙๙ คะแนน) (๕) ระดับ D (๕๕ – ๖๔.๙๙ คะแนน) (๖) ระดับ E (๕๐ – 
๕๔.๙๙ คะแนน) ๗) ระดับ F (๐ – ๔๙.๙๙ คะแนน)  ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปด้ผล
คะแนนการประเมินภาพรวมประเภทหน่วยงาน ๙๓.๐๖ คะแนน (ระดับ A) โดยถือเป็น
ประเภทหน่วยงานที่ไปด้คะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จาก ๑๗ ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ จำกเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๒๑  กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย (๘๕ คะแนนขึ้นไป)  ให้หน่วยงำนภำครัฐมีผลกำร
ประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมำณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ำ มีหน่วยงำนที่คะแนนผ่ำนเกณฑ์ ๑,๐๙๕ หน่วยงำน  จำก ๘,๓๐๓ หน่วยงำน         
(คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๙) ซึ่งกล่ำวได้ว่ำหน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
แม่บทฯ ดังกล่ำว และถือได้ว่ำเป็นคะแนนสูงสุดของหน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ นับตั้งแต่เข้ำร่วม
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA)  

ทั้งนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อคิดเห็นกับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำว่ำ “จำก
เป้ำหมำยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓” พบว่ำ มีคะแนนสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ ๘๕)         
ทุกตัวชี้วัด  ซึ่งสะท้อนถึงกำรตระหนักรู้ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต      
มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชนส์่วนรวมเปน็หลักอย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังค ำนึงถึงคุณภำพ
ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นควำมส ำคัญของ
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service อย่ำงดียิ่ง” 
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    นอกจำกนี้ กรมบัญชีกลางไปด้มอบรางวัลให้กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีหน่วยงำนที่ ได้รับรำงวัลทั้ งสิ้น ๒๐ หน่วยงำน           
จำกหน่วยงำนทั่วทั้งประเทศ โดยมีขั้นตอนกำรบรหิำรด้ำนกำรเงนิกำรคลัง ๕ มิติ คือ มิติด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง มิติด้ำนกำรเบิกจ่ำย มิติด้ำนกำรบัญชีภำครัฐ มิติด้ำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
และมิติด้ำนปลอดควำมรับผิดทำงละเมิด โดยส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ไปด้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับต้น พิจำรณำ
จำกคุณภำพของกำรด ำเนินกำรใน ๒ มิติ จำก ๕ มิติ โดยหน่วยงำนต้องได้คะแนนในแต่ละมิติ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  โดยมิติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับต้น คือ มิติด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๒๕ และมิติด้ำนปลอดควำมรับผิดทำงละเมิด ได้คะแนน         
ร้อยละ ๙๗.๖๙ 

 ส่วนที่ ๒  รายงานผลการส ารวจการรับรู้ ความเขา้ใจแผนส่งเสริมฯ และผลการส ารวจ 
 ความคิดเห็นการด าเนินการตามแผนส่งเสริมฯ  
 ๒.๑ รายงานผลการส ารวจการรับรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยท ำกำรส ำรวจกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริมฯ ใน ๓ มำตรกำร คือ 
           ๑. กำรขับเคลื่อนสว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 
รวมถึงคำ่นิยมร่วม น ำไปสูอ่งค์กรคุณธรรม 
  ๒. กำรส่งเสริมใหบุ้คลำกรของส่วนรำชกำรสงักดัรัฐสภำปฏิบัติงำน โดยยึดหลกัคุณธรรม 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม วนิยัข้ำรำชกำร รวมทั้ง ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ 
  ๓. กำรขบัเคลื่อนกำรสร้ำงควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครัฐตำม
แนวทำงของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - กำรรับรู้ อยู่ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ 
 - ควำมเข้ำใจ อยู่ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ 

 ๒.๒ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/ผู้มีส่วนไปด้สว่นเสยี และ
เจ้าหน้าที่ของรฐั เกี่ยวกับการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกดัรัฐสภา 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ต่ำงๆ ตำมแผนส่งเสริมฯ และได้ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส      
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผลกำรส ำรวจควำม    
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พึงพอใจจะท ำกำรส ำรวจกลุ่มเปำ้หมำย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และกลุ่ม
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ สรุปผลกำรส ำรวจของแต่ละส่วนรำชกำร ดังนี้ 
  กลุ่มเป้ำหมำยที่ตอบแบบส ำรวจฯ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 กลุ่มที่  ๑ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไปด้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย สมำชิกวุฒิสภำ 
คณะกรรมำธิกำร บุคคลในวงงำนรัฐสภำ หน่วยงำนรำชกำรและประชำชน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจ ในกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในภำพรวม           
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕ 

ส่วนที่ ๓ งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริมฯ 
  ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณส ำหรับกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนส่งเสริมดังกล่ำว       
ควรจะต้องมีกำรน ำเสนอกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
ได้รบังบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนส่งเสริม 

สนับสนนุ กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๙๓๑,๑๒๕ บำท โดยมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน 
๓๕๕,๐๔๑ บำท คดิเปน็ร้อยละ ๓๘.๑๓ 

ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรโครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนส่งเสริมฯ น้อยกว่ำที่ได้รับกำรจัดสรรด้วยเหตุผล ดังนี้ 

๑. กำรระบำดของเชื้อโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ท ำให้ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำปรับรูปแบบกำรอบรม เช่น กำรอบรม online กำรรองรับผ่ำนระบบ ZOOM ท ำให้มีกำร
ประหยัดงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรร 

๒. มีกำรปรับสถำนที่กำรอบรมและจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำรปรับสถำนที่
จำกเดิมจะต้องมีกำรอบรมนอกสถำนที่ เช่น ตำมโรงแรมในกรุงเทพและต่ำงจังห วัด เป็นต้น 
เปลี่ยนมำเป็นกำรบรมในอำคำรรัฐสภำเกียกกำย หรืออำคำรสุขประพฤติ นอกจำกนั้น ได้มีกำร
ปรับจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยให้ลดลง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรสร้ำงระยะห่ำงทำงสังคม 
หรือ Social Distancing เพื่อป้องกันกำรระบำดของเชื้อโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
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จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ     
ตำมแผนส่งเสริมฯ มีกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เกิดควำมคุ้มค่ำ และประหยัด
งบประมำณ ทั้ งนี้  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้น ำแนวทำงกำรอบรมในปีงบประมำณ           
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำอบรมบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย คุ้มค่ำและประหยัดงบประมำณ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของทั้ง ๓ ส่วน ดังกล่ำวข้ำงต้น ปรำกฏ ตำมรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำม โปร่งใส   
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
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สารบัญ 

 

        หน้า 

ค าน า                                                                                ก 

บทสรุปผู้บริหาร           ข 

สารบัญ             ง 

ส่วนที ่๑  ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสรมิ สนับสนนุ กำรดำเนินกำร            ๑ 
ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓)  
     
ส่วนที่ ๒  รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรรบัรู ้ ควำมเข้ำใจแผนส่งเสริม และผลกำรส ำรวจ       ๖๖ 
       ควำมคิดเห็นกำรด ำเนนิกำรตำมแผนส่งเสริมฯ   
 
ภาคผนวก 
 

      - การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริมฯ  

     - ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 
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ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนสง่เสรมิ สนับสนนุ กำรด ำเนนิกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และควำมโปร่งใสของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ 
เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๒ – กนัยำยน ๒๕๖๓) 
   ๑) กำรขบัเคลือ่นสว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใส รวมถงึ
ค่ำนิยมร่วม น ำไปสูอ่งคก์รคณุธรรมแนวทำงตำมมำตรกำร 
   ๒) กำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำปฏิบัติงำน โดยยึดหลักคุณธรรม มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร รวมทั้ง ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
   ๓) กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุน      
  กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ 
  ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ   
  เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส         
  ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตลุาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

 
 

มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปปสู่องคกกรคุณธรรม 
 แนวทางตามมาตรการ 
 ๑.๑ กำรขับเคลื่อนนโยบำยและเจตจ ำนงกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

 ๑.๒ กำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

 ๑.๓ กำรขับเคลื่อนค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ คือ สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 

 ๑.๔ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๐๐ 
 

 

๑.๑.๑ กิจกรรมประกำศเจตจ ำนง/นโยบำยด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
 

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑. จัดท ำเจตจ ำนงสุจริต/นโยบำยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

โดยผู้บริหำรได้มีนโยบำยสรุปได้ดังนี้ 
 

 ๑) ประธำนวุฒิสภำ (ศ. พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย)    ได้มอบ
นโยบำย โดยเน้นควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมสำมัคคี    ให้ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบในองค์กร 

 ๒) รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง  
(พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) ได้มอบนโยบำยด้ำนคุณธรรม ๓ ประกำร 

 



๑๕ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ดังนี้  
  (๑) ให้บุคลำกรด ำเนินกำรอย่ำง 

มีควำมรอบรู้ มีวินัย และมีจริยธรรม 

  (๒) ให้บุคลำกรน ำนโยบำยของผู้น ำองค์กรไปปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

  (๓) ต้องท ำงำนเป็นทีม 

 ๓) รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง  
(นำยศุภชัย สมเจริญ) ได้มอบนโยบำยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ดังนี้ ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต วำงตนเป็นกลำงและมุ่งมั่น
ปฏิบัติรำชกำรให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ๔) เลขำธิกำรวุฒิสภำ (นำยนัฑ ผำสุข)  
ได้ให้นโยบำยด้ำนคุณธรรม และควำมโปร่งใส ดังนี้ 

