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14 โครงการ

แผนภาพความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบการทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

ภาพรวมรอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการ

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันฯ  จ านวน 

รอ้ยละ 98.21

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
จ ำนวน 14 โครงกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 
จ ำนวน 0 โครงกำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

75.00

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

1. โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำร
บรหิำรงำนบคุคล

2. โครงกำรเสรมิสรำ้งเทคนคิกำร
จัดกำรเรือ่งรำวรอ้งทกุขเ์พือ่เพิม่…

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกร
ดำ้นกำรเงนิกำรคลังรัฐสภำ

4. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรตำม
ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ

5. โครงกำร Digital Thinking : กำร

ขัดกันแหง่ผลประโยชนส์ว่นตัวกบั…

6. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรป้องกัน
และปรำมปรำมกำรทจุรติ

7. โครงกำรพัฒนำและปรับปรงุระบบ

กลไกในกำรขับเคลือ่นประมวล…
8. กจิกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์อง…

9. กจิกรรมกำรด ำเนนิกำรตำมแผน

บรหิำรควำมเสีย่ง ดำ้นกำรจัดกำร…

10. กจิกรรมกำรเปิดเผยขอ้มลู
ขำ่วสำรผำ่นระบบสำรสนเทศของ…

11. กจิกรรมกำรจัดท ำรำยงำน
กำรศกึษำและวเิครำะหแ์นว…

12. โครงกำรเสรมิสรำ้งปฏญิญำ
ควำมดขีองสว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ

13. โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชู
เกยีรตกิำรปฏบัิตติำมประมวล…

14. โครงกำร Strong Model จติ

พอเพยีงตำ้นทจุรติ

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร





 

 

 
บทสรุปภาพรวมการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

------------------------------------------------------------------------- 
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
ใน 2 ส่วน คือ การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  จากการศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตลอดจนผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีถือเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

บัดนี้ การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2) เรียบร้อยแล้ว   
โดยผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 14 โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 14 โครงการ ซึ่งสามารถจ าแนก 
ตามแนวทางการด าเนินการ สรุปดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน 7 โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 7 โครงการ  

2. โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน 7 โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 7 โครงการ  

 
 



 

 

 
สารบัญ 

 
       หน้า 

บทสรุปภาพรวมการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ      
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

สารบัญ                   

ส่วนที่ 1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา      1 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2561 – กันยายน 2562) 
   - แนวทางการเสรมิสร้างความรูแ้ละทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ       1 
   - แนวทางการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจรติภายในส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา      7 

ส่วนที่ 2 สรุปค่าคะแนนการประเมนิความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว ้ 16  
 ตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 รอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

ส่วนที่ 3 ข้อแนะน าในภาพรวม 21  

 

 

 
 
 
 
 

 



๑ 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 
 
 

  √ 1. จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจระบบ 
บริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 
2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ  โดยกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม  
จ านวน 113 คน (เป้าหมาย 124 คน)  คิดเป็นร้อยละ 91.13 
2. จัดกิจกรรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชา 
ในการด าเนินการด้านวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา”  
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  
อาคารสุขประพฤติ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 83 คน  
(เป้าหมาย 114 คน)  คิดเป็นร้อยละ 72.81 
ผลผลิต ร้อยละ 82.30 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตามกฎหมายใหม่ (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 84.20 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 85) 

ส านัก 
บริหารงานกลาง 

และ 
ส านัก 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 



๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2 โครงการเสริมสร้างเทคนิค 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

  √ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดโครงการ  และด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562   
ณ อาคารสุขประพฤติ 
2. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ   
เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ   
3. ด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  ณ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ภาคเช้า)   
และศูนย์ด ารงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ภาคบ่าย) 
4. ทดสอบความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน 37 คน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 
ผลผลิต ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การท าสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 80.40 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ร่วมกับ  
ส านัก 

กรรมาธิการ ๑ 2 3 
  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา 
 

  √ 
   จัดบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เมื่อวันที่  
19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ 
โดยมีการบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ให้กับ
ภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” และอภิปรายและตอบข้อซักถาม 
หัวข้อ “ระเบียบและหนังสือของกระทรวงการคลัง และหนังสือ คกก.คบง.รส.  
ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา”  

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และ 
ส านัก 

การคลังและงบประมาณ 



๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ผลผลิต ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน 
การคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 83.60 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงินการคลัง 
ที่เก่ียวข้องไปปรับใช้ในกับการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
 
 

  √ 
   ด าเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
ณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ และส านักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร   
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ที่จะเลื่อนระดับเป็นช านาญการเข้าร่วม จ านวน ๓๘ คน  
 