 
 

  (๑) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริตและร่วมมือ
กับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันกำรทุจริต ขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส ำคัญและด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง  
มีควำมยุติธรรมและมีธรรมำภิบำล  

 

  (๒) ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล  
๕ ด้ำน ประกอบด้วยควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด กำรปลอดจำก
กำรทุจริต กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และยึดถือคุณธรรม
ในกำรท ำงำน 



๑๖ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริต และ
นโยบำยด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส และด ำเนินกำร
จัดท ำแนวทำงในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนด้วยหลักคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

๓. สร้ำงกำรรับรู้และผลักดันให้มีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร ดังนี้   

 ๑) จัดสัมมนำชี้แจงแผน/นโยบำยส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และเผยแพร่ แจ้งเวียนให้
ทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

 ๒) มีกำรมอบนโยบำยให้ทุกส ำนัก/ 

กลุ่มในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
น ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติ 

 ๓) ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก /กลุ่มขึ้นตรงเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้
กำรจัดกำรประชุมส ำนักและมอบนโยบำยด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส มอบต่อบุคลำกรในสังกัดให้ยึดถือปฏิบัติ 

๔. สร้ำงกำรมีส่วนร่วม/กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง/นโยบำย 
เจตจ ำนงด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำม
เจตจ ำนง/แนวทำง/นโยบำยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
   
 

๑.๑.๒ กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมค ำรับรอง

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - น ำนโยบำยและเจตจ ำนงสุจริต มำขยำยผล โดยด ำเนินกำร

 



๑๗ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติในทิศทำง
เดียวกัน ดังนี้ 
  ๑. จัดสัมมนำชี้แจงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   
(รวมทั้งมิติด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลำคม 
๒๕๖๒ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๙๘ คน 

  ๒. จัดกิจกรรม เสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๒  
โดยมีสำระส ำคัญเน้นย้ ำประเด็น“ควำมซื่อสัตย์ สุจริตและควำม
โปร่งใส” ตำมเจตจ ำนงสุจริตที่ได้ประกำศแล้วนั้น 
 

๑.๑.๓ กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจประเด็นนโยบำย             
และแนวทำงในกำรสร้ำงคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ 

ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ) 
 

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ได้เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติ
ตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และควำมโปร่งใส และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยกำรจัดกิจกรรมชี้แจง
แผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มำสร้ำงควำมเข้ำใจในระดับคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
และคณะท ำงำนที่เกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  
 ๒. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผน

 



๑๘ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำง
วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ – ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓  
กลุ่มตัวอย่ำง ตำมสูตรยำมำเน่ จ ำนวน ๓๐๐ คนและป้องกันควำม
คลำดเคลื่อนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ ๑๐    ของกลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน ๓๐ คน รวมจ ำนวน 

กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น ๓๓๐ คน กลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรรับรูเ้กี่ยวกับแผนฯ อยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๘๐ 
 ๓. จัดท ำรำยงำนกำรส ำรวจกำรรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับแผน
ส่งเสริม สนับสนุน  
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ โดยผลกำรส ำรวจ  มคี่ำเฉลี่ยกำรรับรู้ทุกโครงกำร/กิจกรรม 
เท่ำกับ ๔.๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ มีควำมเข้ำใจ ในระดับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ 
 ๔. น ำทุกแผนที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำม
โปร่งใส และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้เป็นแผนบูรณำกำรส่งเสริม 
สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่  
  ๔.๑ แผนส่งเสริม สนับสนุน  
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
  ๔.๒ แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและส ำนัก



๑๙ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

พอเพียง ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
  ๔.๓ แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๔.๔ แผนส่งเสริมคุณธรรมตำม 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๕. ให้ทุกส ำนักน ำไปด ำเนินกำรในทิศทำงเดียวกัน  
 

๑.๒ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภา              
ให้เป็นองคกกรคุณธรรม ๑๐๐ 

 

๑.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยม 
เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร  

๑ .๒ .๑  กิจกรรมวัฒ นธรรมองค์ กรกับ 

กำรขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิ สภำ กำรฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรหัวข้อบทบำทโค้ชกับกำรพัฒนำ
บุคลำกร : โค้ชเพ่ือกำรรู้คิดต้ำนทุจริตสู่กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

๑.๒ .๒  กิจกรรมกำรส ำรวจพฤติกรรม 

กำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมร่วม 

และคุณธรรมเป้ำหมำยของหน่วยงำนในสังกัด

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. จัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ 
เมื่อ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
และคณะท ำงำน STRONG ส่งเสริมคุณธรรม  รวมจ ำนวน ๘๐ คน 
รูปแบบ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ใช้วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเป็นสำระส ำคัญในกำรอบรมเพ่ือปลูกฝัง
ให้เกิดพฤติกรรมต้นแบบ 
  กำรประเมินผล 
  ได้กลุ่มผู้น ำในกำรผลักดัน และสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ

 

- ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้ประเมินตนเอง
เป็นองค์กร
คุณธรรมระดับ ๒ 
คือ องค์กรคุณธรรม 
ตำมแนวทำงของ
กรมกำรศำสนำ  
กระทรวงวัฒนธรรม   
โดยมีผลส ำเร็จ 



๒๐ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตจ ำนวน ๗๒ คน  
 ๒. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ส ำรวจพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำม
วัฒนธรรมองค์กร  
โดยมีผลส ำรวจดังนี้ 
 
 
  ๒.๑ ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ “สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” 
ร้อยละ ๙๔.๙๗ 
  ๒.๒ ผู้บริหำรร้อยละ ๑๐๐ ได้มีกำรน ำค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำไปมอบหมำยให้บุคลำกรในสังกัดน ำไปปฏิบัติ  
  ๒.๓ มีกำรส ำรวจพฤติกรรมของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำในกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร พบว่ำ บุคลำกรร้อยละ 
๑๐๐ ทรำบว่ำองค์กรมีวัฒนธรรม  
๕ ประกำร ได้แก่ สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ   มีจิต
อำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์”  

  ๒.๔ บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กรร้อยละ ๑๐๐ 
โดยแบ่งเป็น ปฏิบัติครบ ๕ ประกำร ร้อยละ ๖๗.๒๐ และปฏิบัติไม่
ครบทุกประกำรร้อยละ ๓๒.๘๐ 

  ๒.๕ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง กำรเป็นองค์กรคุณธรรมต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรในระดับที่ ๒ 
ระดับองค์กรคุณธรรม โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
ได้น ำส่งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

กำรด ำเนินกำรตำม
คุณธรรมเป้ำหมำย      
มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของ
สมำชิกในองค์กร  
มีกำรประชุม
ร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมำชิก
ทุกระดับในองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง 



๒๑ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

๑.๓ การขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา คือ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 
๑๐๐ 

 

๑.๓.๑ กิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ผู้น ำ  
กับกำรส่งเสริมคุณธรรมและกำรขับเคลื่อน 
“ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ” 

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้บริหำรของสองส่วน
รำชกำร เพื่อให้เกิดค่ำนิยมร่วมในทิศทำงเดียวกันและมอบเป็น
นโยบำยแก่หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร  
ตำมกระบวนกำร ดังนี้ 
 

  ๑. จัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ โดยกำรสร้ำง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเกี่ยวกับค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ และมีควำมเห็นร่วมกันของผู้บริหำรสองส่วน
รำชกำร สรุปให้ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้แก่ 
“สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๒๖ คน  
  ๒. ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรน ำไปใช้ 
  ๓. ผู้บริหำรมอบนโยบำยให้น ำค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำไปรณรงค์เผยแพร่ในทุกส ำนัก 

  ๔. มีกำรติดตำมและกำรน ำค่ำนิยมร่วมไปขยำยผลและ ลงสู่กำร
ปฏิบัติ โดยให้ทุกส ำนักน ำค่ำนิยมร่วมบรรจุไว้ในแผนส่งเสริมคุณธรรม
ประจ ำส ำนัก โดยมีผลกำรส ำรวจพฤติกรรม พบว่ำ บุคลำกรน ำค่ำนิยม
ร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ     ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๘๑.๒๐ 

  ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนในสังกัดได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
สื่อสำรวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

 



๒๒ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โดยด ำเนินกำรในหลำกหลำยวิธีกำร เช่น กำรจัดท ำคลิปวีดีโอ/
โปสเตอร์ @ ไลน์ เป็นต้น 

 

๑.๓.๒ 
กิจกรรมกำรเผยแพร่กำรรณรงค์และสื่อสำร
วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 

 

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ และวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
  ๑. กำรประชุมส ำนัก/ประชุมคณะกรรมกำร/ประชุม
คณะท ำงำน เพ่ือแจ้งและสร้ำงควำมรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
และค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

  ๒. จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในทุกส ำนัก/กลุ่ม 

  ๓. จัดท ำสื่อ Social  เช่น Facebook Page @ line  
  ๔. จัดท ำ Clip Video 
  ๕. จัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ค่ำนิยมร่วม “สำมัคคี มีวินัย 
ใจซื่อตรง” 
  ๖. ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ทำง @ไลน์ 
  ๗. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้ติดตำมกำรน ำค่ำนิยมร่วมไปปฏิบัติ พบว่ำ บุคลำกร 
ร้อยละ ๙๓ ได้ปฏิบัติตำมค่ำนิยมร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ และ   ร้อยละ ๗ 
ปฏิบัติแบบไม่สม่ ำเสมอ 
 

 

๑.๔ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในองคกกร 

๑๐๐ 
 

๑.๔.๑ กิจกรรมให้ค ำปรึกษำเครือข่ำยคุณธรรมภำยใน
องค์กร 

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมให้ค ำปรึกษำเครือข่ำยคุณธรรมภำยในองค์กร เมื่อวัน

 



๒๓ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ผู้แทนส ำนักทุกส ำนักที่
เป็นคณะท ำงำนขับเคลื่อนองค์กร STRONG ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมโปรงใสและต่อต้ำน 
กำรทุจริต จ ำนวน ๔๗ คน 
  กำรน ำไปใช้ 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะท ำงำนขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส ประจ ำส ำนัก 
สำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมไปจัดท ำรำยงำนองค์กร
คุณธรรมอย่ำงถูกต้องตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
  ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำใจกำรขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม 
  ๒. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรยกระดับกำร
เป็นองค์กรคุณธรรม 

  ๓. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับโอกำสในกำรปรึกษำเรื่องกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเป็นองค์กรคุณธรรม 

  ๔. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเอง 

๑.๔.๒ กิจกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล
กำรเป็นองค์กรคุณธรรม 

ส ำนักงำนฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนกำรเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยจัดท ำรำยงำนประเมินผลตนเองเสนอต่อหัวหน้ำ 

ส่วนรำชกำรและส่งให้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติเรียบร้อย
แล้ว โดยประเมินผลตนเองเป็นองค์กรคุณธรรมระดับ ๒ ทั้งนี้ประเมินผล
และรำยงำนกำร เป็นองค์กรคุณธรรม ได้มีกำรประเมินตนเอง ทั้งใน

 



๒๔ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ภำพรวมระดับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และระดับหน่วยงำนในสังกัด 
แยกเป็นรำยส ำนัก จ ำนวน ๑๘ ส ำนัก โดยประเมินตนเองเป็นองค์กร
คุณธรรมในระดับ ๒ ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ก ำหนด 



๒๕ 

 

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้ง ความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 แนวทางตามมาตรการ 
 ๒.๑ กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 ๒.๒ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต/กำรตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียงต้ำนกำรทุจริต (Strong Model) 

 ๒.๓ กำรสร้ำงและด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กรคุณธรรม 

 ๒.๔ กำรใช้หลักธรรมและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการ 
ตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 

๑๐๐ 
 

 

๒.๑.๑ 

 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ : กิจกรรม
กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบในกำรส่งเสริม
คุณธรรม เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
    

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. ช่วงสถำนกำรณ์โควิดระบำดรุนแรง  
ได้มีกำรระงับกิจกรรมชั่วครำว ซึ่งก่อนระงับกิจกรรมฯ ส ำนักได้
ด ำเนินกำรดังนี้ 
  - ได้ประสำนกับหน่วยงำนต้นแบบด้ำนองค์กรคุณธรรม และ
ก ำหนดจะจัดกำรศึกษำดูงำน ในวันที่ ๘ และ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดทำงหน่วยงำนต้นแบบขอเลื่อน
กำรศึกษำดูงำนโดยให้รอสถำนกำรณ์คลี่คลำย จึงจะแจ้งมำอีกครั้ง 

 ๒. หลังมำตรกำรผ่อนคลำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ         
ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๒.๑ ประสำนบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ำกัด อ ำเภอศรี
รำชำ จังหวัดชลบุรี  
เพ่ือศึกษำดูงำนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

 



๒๖ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ในประเด็น ดังนี้ 
   - กำรส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 

   - กำรบริหำรจัดกำรให้บุคลำกรเป็นคนดี 
   - กำรรณรงค์สร้ำงแรงจูงใจ 
ให้บุคลำกรตระหนักถึงกำรท ำควำมดี โดยกำรสร้ำงบรรยำกำศ   จัด
สถำนที่ให้เกิดแรงบันดำลใจ “หอมนุษยธรรม” 

  ๒.๒ จัดจ ำนวน ๒ รุ่น แบ่งเป็น 

   รุ่นที่ ๑ จ ำนวน ๕๐ คน  
ในวันอังคำรที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

   รุ่นที่ ๒ จ ำนวน ๕๐ คน  
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 กำรด ำเนินกำรในไตรมำส ๔ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดศึกษำดูงำนองค์กรต้นแบบ 

ในกำรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ โดยเน้น
กลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นข้ำรำชกำรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนองค์กร STRONG 

จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส จ ำนวน ๙๙ 
คน  
 สถำนที ่องค์กรต้นแบบคุณธรรม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
จ ำกัด อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
 รุ่นที่ ๑ วันอังคำรที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 



๒๗ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 สำระส ำคัญ  
 - เน้นประเด็นกำรส่งเสริมบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรมเพ่ือประยุกต์กับหลักกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรคนดี และกำรสร้ำงหอมนุษยธรรม เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมให้
บุคลำกรตระหนักถึงกำรเป็นคนดีและ 
กำรท ำดี 
 กำรน ำไปใช้ 
 กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
คุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

และได้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ร้อยละ 
๙๙.๐๗ โดยได้แสดงพฤติกรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ อำท ิ
 

 - ปฏิบัติตนอย่ำงมีวินัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

 - ปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้ สุจริตและโปร่งใส เป็นต้น 

 
๒.๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ  

๒.๑.๒.๑ กิจกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำร 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น เพ่ือเป็น 

บุคคลต้นแบบ 

    ๒.๑.๒.๒ กิจกรรมกำรคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลข้ำรำชกำรรัฐสภำ

 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส ำนัก
ที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ       พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 
 

 



๒๘ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๒.๒ กิจกรรมกำรคัดเลือกส ำนักท่ีมี
ผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลข้ำรำชกำร
รัฐสภำ เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม 

 ๓. ได้มีกำรด ำเนินกำรคัดเลือกและได้บุคคลต้นแบบระดับส ำนัก 
(หน่วยงำนภำยใน)  
 ๔. รวบรวมรำยชื่อผู้ได้กำรเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำร
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยได้รำยชื่อบุคลำกรดีเด่นระดับ
ส ำนักทุกส ำนัก จ ำนวน ๔๕ คน 

 ๕. มีผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น จ ำนวน ๔ คน 

 ๖. ข้อมูลย้อนหลังบุคคลต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ       พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีดังนี ้
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  • บุคคลต้นแบบ 

   (ก) บุคคลต้นแบบในระดับส ำนัก จ ำนวน ๔๒ คน  
   (ข) บุคคลต้นแบบในระดับส ำนักงำนฯ จ ำนวน ๔ คน 

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  • บุคคลต้นแบบ  
   (ก) บุคคลต้นแบบในระดับส ำนัก จ ำนวน ๓๗ คน  
   (ข) บุคคลต้นแบบในระดับส ำนักงำนฯ จ ำนวน ๔ คน  
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - มีแนวทำงเช่นเดียวกับกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร กำร
ก ำหนดแนวทำงกำรคัดเลือกกำรแจ้งเวียนให้หน่วยงำนภำยในได้
รับทรำบหลัก เกณ ฑ์  แนวทำงกำรคั ด เลื อกส ำนั กที่ มี ผล งำน 



๒๙ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส โดยมีผลกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๑) ทุกส ำนักส่งผลกำรด ำเนินกำรมำยังฝ่ำยเลขำนุกำร 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๒) ข้อมูลย้อนหลังหน่วยงำนต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  มีดังนี้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   • หน่วยงำนต้นแบบ 

    ส ำนักท่ีมีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำอย่ำงสม่ ำเสมอ จ ำนวน ๖ ส ำนัก แบ่งเป็น ส ำนักท่ีมี
ผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำดีเด่น 
จ ำนวน ๒ ส ำนัก ระดบัดี ๒ ส ำนัก และชมเชย ๒ ส ำนัก 
 

   ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   • หน่วยงำนต้นแบบ 

    ส ำนักท่ีมีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำอย่ำงสม่ ำเสมอ จ ำนวน ๖ ส ำนัก แบ่งเป็น ส ำนักท่ีมี
ผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำดีเด่น 
จ ำนวน ๑ ส ำนัก ระดับดี ๑ ส ำนัก และระดับชมเชย ๔ ส ำนัก 

   ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   • หน่วยงำนต้นแบบ ส ำนักท่ีมีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส จ ำนวน  
๓ ส ำนัก ได้แก่ 
 



๓๐ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    • ระดับดีเด่น ส ำนักกำรพิมพ์ 

    • ระดับดีมำก ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 

    • ระดับดี ได้แก่ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

    ทั้งนี้ ส ำนักต่ำงๆ ที่ไม่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว มีคะแนนสูง
กว่ำร้อยละ ๘๗ ทุกส ำนัก ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงได้
จัดสรรรำงวัลชมเชย จ ำนวน ๒ รำงวัล ได้แก่ ชมเชย อันดับ ๑ ส ำนัก
กรรมำธิกำร ๓ และชมเชยอันดับ ๒  ได้แก่ ส ำนักนโยบำยและแผน 
และจัดสรรรำงวัลดำวทอง ส ำหรับส ำนักที่มีคะแนนสูงกว่ำร้อยละ ๙๐ 
โดยใช้ชื่อรำงวัลส ำนักที่มีผลงำนส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ระดับดำวทอง จ ำนวน       ๓ รำงวัล และรำงวัล
ระดับดำวเงิน ส ำหรับส ำนักที่มีคะแนนสูงกว่ำร้อยละ ๘๕ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๙๐ มีจ ำนวน ๑๑ ส ำนัก เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจให้ส ำนักที่
ร่วมแรงร่วมใจมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๓๑ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม     
ที่ไปม่ทนต่อการทุจริต/การตั้งชมรมที่เป็นองคกกร
พอเพียงต้านการทุจริต (Strong Model) 