ผลผลิต ร้อยละ 81.80 ของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าร่วมมีความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 87.20 ของผู้เข้าร่วมน าความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติตน
ตามประมวลจริยธรรมฯ (เป้าหมายร้อยละ 80) 
 
 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5 โครงการ Digital Thinking :  
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ส่วนตัวกับส่วนรวม 
 

  √ 
   การบรรยายหัวข้อ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ส่วนตัวกับส่วนรวม โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ 
ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง ผบ.กลุ่มงานเข้าร่วม จ านวน ๔15 คน จากเป้าหมาย 
430 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.51) จ านวน 3 รุ่น ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ ดังนี้ 
      - รุ่นที ่1 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.   
      - รุ่นที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
      - รุ่นที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.      
ผลผลิต ร้อยละ 87.40 ของบุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมไดน้ าความรู้ไปใช้ 
และปฏิบัติตนและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากส่วนรวมได้ 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

6 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริต 
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  
ส านักงาน ป.ป.ช. 
- สัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
 

  √ 
   1. ด าเนินการจัดกิจกรรมรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน จ านวน 3 รุ่น 
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 91 คน    
จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.80)  
   2. จัดสัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 87 คน    
จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.00)  

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๕ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 ผลผลิต กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 82.97 ของบุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ 80) 

กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ 87.00 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผลลัพธ์ กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 92.60 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีการน าความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต (เป้าหมายร้อยละ 80) 

กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ 80.80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (เป้าหมายร้อยละ 80) 

7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส 
- ประชุมชี้แจง/สัมมนา 
แผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- การก าหนดแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมายในการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิก
รัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐ 
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  √ 
1. จัดสัมมนาชี้แจงแผนปฏิบัตกิารส่งเสริม สนับสนนุการด าเนนิการ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ 
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ 
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน ๘๕ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
60 คน (คิดเปน็ร้อยละ  ๑๐๐) 

2. กิจกรรมการก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา และเจา้หน้าที่รฐัใหป้ลอดจากการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
      - เวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “(ร่าง) ประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ” การอภิปราย
หัวข้อ จริยธรรมความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
และหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 
โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วม  
จ านวน 331 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 332 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.69) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
 

ผลผลิต กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญ
ของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาฉบับใหม่ จ านวน 1 ครั้ง  
(เป้าหมาย 1 ครั้ง) 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จ านวน 1 ฉบับ 
(เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 90.18 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อสาระส าคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ฉบับใหม่ (เป้าหมายร้อยละ 80) 

กิจกรรมที่ 2 มีการจัดกิจกรรมก าหนดแนวทางและรับฟัง 
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาฉบับใหม่  
จ านวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครั้ง) 

 
 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

8 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต  
 

  √ 
  1. ด าเนินการศกึษา วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างเหมาะสม 
  2. จัดท าและเผยแพร่แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  3. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เพื่อก าหนดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล และผู้รับผิดชอบการเผยแพร่
ข้อมูลของแต่ละส านัก 
  4. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากส านักผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ในแต่ละข้อค าถามตามท่ีก าหนดให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบในเว็บไซต์ http://www.senate.go.th และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
จ านวน 48 ข้อค าถาม และน าลงในระบบอินเทอเน็ต (Internet)  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  5. ตรวจสอบข้อมูลภาพรวมข้อค าถามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ในระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ http://www.senate.go.th  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
ร่วมกับ   

ส านักนโยบายและแผน 
และ 

ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

http://www.senate.go.th/
http://www.senate.go.th/


๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

  6. ติดตามส านักผู้รับผิดชอบข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในบางประเด็น 
ข้อค าถามที่ยังไม่ครบถ้วนตามข้อค าถามที่ก าหนด ให้จัดส่งข้อมูลภายใน 
เวลาที่ก าหนด และน าข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สาธารณะชนได้รับทราบอย่างครบถ้วน 
  7. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณะชนได้รับทราบ
ในแต่ละข้อค าถาม (OIT) ตามท่ีก าหนด  ลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
  8. เสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณะชน
ได้รับทราบ (เป้าหมายร้อยละ 95) 
ผลลัพธ์ รายงานผลการประเมินการประมวลผลคะแนนการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 1 ฉบับ 
(เป้าหมาย จ านวน 1 ฉบับ) 
 
 
 



๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

9 กิจกรรมการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหาร
จัดการเบี้ยประชุม 
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ 
ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท าระบบ IT รองรับ 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ 

  √ 
1. ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
    1.1 การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนองาน ด าเนินการ ดังนี้ 
          1) จัดท าตารางตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชนร์่วมกันระหว่างผูเ้สนองาน
กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รบัผิดชอบโครงการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานฯ  

2) ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางตรวจสอบ  
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการ และหนังสือ
รับรองตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบตารางตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการ และหนังสือรับรอง
ตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

4) ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานฯ  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) จ านวน 6 โครงการ  
และวิธีการคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ 

5) เสนอรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน 
และปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการวุฒิสภา   

6) เผยแพร่ผลการด าเนินการตรวจสอบในแต่ละโครงการ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
    1.2 ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการ ดังนี้ 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 



๑๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

          1) ตรวจสอบช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุงให้เหมาะสมทันสมัย 
          2) ตรวจสอบการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการส่งข้อมูลเบาะแส 
การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกลักเกณฑ์และแนวทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่มีผู้แจ้งเบาะแส) 

3) จัดท ารายงานการด าเนินการจัดการข้อมูลเบาะแสการทุจริต 
และข้อเสนอแนะ พร้อมน าเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 
2. การจัดท าระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ 
    1) การทดลองใช้งานระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการแจ้งเวียนให้เริ่มใช้งานทดลอง
ระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ  
    2) น าระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการใช้งานในส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา โดยมีการด าเนินการน าระบบจ่ายเบี้ยประชมุผ่านระบบ  
e-payment ใช้งานในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ซึ่งเสนอต่อเลขาธิการวุฒสิภา
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561   
    3) ระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการมีความพร้อม
ส าหรับรองรับภารกิจของวุฒิสภา  และส านักที่เก่ียวข้องได้ด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
ผลผลิต ด าเนินการกิจกรรมด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม จ านวน 2 กิจกรรม (เป้าหมาย 2 กิจกรรม) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม 
ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 85) 



๑๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือ 
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

  √ 
   1. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
   2. จัดวางข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานฯ ตามมาตรา 7  
มาตรา 9 และอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
   3. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอที่มีค าขอเป็นหนังสือ  
ตามมาตรา 11 และมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการฯ พิจารณาวินิจฉัย และจัดท ารายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตรมาส 
   4. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ ยื่นค าขอ 
ด้วยตนเอง ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ ยื่นค าขอทางเว็บไซต์ ยื่นค าขอทาง
เครื่องโทรสาร และยื่นค าขอทางเครื่องโทรศัพท์ 
   5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประจ าปีเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
ผลผลิต สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินการกิจกรรมไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  (เป้าหมายอย่างน้อย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมประจ าปีเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน 3 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
 

ส านัก 
บริหารงานกลาง 

11 กิจกรรมการจัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบก ากับติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  √ 
   1. ศึกษาและรวมรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมการจัดท ารายงาน 
การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๑๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

    2. ท าการศึกษาวิจัย “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม : กรณีศึกษาการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการสนับสนุน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา” 
   3. สรุปผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
“สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” 
ที่มีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
   4. จัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอ 
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
รวมทั้งระบบก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลผลิต รายงานการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระบบก ากับติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมรวมทั้งระบบก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 

12 โครงการเสริมสร้างปฏิญญา 
ความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- วัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน
ภารกิจวุฒิสภา  

  √ 
   1. ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
๔๐๑ ชั้น ๔  อาคารรัฐสภาเกียกกาย  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๔ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 29 คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕) 
  2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 จ านวน 3 รุ่น คือ  
- รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
- รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
- รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  

  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
หมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ 
ผลผลิต มีปฏิญญาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและมีการลงนาม 
ว่าจะน าไปปฏิบัติร่วมกัน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 96.74 ของบุคลากรได้ปฏิบัติตามปฏิญญาที่ได้ลงนามไว้ 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

13 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
- คัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 
- วันแห่งคุณธรรม 
 

  √ 
   1. แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) 
   2. จัดท าแผนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
   3. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

   4. คณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
      - มีบุคลากร จ านวน 37 คน ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือได้รับการคัดเลือก
เป็นบุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      - ส านัก/กลุ่มที่ขึ้นตรง จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานตามแบบ
ประเมินการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   5. คัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา คือ 
      - ข้าราชการประเภทวิชาการ (นายธนธร ภู่ศรีเหม) 
      - ข้าราชการประเภททั่วไป (นางหทัยรัตน์ สัจจัง) 
      - พนักงานราชการ (นางสาวสุพาณี พุมมา) 
      - ลูกจ้าง (นายสถาพร แย้มขยัน) 
   6. คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น คือ  
      - รางวัลระดับดีเด่น (ส านักรายงานการประชุมและชวเลข)  
      - รางวัลระดับดี (ส านักการพิมพ์) 
      - รางวัลระดับชมเชย (อันดับ 1 ส านักกรรมาธิการ 2 ส านัก
กรรมาธิการ 3  อันดับ 2 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  อันดับ 3 ส านัก
บริหารงานกลาง) 