๑๐๐ 
 
 
 

 

 

๒.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรผสำนพลังมุ่งสู่ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำเป็นองค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG 
Model)       
 ๒.๒.๑.๑ กิจกรรมจัดตั้งชมรมขับเคลื่อน
องค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG Model)      
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ในกำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต/
กำรตั้งชมรมท่ีเป็นองค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG Model) ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
  ๒. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 
  ๓. จัดท ำธรรมนูญชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตเพ่ือ
ก ำหนดบทบำทชมรมและเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม 
STRONG  
  ๔. ผลักดันให้มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนฯ 
 
  ๕. ติดตำมกำรด ำเนินกำรโดยใช้เครื่องมือ Application Line 
ด้วยกำรตั้ง 
กลุ่ม Line ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสมำชิกทำง Line 

 
- 



๓๒ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
๒.๒.๑.๒ กิจกรรมกำรจัดท ำแผนชมรมขับเคลื่อน
องค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG Model)  
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

  ๖. ก ำหนดให้น ำแผนไปปฏิบัติและขับเคลื่อนภำยในสังกัด    
ของตน 
  ๗. สร้ำงผู้น ำกำรขับเคลื่อนชมรม 
ตำมแผน STRONG โดยจัดอบรมหลักสูตร โค้ชตัวต่อ คือกำรน ำ
คณะท ำงำนมำอบรม 
ให้เป็นตัวน ำในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดกิจกรรมจัดท ำแผนชมรม
ขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต (Strong Model)  ส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 ๒. มอบหมำยให้ทุกส ำนักจัดท ำแผนประจ ำส ำนัก และด ำเนินกำร
ตำมแผน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
 

  กิจกรรมที่ ๑ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
  กิจกรรมที่ ๒ จิตอำสำ 
  กิจกรรมที่ ๓ รณรงค์เฝ้ำระวังและ 
บอกต่อพิษภัยกำรทุจริต 
  กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมรณรงค์เฝ้ำระวังและบอกพิษภัยกำร
ทุจริต 
  กิจกรรมที่ ๖ จัดท ำและประเมินผลเรื่องมำตรกำรให้คุณให้โทษ
ในกำรละเมิดนโยบำยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
  กิจกรรมที่ ๗ ตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท “ทอดกฐินสำมัคคี      
ท ำควำมดีเพ่ือสถำบันกษัตริย์” 



๓๓ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๘ ใช้หลักธรรมกล่อมเกลำพฤติกรรมบุคลำกร  
  กิจกรรมที่ ๙ เฝ้ำระวังและบอกพิษภัยของกำรทุจริต  
  กิจกรรมที่ ๑๐ เน้นวัฒนธรรมองค์กรสุจริตโปร่งใสด้วยกำร
รณรงค์ต่อต้ำนกำรให้และกำรรับสินบน 
  กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขับเคลื่อน
ไปสู่กำรเป็นองค์กรคุณธรรม 
  กิจกรรมที่ ๑๒ วัฒนธรรมองค์กรด้ำน 
จิตอำสำรวมพลังบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงกำรท ำบุญผ้ำไตร
ร่วมบริจำคขวดพลำสติกทอเป็นไตรจีวร 
  กิจกรรมที่ ๑๓ รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตและมีกำรเฝ้ำติดตำม
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยปรำกฏผลลัพธ์ ไม่มีบุคลำกร       
ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทำงทุจริต 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมของชมรม STRONG Model  
 ๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชมรม  
ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๑.๑ ยกร่ำงธรรมนูญชมรมธรรมนูญชมรมขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  ๑.๒ จัดท ำแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๓ จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ จ ำนวน ๑๘ ส ำนัก และติดตำมรำยงำน



๓๔ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควำมเสี่ยงของ ๑๘ ส ำนัก พบว่ำ ไม่มีกำรทุจริตใดๆ ตลอด
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๑.๔ จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ทุกส ำนักใช้
แบบฟอร์มเดียวกัน 
 

  ๑.๕ สร้ำงช่องทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ของส ำนักต่ำง ๆ โดยสร้ำงไลน์ชมรม STRONG เป็นช่องทำงติดตำม
กำรด ำเนินกำร 
 

  ๑.๖ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชมรม โดยกำรจัดประชุม
ชี้แจงถึงบทบำทชมรม STRONG วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และบทบำท
ชมรม 
  ๑.๗ รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรของชมรม โดยผ่ำน @ 
ไลน์ชมรม Face book PAGE และสื่อ Infographic 
 
 ๒. ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  ๒.๑ กิจกรรมพัฒนำโค้ชตัวต่อ  
เพ่ือขยำยจ ำนวนต้นแบบในแต่ละส ำนัก โดยจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำย
ระดับผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จ ำนวน ๗๒ คน  เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม 
๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤติ และมอบหมำย
บทบำทให้ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนในแต่ละส ำนักขับเคลื่อนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมภำยในส ำนักท่ีสังกัด 
  ๒.๒ จัดกิจกรรมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจำก 
 



๓๕ 
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โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผลประโยชน์ส่วนรวมเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม ๔๓๖ คน โดยนับจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้เข้ำอบรมครบทุกคน ยกเว้นบุคลำกรใหม่ 
จ ำนวน ๘๐ คน 
  ๒.๓ กิจกรรมรณรงค ์เฝ้ำระวังและบอกต่อพิษภัยกำรทุจริต   
ทุกส ำนักตั้งคณะท ำงำน จัดท ำสื่อเพ่ือรณรงค์ พร้อมทั้งมีคณะท ำงำน
เฝ้ำระวังกำรทุจริต (Watch & Voice) ปรำกฏว่ำไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริต และไม่มีพฤติกรรมกำรทุจริตเกิดข้ึนในส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  ๒.๔ จัดท ำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส โดย
ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยตำมปฏิญญำของส ำนัก 
  ๒.๕ กิจกรรม Search for “Diamond” เป็นกิจกรรมค้นหำ
บุคลำกรในสังกัดท่ีได้กระท ำควำมดีท่ีเป็นที่ประจักษ์ และยกย่องเพ่ือ
เสริมสร้ำงก ำลังใจให้ท ำควำมดีต่อไป ซึ่งปรำกฏว่ำมีบุคลำกร     
ส ำนักกำรพิมพ์ ได้กระท ำควำมดี โดยเข้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
รถชนหน้ำอำคำรสุขประพฤติ และบุคลำกรส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ           
ได้ช่วยเหลือประชำชนผู้ป่วยที่ประกำศต้องกำรเลือดโดยด่วน 
  ๒.๖ รณรงค์วัฒนธรรมองค์กร “สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส 
รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์” ซึ่งทุกส ำนักได้สร้ำงสื่อ
รณรงค์ดังกล่ำวทุกเดือน 
 



๓๖ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ๒.๗ ประชำสัมพันธ์ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
“สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” โดยทุกส ำนักได้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์
ทุกเดือน 
 ๓. จัดกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
โดยก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นสมำชิกชมรม เข้ำร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ 
ITA  
 ผลผลิต 
 มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ผลลัพธ์  
 มีแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริต ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
 ๒. ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ เช่น 
  - โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์เพ่ือไปรัฐสภำใหม่ 
  - กิจกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บน
เว็บไซต์ของ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) กำรเปิดเผยข้อมูล กำรป้องกันกำรทุจริต 
  - กิจกรรมกำรประชุมระดับส ำนัก  



๓๗ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เพ่ือควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทำง ที่ก ำหนด 
  - รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
ปรำกฏว่ำไม่มีกำรทุจริต เกิดขึ้นภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒.๒.๒ โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้บุคลำกรตระหนักถึงโทษภัยของ
กำรทุจริต และจะไม่ทนต่อกำรทุจริต ดังนี้ ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ ๑๒ – 

๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เขตดุสติ กทม. จ ำนวน ๔ รุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ ๑ วันอังคำรที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
  รุ่นที่ ๒ และ ๓ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
  รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
  กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๑๖๑ คน ได้แก่ 
  - ผู้บริหำร จ ำนวน ๒๖ คน 

  - ข้ำรำชกำรที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
จ ำนวน ๑๓๕ คน ประกอบด้วย ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 
และช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน ๗๑ คน ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส 
จ ำนวน ๖๔ คน  
  กำรประเมินผล 

  บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมตระหนักถึงโทษภัยกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕ คือ อยู่ในระดับ ดีมำก คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๑ 
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       กำรน ำไปใช้ 
  บุคลำกรได้น ำแนวคิดกำรป้องกันกำรทุจริต ไปปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  
มีค่ำเฉลี่ย ๔.๔๕ คืออยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๙๑  
  ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

  ๑. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงโทษภัยทุจริต  
  ๒. บุคลำกรที่เข้ำร่วมตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริต 
 
 
 
 

๒.๓ การสร้างและด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองคกกร
คุณธรรม 

๑๐๐ 
 

๒.๓.๑ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำเครือข่ำยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมภำยในส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และขยำยกำรเรียนรู้ภำยในเครือข่ำย
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยผ่ำนคณะท ำงำนของแต่ละส ำนัก
และส่งต่อควำมเข้ำใจให้บุคลำกรในแต่ละส ำนัก ดังนี้ 
  ๑. ขยำยเครือข่ำยภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   โดย
ส ำนัก/กลุ่มเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต รวมจ ำนวน ๑๙ เครือข่ำย 

  ๒. ได้ด ำเนินกำรตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนองค์กรชมรม STRONG 

จิตพอเพียงต้ำนทุจริตประจ ำส ำนัก 
 

  ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยกำรร่วมกัน
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรโดยกำรจัดท ำแผนส่งเสริมคุณธรรม 
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กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยส่วนรำชกำรสังกัด 

รัฐสภำ โดยด ำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำกับส ำนักงำน

จริยธรรมและควำมโปร่งใส  
ทุกส ำนักเพ่ือเป็นทิศทำงในกำรขับเคลื่อนและได้ด ำเนินกำรตำมแผน
กิจกรรมในมำตรกำรที่ ๒ จ ำนวน ๑๘ ส ำนัก  
         ๔. ได้จัดท ำคลินิกให้ค ำปรึกษำ   
                   โดยสำมำรถปรึกษำได้ ๓ ช่องทำง ดังนี้ 
   ๑)  ไลน์ @ STRONG 

   ๒) ทำงช่องกำรสื่อสำรโดยทั่วไป อำทิ ให้ค ำปรึกษำ ทำง 
 

โทรศัพท์ 
   ๓) ให้ค ำปรึกษำด้วยตนเอง และกำรเยี่ยมคณะท ำงำนตำม
ส ำนัก เพ่ือดูแลและร่วมแก้ไขปัญหำในกำรขับเคลื่อนแผน STRONG 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสของแต่ละส ำนัก 

  ๕. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในแต่ละส ำนัก จำก
ปัญหำที่อยำกแก้ และควำมดีที่อยำกท ำ จนได้ข้อสรุปของส ำนัก
เรียบร้อยแล้ว 

 กำรน ำไปใช้ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้ควำมรู้ไปใช้ในกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ิมเติมและจัดท ำปัญหำที่อยำก
แก้ ควำมดีที่อยำกท ำ เรียบร้อยแล้ว กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
เครือข่ำยภำยในส ำนักเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
โดย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดท ำปฏิญญำควำมดี แยกประเภทเป็น
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ และพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ    จ ำนวน ๑๘ 
ส ำนัก และ ๑ กลุ่มตรวจสอบภำยใน โดยให้แลกเปลี่ยนจำกกรอบของ



๔๐ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๓.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขำธิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยองค์กร
คุณธรรมภำยนอกส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีกำร
จัดท ำรำยงำนทั้ง ๑๘ ส ำนัก    ๑ กลุ่มงำน 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จัดกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
โดยด ำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำกับ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓  
  กลุ่มเป้ำหมำย 

   ผู้แทนคณะท ำงำนขับเคลื่อน STRONG ส่งเสริมคุณธรรม
ประจ ำส ำนักฯ จ ำนวน ๔๗ คน 
  กำรน ำไปใช้ 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ 
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๑ โดยแยกเป็น 

- สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้ อยู่ในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๐ และ 

- สำมำรถเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะมำกขึ้น อยู่ในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๓  
  ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. ได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรเป็นองค์กร
คุณธรรม 
  ๒. ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำร
ขับเคลื่อนกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป 
 



๔๑ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๓.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยองค์กรคุณธรรมภำยนอก
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยแลกเปลี่ยนประเด็นดังนี้ 
  ๑. กำรเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
  ๒. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนร่วมออกจำก
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
  ๓. ยึดหลักกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร 
กลุ่มเป้ำหมำย 
  ๑. ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรข้ึนไป จ ำนวน 
๒๕๐ คน 
  ๒. คณะท ำงำนชมรม STRONG  
ทุกส ำนัก จ ำนวน ๒๐๐ คน จัดแบ่งเป็น  
๓ รุ่น ๆ ละ  ๑๕๐ คน 
 
กำรน ำไปใช้ 
  ๑. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้น ำควำมรู้ 
ไปใช้คิดต่อยอดและบูรณำกำรวัฒนธรรมองค์กร ในกำรขับเคลื่อนกำร
เป็นองค์กรต้นแบบ STRONG ต่อต้ำนกำรทุจริต  
โดยน ำไปใช้ในกำรร่วมคิดและเขียนพันธสัญญำเพ่ือเป็นแนวทำง         
ในกำรปฏิบัติของกลุ่มร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



๔๒ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (กำรเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม) 
 
 
 

 

  ๒. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้น ำประเด็นในกำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม มำเป็นโจทย์      
ในกำรจัดท ำแผนส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจต่อเรื่องกำรแยกประโยชน์ส่วนตัว
ออกจำกส่วนรวม 
  ๒. บุคลำกรมีควำมสำมัคคีร่วมกันบูรณำกำรวัฒนธรรมองค์กร 
จนได้แนวทำงกำรปฏิบัติตนร่วมกัน            
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรม 
จ ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
 ครั้งที่ ๑ จัดภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ณ ห้องประชุม 
๒๗๐๒ ชั้น ๒๗อำคำรสุขประพฤติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๓ 
โดยแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับกำรท ำควำมดีและผลกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักท่ีมีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมและควำม
โปร่งใส จ ำนวน ๕ ส ำนักท่ีได้รำงวัล และบอร์ดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๑๑๙ คน 
 ครั้งที่ ๒ จัดร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกันยำยน 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมงบประมำณ ชั้น ๖ อำคำรรัฐสภำ เกียกกำย 
โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในส่วนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและ
เครือข่ำย จ ำนวน ๑๗๐ คน พร้อมทั้งเครือข่ำย ๕ องค์กรที่ได้น ำ
นิทรรศกำรมำร่วมจัดแสดงควำมรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  



๔๓ 

 

ล าดับ
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โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้แก่ 
 ๑. ส ำนักงำน กปร. 
 ๒. ส ำนักงำน กกต. 
 ๓. ส ำนักงำน ปปช. 
 ๔. ส ำนักงำน ปปท. 
 ๕. กรมกำรศำสนำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ร่วมแสดงบอร์ดนิทรรศกำรองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับมอบรำงวัลองค์กรต้นแบบ 
STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จำก ส ำนักงำน ปปช. 
 
 

๒.๔ การใช้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน าไปปสู่องคกกรคุณธรรม 

๑๐๐ 
 

๒.๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน คุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส : 
กิจกรรมกำรเพ่ิมและพัฒนำ EQ ด้วยหลักธรรม 
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำร ดังนี้ 
- ด ำเนินกำรจัดอบรมบรรยำยหัวข้อ “สร้ำงควำมรอบรู้ มุ่งงำนสภำ
สัมฤทธิ์พิชิต 
เป้ำหมำยด้วยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำ  EQ” โดยมุ่งเน้น
ควำมรู้เรื่องกำรน ำเอำวัฒนธรรมองค์กรไปปรับใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำนและกำรท ำงำนให้เกิดผลส ำเร็จโดยไม่อยู่ในภำวะ บีบคั้น
และท ำให้เกิดควำมเครียด  
กลุ่มเป้ำหมำย   ผู้เข้ำอบรมได้น ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรน ำหลักธรรมไป
ใช้ในกำรท ำงำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔ .๕๖ คิดเป็น  ร้อยละ ๙๑ .๒ 

 



๔๔ 

 

ล าดับ
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การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 
ประกอบด้วย  หลักธรรมฆรำวำสธรรม  ๔  เพ่ือสร้ำงควำมสุข 
ควำมส ำเร็จ ได้แก่ สัจจะ คือควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ รักษำค ำพูด 
พูดจำน่ำเชื่อถือ รู้จักควบคุมตนเอง ขันติ ควำมอดทน ตั้งใจ มุ่งมั่น 
ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยง่ำยๆ 
จำคะ รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม จิตใจไม่คับแคบ ไม่เอำแต่ใจตัวเอง 
และสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน 
ประกอบด้วย 
        ทำน กำรให้เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล แบ่งปัน เสียสละ 
        ปิยวำจำ กำรพูดจำด้วยถ้อยค ำที่ไพเรำะ 
อ่อนหวำน สุภำพ พูดด้วยจริงใจ พูดประสำน 
ไมตรี กำรพูดเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะสร้ำง 
มนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน 
       อัตถจริยำ กำรประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
       สมำนัตตำ  ปฏิบัติตนดีสม่ ำเสมอ หรือมีควำมประพฤติเสมอต้น
เสมอปลำย วำงตัวเหมำะสม 

๒.๔.๒ 
 
 

 
 
 
 
 

สัมมนำกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพื่อ
น ำไปสู่กำรเป็นองค์กรคุณธรรม 
 

ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - จัดสัมมนำขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓               
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี โดยเน้นสำระส ำคัญ 
ในกำรน ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำไปปฏิบัติ 
  กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๔๕๐ คน แบ่งเป็น คณะท ำงำนและ
บุคลำกรที่เป็นสมำชิกชมรม STRONG จ ำนวน ๒๐๐ คน และ     
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำระดับช ำนำญ  

 



๔๕ 
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ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 