๑๕ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

   7. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราช
การัฐสภา และหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น เมื่อ 12 
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ 
   8. จัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  
ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการยกย่อง 
และเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(เป้าหมาย ร้อยละ 95) 
ผลลัพธ์ มีบุคลากรและหน่วยงานส าหรับเป็นต้นแบบ 
ในการยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามท่ีก าหนด 

14 โครงการ Strong Model  
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

  √ 
   ด าเนินการจัดโครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต   
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4  
ชั้น 3 ส านักงาน ป.ป.ช.  โดยมีผู้แทนคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสประจ าส านักและนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วม 
จ านวน 68 คน (กลุ่มเป้าหมาย 73 คน) คิดเป็นร้อยละ 93.15   
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม ร้อยละ ๕๘.๒ 
และหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๒.๔  
ผลผลิต แผนปฏิบัติการสร้างส านักพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 1 ฉบับ  
(เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างส านักพอเพียงต้านทุจริต  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 



๑๖ 
 

สรุปค่าคะแนนการประเมิน 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

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

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการ 
บริหารงานบุคคล 

100 % 100 % 0.00 % 75.00 % ส านักบริหารงานกลาง  
และ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ร่วมกับ  

ส านักกรรมาธิการ ๑  ๒ และ ๓ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และ 

ส านักการคลังและงบประมาณ 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5. โครงการ Digital Thinking : การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม 
 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๑๗ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
6. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน 
และปรามปรามการทุจริต 
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 
- สัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและ 
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไก 
ในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและ 
ความโปร่งใส 
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- การก าหนดแนวทางและมาตรการทาง
กฎหมายในการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐ 
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 
 
 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๑๘ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
การก าหนด
มาตรการ 
ในการป้องกัน 
การทุจริตภายใน
ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

8. กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต  
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร   

ร่วมกับ   
ส านักนโยบายและแผน 

และ 
ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

9. กิจกรรมการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม 
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท าระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมคณะกรรมาธิการ 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักการคลังและงบประมาณ 

10. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน
กระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักบริหารงานกลาง 



๑๙ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
11. กิจกรรมการจัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทาง การพัฒนาการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
รวมทั้งระบบก ากับติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

12. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- วัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน 
ภารกิจวุฒิสภา  
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

13. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
- คัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น 
- วันแห่งคุณธรรม 
 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๒๐ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเร็จ 
ของผลผลิต  

(ข) 

ความส าเร็จ 
ของผลลัพธ์  

(ค) 

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

ผู้รับผิดชอบ 

น  าหนัก 0.50 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 0.25 น  าหนัก 1.00 
14. โครงการ Strong Model  
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เฉลี่ยร้อยละ 98.21 %  
 
 
              หมายเหตุ :  การประเมินความส าเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย 

                ของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 
 

 

 

 



๒๑ 
 

 

ข้อแนะน าในภาพรวม 

 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ส่วนราชการได้ด าเนินการตามมาตรฐานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไว้ครบถ้วนแล้ว  โดยโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ 
แล้วเสร็จ จ านวน 14 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 14 โครงการ ซึ่งเมื่อประเมินความส าเร็จจากการพิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
หรือการบรรลุเป้าหมายค่าคะแนนการประเมินความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คิดเป็นร้อยละ 98.21   

 

ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส่วนราชการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในช่วงต้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 
ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยต้องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของในบริบทต่าง ๆ 
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
แผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 เป็นต้น ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrty and Transparency Assessment) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 





- ก - 

ค ำน ำ 
 

การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมไทยมาอย่างตอ่เนือ่ง  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหนา้
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  ซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
เป็นสิ่งส าคัญที่ภาครัฐต้องหันมาให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  
ซึ่งต้องประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคสังคมให้เกิดการด าเนินการแบบแบบบูรณาการ  
เพ่ือร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน  โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถี การด าเนินชีวิต 
ที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต “มาตรการการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการให้เกิดทิศทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  อนึ่ง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแนวทางการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของประเทศไทย 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ก าหนดแนวทางส าหรับ
การด าเนินการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็น ๒ แนวทาง คือ การเสริมสร้างความรู้ 
และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการก าหนดมาตรการในการป้องกัน 
การทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตที่จะไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน 
และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต อีกต่อไป 
 
  
 
 
   
 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ได้ก าหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาธิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 
ให้มีมาตรฐานสากล” โดยมุ่งเน้นกระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ  ซึ่งเริ่มจากการวาง 
รากฐานทางความคิดของประชาชนที่นอกจากจะไม่ท าการทุจริตแล้วจะต้องไม่ทนต่อการทุจริตด้วย 
เน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกลไก  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชนในการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงถือเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่ง
ท่ีต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าว  เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้ประสบผลส าเร็จ สร้างบุคลากรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย ต่อการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ การด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จดังกล่าวจ าเป็นจะต้องมีแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ความส าเร็จ ส าหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งหมายเพ่ือรว่มเปน็ส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต และเป็นประเทศไทยใสสะอาดในที่สุด 

แนวทางในการจัดท าแผน  
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยศึกษา
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตลอดจนผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีถือเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน ามาวิเคราะห์และ 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดังกล่าว มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
สามารถก่อให้เกิดผลส าเร็จที่คาดหวังไว้ตามวัตถุประสงค์ อนึ่ง สามารถสรุปกรอบแนวทางในการจัดท า
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 - หลักการและเหตุผล 
 - แนวทางในการจัดท าแผน 
 - บทวิเคราะห์  
 - กรอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - วัตถุประสงค์  
  - เกณฑ์การประเมิน  
  - โครงการ/กิจกรรม  
 - แบบฟอร์การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           - แบบฟอร์มสรุปค่าคะแนนความส าเร็จในการบรรลุเปา้หมาย 
ของโครงการที่ส่วนราชการก าหนดไว้ตามแผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ผลปฏบิัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส านักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ผลการประเมินระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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บทวิเคราะห์  
  จากการศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย 
และเป็นข้อมูลในการพัฒนาของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน อนึ่ง ผลการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความส าคัญกับการออกแบบ
ระบบโครงสร้างอ านาจที่มุ่งเนน้การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทาง
การเมือง และผู้บริหารระดับสูง ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จากการให้ความส าคัญกับเรื่องปัญหาการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง
และแทรกซึมไปกับทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่ง 
ภาคประชาสังคม ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ จึงสร้างกฎหมาย มาตรการ 
หรือกลไก ส าหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยให้มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาชาติ  ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (10) กล่าวว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่
ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าการกระท านั้น จะเป็นการกระท า โดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
อื่น ๆ  โดยการก าหนดอย่างชัดเจนในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ
ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจากการทุจริตอย่างกว้างขวาง  อีกทั้ง 
ยังเป็นโอกาสของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมสร้างกระแสการต่อต้านหรือ
รังเกียจการทุจริตให้แพร่กระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”  ซึ่งการก าหนด
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ในเรื่องดังกล่าว  เพ่ือให้รัฐสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน   
โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
อย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 กล่าวว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ 

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด 
ใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหนว่ยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจรยิธรรม
ดังกล่าวและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวม
ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐจะต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการ 
ที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
อนึ่ง กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบ  
ที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐจะต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรฐั
ใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ซึ่งการที่ร่างรัฐธรรมนูญฯได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการ 
ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลา 
ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานบุคคล มีการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชีน้ า
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงมุ่งเน้น
การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวงพ้อง  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
รัฐธรรมนูญฯ จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพ 
ในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนดเอาไว้ เพ่ือเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนิน 
กิจการต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม  และการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ต้องค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)" ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการป้องกันการทุจริตจากทุกภาคส่วนของประเทศ และท าให้ 
ปลอดการทุจริต โดยเฉพาะในการก าหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล" ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะต้องด าเนินการ 
ในการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริตและแสดงออกเป็นพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเป็นค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในองค์กรและกลายเป็นวัฒนธรรมในทีส่ดุ 
รวมทั้ง ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการร้องเรียน ตรวจสอบ เกี่ยวกับการทุจริตทั้งในเชิงป้องกันไม่ให้
มีการทุจริต และเชิงปราบปรามลงโทษผู้ทุจริต ทั้งนี้ได้ก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตไว้ทั้งสิ้น ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการสุจริต โดยมุ่งเน้นการปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม สร้างกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพื่อต้านการทุจริตตามแนวทางปรัญชาเศรษกิจพอเพียงและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยพัฒนา
กลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  
และก ากับติดตามจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับตามมาตรฐานจริยธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล ในทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ 
น านโยบายไปปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยเสริมสร้างกระบวนการป้องกัน
การทุจริต พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค ์
ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต โดยปรับปรุง
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบการทุจริต การตรากฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการข่าว การคุ้มครองพยาน และพัฒนาสมรรถนะ 
และประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดชันกีารรับรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย โดยศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย และบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย 
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๓.แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ "องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ" และก าหนดพันธกิจ 
"ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามุ่งเน้นในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)  
และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จ านวน ๖ ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าประสงค์ "มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ" และก าหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ คือ 
   ๑.๑ พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
   ๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
   ๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ โดยมี
เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ คือ"มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน" และ "มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ  
ฝ่ายนิติบัญญัติ" และก าหนดกลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ คือ 
   ๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ 
   ๒.๒ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
   ๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพ่ือตอบสนองการ
ด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้า
และทันสมัยโดยมีเป้าประสงค์"ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ก้าวหน้าทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา" และก าหนดกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ คือ 
   ๓.๑ พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อสนับสนุน ภารกิจของวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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   ๓.๓ การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร   
โดยมีเป้าประสงค์"ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา"และก าหนดกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ คือ 
   ๔.๑ การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๔.๒ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ผ่านช่องทางสื่อ 
   ๔.๓ การสร้างเครือขา่ยความรว่มมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศโดยมี
เป้าประสงค์"บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" และก าหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ คือ 
   ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและ
หลากหลาย 
   ๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
   ๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและ 
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
   ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและตา่งประเทศ
โดยมีเป้าประสงค์"ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ" และก าหนดกลยุทธ์๒ กลยุทธ์ คือ 
   ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
   ๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็น จะพบว่าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกกลยุทธ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาความเป็นเลิศ 
ด้านกฎหมายและวชิาการ กลยุทธที่ ๒.๔ พัฒนาระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนในกระบวนการนิตบิัญญตัขิอง
วุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ยังก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศโดยก าหนดกลยุทธในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
และส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการสุจริต ด้วย 
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๔. ผลปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ าเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  
แผน และข้อมูลผลการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และผลการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันจะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายที่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะต้องด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างหรือพัฒนาให้บรรลุผลส าเร็จสอดคล้องกับ  
แนวทางและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐได้มีการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประสบผลส าเร็จ สร้างบุคลากรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย ต่อการทุจริต  
ในทุกรูปแบบ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ท่ีได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการทั้งสิ้น ๒ มาตรการ คือ โครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการก าหนดมาตรการ  
ในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการปรับปรุงตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ในเชิงปริมาณที่แสดงถึงจ านวนของการจัดโครงการกิจกรรมเป็นหลักให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จหรือพัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และแสดงให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และวัฒนธรรมของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงการก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้สามารถ
ขับเคลื่อนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจนเกิดภาพลักษณ์ความเป็นองค์การปลอดการทุจริต 
ได้อย่างชัดเจน   