 
 

จ ำนวน ๒๕๐ คน มีผู้เข้ำร่วม ๔๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙  
 
  กำรน ำไปใช้ 
  จำกกำรประเมินผลกำรสัมมนำ พบว่ำ บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๐๗ จำกกำรติดตำมผลภำยหลังกำรสัมมนำ     ๒ เดือน ส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ท ำกำรติดตำมประเมินผลครั้งที่ ๒  โดยให้
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนประเมินพฤติกรรม พบว่ำ บุคลำกรในกลุ่มที่เข้ำ
ร่วมสัมมนำกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรคุณธรรมได้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเฉพำะ ประมวลจริยธรรมข้อ ๑๓ คือกำรมี
ควำมเสียสละ อุทิศเวลำให้กับงำนรำชกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
 

๒.๔.๓ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน        
“จิตอำสำเพ่ือสังคม” 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน “จิตอำสำเพ่ือสังคม” 
กลุ่มเป้ำหมำย ๑๐๐ คน ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
อบรมจ ำนวน ๒ หัวข้อ ได้แก่ 
 ๑) หัวข้อ ควำมรู้เกี่ยวกับจิตอำสำและกำรปฏิบัติตนของจิตอำสำ 
ซึ่งเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเน้นกำรมีจิตอำสำ 
เสียสละ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 ๒) หัวข้อ “พระมหำกษัตริย์ไทย” สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ข้อ ๓ จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ 

 



๔๖ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 กำรน ำไปใช้   
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมร้อยละ ๙๗.๑๐  
น ำควำมรู้ไปใช้และแสดงพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร 
 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. บุคลำกรได้ปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ของกำรเป็นจิตอำสำอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม 
 ๒. บุคลำกรได้แสดงควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ 
 ทัง้นี้ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรติดตำม
ประเมินผล โดยกำรติดตำมพฤติกรรมของผู้เข้ำร่วมอบรมจำก
ผู้บังคับบัญชำของกลุ่มเป้ำหมำย ปรำกฏผลว่ำ ผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำ
บุคลำกรในสังกัดของตนร้อยละ ๙๘.๓๐ ปฏิบัติตนด้ำนจิตอำสำอย่ำง
สม่ ำเสมอทุกครั้ง 
 

๒.๔.๔ โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลัก 

ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - สร้ำงองค์ควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรน ำ
บุคลำกรไปศึกษำดูงำนองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้แก่บริษัท บำธรูม 
ดีไซน์ ไอ-สปำ จ ำกัด ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของพนักงำนให้เป็นคนดีและคนเก่ง โดยยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์กรที่มีจุดเด่น ดังนี้ 
  ๑. ได้รับรำงวัลจำกกำรถ่ำยทอดควำมส ำเร็จ “บำธรูมดีไซน์” 

บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจำกหลำยหน่วยงำน  
   ๑) หน่วยงำนดีเด่นแห่งชำติ 2552 จัดโดยส ำนักเสริมสร้ำง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เอกลักษณ์ของชำติ  
   ๒) รำงวัลนักออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน จำกส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.)  
   ๓) รำงวัลชนะเลิศผลงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
ปี พ.ศ. 2555 ส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
จำกส ำนักงำนพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องจำก
พระรำชด ำริ (กปร.)  
   ๔) รำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น รวมไปถึงรำงวัลด้ำนงำนดีไซน์
ที่ได้รับในต่ำงประเทศ โดยยึดหลักท ำสิ่งที่รักและถนัด  
ตำมวิถีพุทธแบบพอเพียง 
 

  ๒. น ำหลักในพระพุทธศำสนำ 
มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรธุรกิจ  
   ๑) ผลิตให้มำก คือ ท ำในสิ่งที่เรำรักให้มำก จะท ำให้กำร
ท ำงำนเหมือนเป็นงำนอดิเรก 

   ๒) ใช้แต่พอดี คือ มีควำมสุขจำกสิ่งที่เรำมี สิ่งที่เรำเป็น อยู่
อย่ำงพอเพียง 

   ๓) เหลือช่วยผู้อ่ืน คือ มีควำมสุขจำกกำรแบ่งปันให้กับ
พนักงำน ลูกค้ำ และสังคมซึ่งถ้ำเรำไม่เคยพอก็จะไม่มีเหลือให้คนอ่ืน 
  ๓. ดูแลพนักงำนเหมือนพี่น้อง ปฏิบัติต่อลูกค้ำเสมือนญำติ คือ 
ด ำเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อ่ืนโดยค ำนึงถึง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติอย่ำงเป็นธรรม     
ท ำให้ขั้นตอนในกำรพิจำรณำที่จะด ำเนินงำนใดๆ ที่อำจจะส่งผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องกระท ำด้วยควำมรอบคอบถี่ถ้วนไม่มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

อคติ โดยค ำนึงถึงหลักเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ก่อนเสมอ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
และควำมสุข ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น พนักงำน ลูกค้ำหรือผู้บริโภค และคู่ค้ำ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้น ำควำมรู้กลับมำใช้ โดยกำรประยุกต์
ให้บุคลำกรเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเป็นคนดีและคนเก่ง คนที่ต้อง
พัฒนำตนเองอยู่เสมอ และพร้อมให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนรัฐสภำอย่ำงเต็มใจ ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนและ
สังคมส่วนรวม บนหลักกำรพ่ึงตนเอง (สร้ำงสรรค์งำนด้วยตนเองอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ) ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
 (ไม่เบียดเบียนองค์กรและเพ่ือนร่วมงำน) และมีจิตอำสำสร้ำง
ประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 

  โดยมีกำรจัดศึกษำดูงำนจ ำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ก ำหนดให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน  
  รุ่นที่ ๑ เมือวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 

  รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่ข้ำรำชกำรประเภท
ทั่วไป และผู้เคยได้รับกำรเสนอชื่อเป็นข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น  รูปแบบ กำรศึกษำดูงำน ณ บริษัท บำธรูม            
ดีไวน์  ไอ – สปำ จ ำกัด ณ จังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ได้รับรำงวัล
หน่วยงำน         ที่
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน 
“บวร” จำกกระทรวง
วัฒนธรรม ในกำรพัฒนำ
ชมรมด้ำนมิติทำง
วัฒนธรรม ซึ่งได้น ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรบริหำรองค์กร
และส่งเสริมบุคลำกรให้ยึด
หลักควำมพอเพียง  
เหตุผล ควำมมีเหตุผล     
ควำมสมดุล โดยใช้ควำมรู้     
คู่คุณธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 
 



๔๙ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 กำรน ำไปใช้ 
 บุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในระดับค่ำเฉลี่ย 
๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓  โดยควำมรู้รวบยอด อำทิ  

๑. น ำควำมรู้ด้ำนควำมพอเพียง ระงับใจไม่เกิดควำมโลภ  
ตั้งตนอยู่ในควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 ๒. ตั้งใจท ำงำน มุ่งควำมสัมฤทธิ์อย่ำงมีควำมสุขในงำน 

 ๓. พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลในจิตใจ 

 - มีกำรติดตำมประเมินผลภำยหลังกำรอบรมและศึกษำดูงำน 

ปรำกฏว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ ๑๐๐ โดยน ำหลักกำรออม 
ประหยัดใช้จ่ำยพอเพียง เดินทำงสำยกลำง ประมำณตน 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล ประกอบอำชีพสุจริต       
บนพื้นฐำนถูกต้อง ละเว้นสิ่งชั่วร้ำยรู้รักสำมัคคี มีจิตส ำนึกต่อสังคม
ส่วนรวม ใช้ชวีิตแบบพออยู่พอกิน มีกำรแบ่งปันและน ำกลับมำใช้ใหม่
เพ่ือประหยัดและรักษำสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำ  ใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองอย่ำงรู้คุณค่ำ พร้อมทั้งร่วมมือในกำรท ำงำนกับผู้อ่ืน 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้รับรำงวัล “บวร” ในกำร
พัฒนำชมรมด้วยมิติทำงวัฒนธรรมจำกกระทรวงวัฒนธรรม 



๕๐ 

 

มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. 
  แนวทางตามมาตรการ 
 ๓.๑ กำรขับเคลื่อนมำตรกำร กลไก สนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
 ๓.๒ กำรเสริมสร้ำงมำตรกำรกลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓.๑ การขับเคลื่อนมาตรการ กลไปก สนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๑๐๐ 

 

 

๓.๑.๑ 

 

กิจกรรมกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำร
ป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนฯ 
 ๓.๑.๑.๑ กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. การเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศ 

  ๑.๑ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จัดท ำแผนงำน/
แนวทำง/โครงกำรกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน
ประกอบกำรจัดท ำแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๑.๒ เลขำธิกำรวุฒิสภำ มอบหมำยผู้ดูแลระบบ (Admin 

หน่วยงำน) และผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรประเมินของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

  ๑.๓ ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงำน) และผู้บริหำรที่
รับผิดชอบกำรประเมิน ด ำเนินกำรติดตำมรวบรวมข้อมูลของ
ส ำนักต่ำง ๆ ในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่สอดคล้องกับกำร
ประเมิน ITA เพ่ือเปิดเผย 

 

ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้รับรำงวัลจำก 
กรมบัญชีกลำง 
จ ำนวน ๒ รำงวัล 
ได้แก่ 
๑) องค์กรที่มีควำม 
เป็นเลิศในกำร 
บริหำรจัดกำรด้ำน 
กำรเงิน กำรคลัง 
ระดับต้น ประจ ำปี 
๒๕๖๒ 
๒) รำงวัลประกัน 
คุณภำพกำร 