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
ตามแนวทางในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 10 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ 100)  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการบางโครงการควรมีการก าหนด 
การด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เช่น โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส เป็นต้น  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการด าเนินการป้องกันและปราบการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๕. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายดัชนี) ซึ่งประเมินผล ๕ ดัชนี (คะแนนภาพรวม 
๘๘.๐๕ คะแนน) คือ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
ทั้งนี้ ในภาพรวมส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังนี้ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงมีคะแนนในส่วนของแบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) น้อยที่สุด 
(๘๓.๙๑ คะแนน) แต่สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (๖๘.๓๖ คะแนน) และเมื่อเทียบกับ 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: 
EBIT) และแบบส ารวจความคิด เห็นผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ระดับคะแนนอยู่ในระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน คือ ๘๖.๓๖ และ 
๘๙.๓๔ คะแนนตามล าดับ แสดงว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีทัศนคติและการรับรู้ เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้
ตามที่แสดงให้เห็นโดยหลักฐานเชิงประจักษ์และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ดังนั้น  
ต้องมุ่งเน้นการสื่อสาร ท าความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บุคลากร
ภายในทุกระดับ และทุกส่วนงานเข้าใจตรงกัน และยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเมื่อ
พิจารณาคะแนนรายดัชนีพบว่า ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
คือ ๗๘.๑๙ คะแนน ดังนั้น ควรเร่งสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่ยอมรับ  
การทุจริตให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
รายละเอียดดังนี้ 

ล า
ดับ 

ดัชนีและตัวชี้วัด 
ในการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ่วง

น้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส 26    87.48 22.75 
 1.1 การเปิดเผยข้อมูล  100.00  90.06 95.03  
 1.2 การมีส่วนร่วม  100.00  84.82 92.41  
 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  75.00   75.00  

2 ความพร้อมรับผิด 18    91.91 16.54 
 2.1 ความพร้อมรับผิด  100.00  85.94 92.97  
 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่  100.00  86.74 93.37  
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ล า
ดับ 

ดัชนีและตัวชี้วัด 
ในการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ่วง

น้ าหนัก 

 2.3 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

 100.00 86.35 88.97 91.77  

 2.4 การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

 100.00 85.40 83.23 89.54  

3 ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

22    96.45 21.22 

 การรับสินบน  100.00 89.34 100.00 96.45  
 *กรณีมีการชี้มูลความผิด

และไต่สวนข้อเท็จจริง 
     0.00 

4 วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

16    78.19 12.51 

 4.1 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

 100.00 88.24  94.12  

 4.2 การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 50.00 86.32  68.16  

 4.3 แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 50.00 88.15  69.07  

 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายใน 

  81.42  81.42  

5 คุณธรรมการท างาน 
ในหน่วยงาน 

18    83.50 15.03 

 5.1 มาตรฐานและความ 
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และให้บริการ 