๕๑ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในระบบเว็บไซต์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

  ๑.๔ ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะที่
สอดคล้องกับกำรประเมิน ITA ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
   (๑) ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน 
กำรบริหำรงำน  
 
 
 

กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล และกำรส่งเสริม 
ควำมโปร่งใส 

   (๒) ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 
 

  ๑.๕ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
(ITAS) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ซึง่จะเป็นกำรน ำผลกำรด ำเนินกำร
ไปประมวลผลคะแนนตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ 
  ๑.๖ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ไลน์
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เว็บไซต์ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และบอร์ดประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

ตรวจสอบภำยใน 
ภำครัฐ ประจ ำป ี
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓.๑.๑.๒ กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และคู่มือมำตรฐำน 
 

  การเปิดเผยผ่านการเสริมสร้างการรับรู้ 
  ๑. เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำร
บริหำรงำนส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

  ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยระหว่ำงวันที่ ๑๘-๒๒ 
และ ๒๗พฤษภำคม ๒๕๖๓ ณ อำคำรสุขประพฤติ เพ่ือสร้ำง 
กำรรับรู้กำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ฯ  
พร้อมประเด็นข้อสังเกตของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เรียน เลขำธิกำร
วุฒิสภำพิจำรณำ 

  ๓. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้
ยึดถือและน ำเจตจ ำนงสุจริตไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน พร้อมทั้งมีกำร
วำงแผนและตั้งคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบและจัดระบบกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริต (Watch & Voice) ไปยังทุกหน่วยงำน   
รวมถึงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร และส่งเสริมให้บุคลำกรน ำไปปฏิบัติ
บนพื้นฐำนวัฒนธรรมองค์กร 

 - ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยมำตรำ ๗ มำตรำ ๙ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของ 
 



๕๓ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำอย่ำงครบถ้วน  
 

๓.๒ การเสริมสร้างมาตรการกลไปกหรือการวางระบบ
ในการป้องกันการทุจริตในองคกกร 

๑๐๐ 
 

๓.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงมำตรกำรกลไกหรือกำร
วำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร    
โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำมและประกำศใช้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้มีกำรทบทวนศึกษำวิเครำะห์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรทุจริต หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต และหลักกำรควำมสอดคล้อง
กับทิศทำงและเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๒ และบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ซึ่งจำกกำรทบทวนศึกษำวิเครำะห์ได้มีกำรคัดเลือกงำน
หรือกระบวนงำนจำกภำรกิจในแต่ละประเภทที่จะท ำกำร
ประเมินและน ำมำระบุควำมเสี่ยง หรือค้นหำควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรระดมสมอง และกำรถกเถียง
หยิบยกประเด็นที่มีโอกำสเกิด เป็นต้น และด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตต่ำง ๆ เพ่ือให้มี

 



๕๔ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรกำร ระบบ หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินงำน ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตที่เป็นมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพ  และจำกกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้น ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ี
ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓)  
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำ 
พร้อมทั้งน ำเข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำทรำบ 

 ๓. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำไปยังหน่วยงำนภำยใน   
เพ่ือน ำมำจัดท ำรำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินกำร รอบ   
๙ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๒ – มิถุนำยน ๒๕๖๔) เสนอเลขำธิกำร
วุฒิสภำพิจำรณำ พร้อมทั้งน ำเข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบ 

 ๔. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำไปยังหน่ วยงำนภำยใน    
เพ่ื อน ำมำจัดท ำรำยงำน และประเมินผลกำรด ำเนิ นกำร         
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๔) เสนอ
เลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำ พร้อมทั้งน ำเข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบ 



๕๕ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓.๒.๒ กิจกรรมกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติกำร
บริหำรควำมเสี่ ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ  พ .ศ. ๒๕๖๓  
เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ก ำ ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  
ผ่ำนทำง Internet ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ระบบ
ส ำนักงำนอัตโนมัติส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (e-office)   
และ Intranet ของส ำนักนโยบำยและแผน 
 ๒. มีกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และป้องกันกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 

 

๓.๒.๓ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงิน
กำรคลังรัฐสภำ ในหัวข้อ กำรบันทึกกำรเบิกค่ำเบี้ย
ประชุมและกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมำธิกำร
ด้วยระบบ IT 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกำรทุจริต โดยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องระบบกำรเงิน 
เช่น กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมด้วยควำมโปร่งใสโดยใช้ระบบ IT 
เข้ำด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
  ๑. ส ำนักงำนได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนด้ำน
กำรเงินกำรคลังรัฐสภำ ในหัวข้อ กำรบันทึกกำรเบิกค่ำเบี้ย
ประชุมและกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมำธิกำรด้วยระบบ 
IT โดยกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ลด
กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ โดยด ำเนินกำรจัดโครงกำรเมื่อวัน
ศุกร์ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๒  

 



๕๖ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

   กลุ่มเป้ำหมำย 

   ส ำนักกรรมำธิกำรและข้ำรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำร
จ่ำยเบี้ยประชุม จ ำนวน ๒๐๐ คน 

  ๒. มีกำรประเมินผลกำรจัดกำรบริหำรโครงกำร 

  ๓. มีกำรติดตำมผลกำรอบรมและกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
   กำรน ำไปใช้ 
   ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ติดตำมกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ พบว่ำร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับ
กำรอบรม ได้น ำควำมรู้ไปใช้ โดยเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมผ่ำนระบบ 
IT และพบว่ำไม่มีกำรทุจริตในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุม  

๓.๒.๔ โครงกำรกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรได้มำ 
ซึ่งบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองตำมที่
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำย
บัญญัติ 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและเครื่องมือให้เกิด
ควำมโปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 
ในกระบวนกำรได้มำซึ่งบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ดังนี้ 
  ๑. สร้ำงเครื่องมือ โดยกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศรองรับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรได้มำซึ่งบุคคลผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทยและกฎหมำย
ก ำหนด และใช้ระบบสำรสนเทศที่สร้ำงขึ้น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่
ประชำชน และรับข้อมูลจำกประชำชนโดยจะระบุระยะเวลำ   
และประเด็นกำรมีส่วนร่วมทำงในเว็บไซต์ 
https://www.senate.go.th และเผยแพร่ข้อมูลทำง

 
 



๕๗ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

https://www.senate.go.th/view/ 
1/Digital_Media_Data/TH-TH  
  ๒. จัดท ำข้อมูลในรูปInfographic ช่องทำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน เผยแพร่ 
สู่ประชำชนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจได้ง่ำยและด ำเนินกำรตำม
ช่องทำงที่ถูกต้อง 
  ๓. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตปลอมแปลง
เอกสำร ทั้งนี้ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
ปรำกฏว่ำไม่พบกำรทุจริตแต่อย่ำงใด 

 ผลการด าเนินการในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ  

๑๐๐ 
 



๕๘ 

 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจแผนส่งเสริมฯ  
และผลการส ารวจความคิดเห็นการ ด าเนินการตามแผนส่งเสริมฯ 

 

๒.๑ รายงานผลการส ารวจการรับรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุ นการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  

      ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ จำกนั้นได้มีกำรส ำรวจกำรรับรู้ เข้ำใจแผนส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำม โปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ. ๒๕๖๓  แบ่งเป็น ๓ มำตรกำร คือ 
 ๑. กำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึง
ค่ำนิยมร่วม น ำไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 ๒. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำปฏิบัติงำน โดยยึดหลักคุณธรรม 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร รวมทั้ง ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 ๓. กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 ระดับกำรวัดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแบบสอบถำมใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำโดยใช้มำตรวัด 
Rating Scale ๕ ระดับ โดยระดับคะแนนสูงสุด หมำยถึง ได้รับระดับคะแนนที่ดี โดยกำรแปลควำมหมำยของ
ระดับควำมคิดเห็น ใช้ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้   
 คะแนน ๕ หมำยถึง มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจมำกท่ีสุด  
 คะแนน ๔ หมำยถึง มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจมำก  
 คะแนน ๓ หมำยถึง มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจปำนกลำง  
 คะแนน ๒ หมำยถึง มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจน้อย  
 คะแนน ๑ หมำยถึง มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจน้อยที่สุด 

 กำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยจำกคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับควำมคิดเห็น ดังนี้  
 ๔.๒๑ – ๕.๐๐ แปลควำมหมำยว่ำ มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจมำกท่ีสุด  
 ๓.๔๑ – ๔.๒๐ แปลควำมหมำยว่ำ มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจมำก 
 ๒.๖๑ –  ๓.๔๐ แปลควำมหมำยว่ำ มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจปำนกลำง 
 ๑.๘๑ – ๒.๖๐ แปลควำมหมำยว่ำ มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๘๐ แปลควำมหมำยว่ำ มีกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจน้อยที่สุด  

  

 

 

 



๕๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 กำรรับรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ       
ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเป็น กำรวัดประเมินควำมรับรู้และ
เข้ำใจต่อวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแผน และกำรด ำเนินกำร ๓ มำตรกำรหลักตำมที่แผนส่งเสริม ฯ ก ำหนด  

 ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำกกลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบ
ส ำรวจ จ ำนวน ๓๓๐ คน พบว่ำมีกำรรับรู้ในภำพรวมเกี่ยวกับแผนดังกล่ำว อยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ และมีควำมเข้ำใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐       
โดยผลกำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแผน พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจมี
ควำมรับรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผนอยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐  ทั้งนี้ มีผล
กำรส ำรวจกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม จ ำนวน ๓ มำตรกำร คือ 
 มาตรการที่ ๑ กำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
รวมถึงค่ำนิยมร่วม น ำไปสู่องค์กรคุณธรรม มีกำรรับรู้อยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ 
และมีควำมเข้ำใจอยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ 
 มาตรการที่ ๒ กำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำปฏิบัติงำน โดยยึดหลัก
คุณธรรม มำตรฐำนทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร รวมทั้งควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรรับรู้ 
อยู่ในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐ และมีควำมเข้ำใจอยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 
๔.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐ 
 มาตรการที่ ๓ กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐตำม
แนวทำงของส ำนักงำน ป.ป.ช. มีกำรรับรู้อยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ และมีควำม
เข้ำใจอยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ 
 
๒.๒ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้ มีส่วนไปด้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

เกี่ยวกับการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนส่งเสริมฯ 
และได้ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสภำเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ใน
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
ผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
   
 ส ำนักงำนด ำเนินกำรวิธีเก็บข้อมูลควำมพึงพอใจด้วยแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ จำกกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน ๕๖๔ คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ (ร้อยละ ๘๔.๐๐) ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำย
ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 

 

 กลุ่มที่ ๑ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไปด้ส่วนเสีย มีผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๒๓๔ คน ได้แก่ สมำชิก
วุฒิสภำ จ ำนวน ๑๕๓ คน กรรมำธิกำร อนุกรรมำธิกำร คณะท ำงำน จ ำนวน ๓๒ คน บุคคลในวงงำนรัฐสภำ จ ำนวน    
๑๗ คน ส่วนรำชกำร จ ำนวน ๕ คน บริษัท/ห้ำงร้ำน จ ำนวน ๑๕ คน ประชำชน จ ำนวน ๑๑ คนนักศึกษำ      



๖๐ 

 

จ ำนวน  ๑ คน มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔๐ (ร้อยละ ๘๕.๐๐) ประกอบด้วย 
 ๑. ด้ำนคุณภำพกำรท ำงำน มีค่ำเฉลี่ย ควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย           
เท่ำกับ ๓.๕๕ (ร้อยละ ๘๘.๗๕) 
 ๒.  ด้ำนประสิทธิภำพกำรสื่อสำร มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดคะแนนเฉลี่ย      
เท่ำกับ ๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐) 
 ๓. ด้ำนกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓๖ (ร้อยละ ๘๔.๐๐ ) 
 กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผู้ตอบแบบส ำรวจ         
จ ำนวน ๓๓๐ คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๒๙๕ คน ลูกจ้ำงประจ ำ ๙ คน และพนักงำนรำชกำร จ ำนวน       
๒๖ คน  มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในภำพรวม     
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๑ (ร้อยละ ๘๒.๗๕) แบ่งเป็นประเด็นหลัก ๔ ด้ำน ดังต่อไปนี ้
 มำตรกำรที่ ๑ กำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
รวมถึงค่ำนิยมร่วม น ำไปสู่องค์กรคุณธรรม มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ        ๓.๓๒ (ร้อยละ ๘๓.๐๐) 
 มำตรกำรที่  ๒  กำรส่ งเสริมให้ บุ คลำกรของส่วนรำชกำรสั งกัดรัฐสภำปฏิบั ติ งำนโดย 
ยึดหลักคุณธรรม มำตรฐำนทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร รวมทั้งควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นคะแนน เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐) 
 มำตรกำรที่ ๓ กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นคะแนน เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๐ (ร้อยละ ๘๒.๕๐) 
 ควำมคิดเห็นภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ           
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๓ (ร้อยละ ๘๓.๒๕) 
  



๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ส่วนที่  ๓ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยงบประมำณส ำหรับกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนส่งเสริมดังกล่ำว ควรจะต้องมีกำรเสนอกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
ส ำนักงำนได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๙๒๔,๙๐๐ 
บำท โดยมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน ๓๓๕,๐๔๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๒ 

ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนส่งเสริมฯ น้อยกว่ำที่
ได้รับกำรจัดสรรด้วยเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. กำรระบำดของเชื้อโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ท ำให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำปรับรูปแบบกำร
อบรม เช่น กำรอบรม online กำรรองรับผ่ำนระบบ ZOOM ท ำให้มีกำรประหยัดงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรร 
 ๒. มีกำรปรับสถำนที่กำรอบรมและจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำรปรับสถำนที่จำกเดิมจะต้องมี
กำรอบรมนอกสถำนที่ เช่น ตำมโรงแรมในกรุงเทพและต่ำงจังหวัด เป็นต้น เปลี่ยนมำเป็นกำรบรมในอำคำรรัฐสภำ
เกียกกำย หรืออำคำรสุขประพฤติ   นอกจำกนั้น ได้มีกำรปรับจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยให้ลดลง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำร   
ตำมมำตรกำรสร้ำงระยะห่ำงทำงสังคม หรือ Social Distancing เพ่ือป้องกันกำรระบำดของเชื้อโคโรน่ำ ๒๐๑๙ จำก
กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ต่ำง ๆ ตำมแผนส่งเสริมฯ มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เกิดควำมคุ้มค่ำ และประหยัดงบประมำณ ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้น ำแนวทำงกำร
อบรมในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำอบรมบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย คุ้มค่ำและประหยัดงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ไปด้รับ 

งบประมาณที่ใช้
ไปป 

๑. กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจประเด็นนโยบำยและแนวทำงใน
กำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัด

รัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๒ โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมเพ่ือน ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร 

๓๕,๐๐๐ ๒๔,๐๓๕ 

๓ กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ผู้น ำกำรส่งเสริม
คุณธรรมและกำรขับเคลื่อน “ค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ” 

- ๑,๒๒๕ 
(ใช้งบเหลือจำกข้อ 

๒) 
๔ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ : กิจกรรมศึกษำดูงำน
หน่วยงำนต้นแบบ 

๑๑๐,๐๐๐ ๗๔,๓๑๐ 

๕ กิจกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่น 

เพ่ือเป็นบุคคลต้นแบบ 

๖๔,๐๐๐ ๕๒,๓๓๔ 

๖ กิจกรรมกำรคัดเลือกส ำนักท่ีมีผลงำนด้ำนส่งเสริมตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพื่อเป็นต้นแบบองค์กร

คุณธรรม 

๓๕,๘๐๐ ๒๗,๒๖๒ 

๗. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙,๓๐๐ ๑๖,๓๐๐ 

๘ กิจกรรมกำรพัฒนำเครือข่ำยและและเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมภำยในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

- ๓,๘๕๐ 
(ใช้งบจำกข้อ ๒) 

๙ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (กำรเชิดชูเกียติและเผยแพร่องค์กร
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๑๔,๗๐๐ ๔๒,๖๐๐ 
(ลดกลุ่มเป้ำหมำย 

และจ ำนวนสื่อที่จะ
ผลิต) 

๑๐ โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมภิ
บำลและควำมโปร่งใส : กิจกรรมกำรเพ่ิมและพัฒนำ EQ  
ด้ำนหลักธรรมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

๒๔๒,๙๐๐ ๔๖,๘๘๐ 
(ลดจ ำนวนวนั/ 
จัดภำยใน สนง.) 

๑๑ สัมมนำกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพื่อน ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรคุณธรรม 

๕๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 

๑๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน “จิตอำสำเพ่ือ
สังคม” 

๖๓,๔๐๐ ๑๓,๑๖๐ 

๑๓ โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๗๑,๘๐๐ ๑๘,๗๐๐ 
(ลดจ ำนวนวัน และ
เปลี่ยนสถำนที่จำก



๔ 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ไปด้รับ 

งบประมาณที่ใช้
ไปป 

ภำยนอกมำจัด
ภำยในส ำนักงำน) 

๑๔ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
รัฐสภำ ในหัวข้อ บันทึกกำรเบิกค่ำเบี้ยประชุมและกำรจ่ำย

ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรด้วยระบบ IT 

๗,๐๐๐ ๖,๓๘๕ 

 รวม ๙๒๔,๙๐๐ ๓๓๕,๐๔๑ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ 

๑. ควรมีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ      
ให้สำธำรณชนได้รับรู้และรับทรำบว่ำส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องใด และเกิดผลลัพธ์อย่ำงไรบ้ำง 

๒. ในปีงบประมำณต่อไปควรเน้นกำรด ำเนินกำรเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะต้องน้อมน ำพระบรมรำโชวำทของในหลวงรัชกำลที่ ๙ มำปรับใช้ในกำรด ำเนินกำร รวมทั้ง
ควรน ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งเรื่องกำรส่งเสริมกระบวนงำนและกำร
บริกำรประชำชน 

๓. กำรขับเคลื่อนเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตำมแนวทำงของกระทรวงวัฒนธรรม ควรจะ
พิจำรณำว่ำหน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส มีกำรขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในด้ำนใด 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงำนอื่นน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ  

๔. กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นในแต่ละส ำนัก ควรจัดท ำข้อเสนอ  
ในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทำงในกำรคัดเลือกบุคคลและส ำนักดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมให้เหมำะสม
มำกยิ่งขึ้น 

 

---------------------------------------------------------- 