 100.00 84.34 86.42 90.25  

 5.2 คุณธรรมการ
บริหารงาน 

  76.74  76.74  

 คะแนนรายแบบส ารวจ 
(100) 

 86.36 83.91 89.34   

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 88.05 
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จากการสรุปผลการประเมินทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น การด าเนินการปรับปรุงพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานฯ มีตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

ข้อ 
ตัวช้ีวัด 
ที่ต้อง

พิจารณา 
ประเด็น 

1 ตัวชีว้ัด 
การจดัซื้อ 
จัดจ้าง 

เป็นคะแนนที่ได้จากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ร้อยละ 
75.00  ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้ส านักงานฯ ไม่ได้คะแนนเต็มมาจากการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาที่ผู้ประเมิน 
(IGP) ท าการตรวจสอบข้อมูล 

2 ตัวชีว้ัด 
การป้องกนั
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

ได้คะแนนรวมร้อยละ 68.16  โดยเป็นคะแนนที่ได้จากแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) ร้อยละ 50.00 และคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบส ารวจความคดิ
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 86.32  ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้
ส านักงานฯ ไม่ได้คะแนนสูงมาจาก (EBIT) ในส่วนของการก าหนดมาตรการ 
กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนล่าช้ากว่า
ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ประเมิน (IGP) ท าการตรวจสอบข้อมูล 

3 ตัวชีว้ัด 
แผนปอ้งกนั
และ
ปราบปราม 
การทุจรติ 

ได้คะแนนรวมร้อยละ 69.07  โดยเป็นคะแนนที่ได้จากแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) ร้อยละ 50.00  และคะแนนที่ได้จากแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 88.15  ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้
ส านักงานฯ ไม่ได้คะแนนสูงมาจาก (EBIT) ในส่วนของการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตล่าช้ากว่า
ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ประเมิน (IGP) ท าการตรวจสอบข้อมูล 

4 ตัวชีว้ัด 
คุณธรรม 
การบริหารงาน 

เป็นคะแนนที่ได้จากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ร้อยละ 76.74  ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้ส านักงานฯ ไม่ได้คะแนนสูงมาจาก
การรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคล ด้านงบประมาณ  
และด้านการมอบหมายงานอย่างมีคุณธรรม 
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กรอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

จากการศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายดัชนี) พบว่า  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ควรมุ่งเน้นในการสื่อสาร 
เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทุกระดับ
เกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริต เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตขึ้นภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
นอกจากนี้ยังควรก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ให้แสดงให้เห็นความถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการทางทัศนคติของบุคลากร โดยมีพฤติกรรม  
ที่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนัน้ 
จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
  ๑. การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๒. การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วัตถุประสงค ์

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตของส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ยอมรับ ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย 
ต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับของส านักงานเลขิการวุฒิสภา 
  ๒. เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินความส าเร็จ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 



- ๑๓ - 
 

โครงการ/กิจกรรม   

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ    
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 

ตัวแทนบุคลากร
ของส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

เร่ิมต้น  
ธันวาคม ๒๕๖๑   
สิ้นสุด  
กันยายน ๒๕๖๒ 

ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ตลอดจนงาน
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่ 

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ 
ตลอดจนงาน
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่ 
 

กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์
ตลอดจนวิธีการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่ 

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ตลอดจนวิธีการ
บริหารงาน
บุคคลตาม
กฎหมายใหม่ 
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
บริหารงานกลาง

และ 
ส านักพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

2. โครงการเสริมสร้างเทคนิค 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

นิติกรหรือ
วิทยากรผู้ปฏบิัติ
หน้าที่เก่ียวข้อง
กับเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องราว 

เร่ิมต้น   
พฤศจิกายน 
๒๕๖๑   
สิ้นสุด  

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ได้รับจาก

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับเร่ือง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
จากการ

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
น าความรู้ที ่
ได้รับจากการ

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

ร่วมกับ  
ส านัก

กรรมาธิการ ๑ 



- ๑๔ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

ร้องทุกข์  
จ านวน ๔๐ คน 

กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

การฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่
ก าหนด 

ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้
ความเข้าใจ 
ที่ก าหนด 
 

ฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านัก
กรรมาธิการ ๒  

และส านัก
กรรมาธิการ ๓ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 
๑๖๐ คน
ประกอบด้วย  
- ผู้บริหาร  
- ผู้แทน ๑๘ 
ส านัก  
- ข้าราชการและ
บุคลากรของ
ส านักการคลงั
และงบประมาณ 

เร่ิมต้น   
ตุลาคม ๒๕๖๑  
สิ้นสุด  
กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ 

ร้อยละความรู้
และความเข้าใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม
โครงการ
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ 
ระเบียบการเงิน
การคลังที่
เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 
ระเบียบการเงิน
การคลังที่
เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้
กับการ
ปฏิบัติงานได ้

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 
ระเบียบการเงิน
การคลังที่
เก่ียวข้องไป 
ปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได ้

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

และ 
ส านักการคลงั

และงบประมาณ 



- ๑๕ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา 

บุคลากร
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏบิัติการ
เลื่อนขึ้น 
ช านาญการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ -
๒๕๖๖ จ านวน 
๔๐ คน 

เร่ิมต้น  
มกราคม ๒๕๖๒  
สิ้นสุด   
มีนาคม  ๒๕๖๒ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา 

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
มีความรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได ้
น าความรู้ความ
เข้าใจไปปฏบิัติ
ตนตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา 

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการน า
ความรูค้วาม
เข้าใจ ไปปฏบิัติ
ตนตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา 

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

5. โครงการ Digital Thinking :  
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม 

บุคลากร
ประเภทวิชาการ
ระดับปฏบิัติการ 
- เชี่ยวชาญ
จ านวน ๕ รุ่น 
รุ่นละ ๗๐ คน 

เร่ิมต้น  
มกราคม ๒๕๖๒     
สิ้นสุด   
มีนาคม  ๒๕๖๒ 

บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา ที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการได้
น าความรูไ้ปใช้
และปฏิบตัิตน
และสามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจาก
ส่วนรวมได ้

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร 
ที่เข้าร่วม
โครงการได้น า
ความรู้ไปใช้และ
ปฏิบัติตนและ
สามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจาก
ส่วนรวมได ้
 

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 



- ๑๖ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจรติ
และประพฤติมชิอบ 
- รับฟังบรรยายและศึกษาดงูาน 
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  
ส านักงาน ป.ป.ช. 
- สัมมนาหัวข้อ “การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สนิเจ้าหนา้ที่ 
ของรัฐ” 

- ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานจ านวน 
๑๐๐ คน 
- บุคลากร
ส านักงานฯ  
ที่เก่ียวข้อง
จ านวนตามที่
ระเบียบก าหนด 

เร่ิมต้น   
ตุลาคม ๒๕๖๑    
สิ้นสุด   
มีนาคม  ๒๕๖๒ 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษและภัย 
ของการทุจริต 

ร้อยละ ๘๐  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
โทษและภัย 
ของการทุจริต 
 

บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
มีการน าความรู้
ไปใช้และ
ประพฤติตน 
ในการปฏิบัติ
ราชการอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร 
ที่เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติ
ตนในการปฏบิัติ
หน้าที่ราชการ
อย่างซื่อสัตย์
สุจริต 

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมและความ
โปร่งใส 
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผน 
ปฏิบัติการสง่เสริม สนบัสนุน  
การด าเนินการดา้นคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- ผู้แทนส านัก/
คณะท างาน
ส่งเสริมสนบัสนนุ 
การด าเนินการ
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใสประจ า
ส านัก/กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  
จ านวน ๖๐ คน 
- บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ

เร่ิมต้น  
มกราคม ๒๕๖๒     
สิ้นสุด   
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ปรับปรุง
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนด 
- ประชุมชี้แจง/
สัมมนาแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
สนับสนนุการ

- ปรับปรุง
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนด  
จ านวน ๑ ฉบบั 
- ประชุมชี้แจง/
สัมมนาแผน 
ปฏิบัติการ 
ส่งเสริมสนบัสนุน 

- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ต่อสาระส าคัญของ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจต่อ
สาระส าคัญของ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา ฉบับใหม ่

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 



- ๑๗ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

วุฒิสภา จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

ด าเนินการดา้น
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
สร้างความรู ้
ความเข้าใจใน
สาระส าคัญของ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการฉบบั
ใหม่ 

การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรม 
และความ
โปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
สร้างความรู ้
ความเข้าใจใน
สาระส าคัญของ
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ 
ฉบับใหม่  
จ านวน ๑ คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันบนเวบ็ไซตข์อง
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา   
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต  
 
 

สาธารณะชน เร่ิมต้น  
มกราคม ๒๕๖๒     
สิ้นสุด   
กันยายน ๒๕๖๒ 

เผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบนัให้
สาธารณะชน 
ได้รับทราบ ดังนี ้
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงิน
งบประมาณ 
- การบริการและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- การส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 
- การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
- มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

การเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนัให้
สาธารณะชน 
ได้รับทราบ 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 95 
 

รายงานผล 
การประเมิน 
การประมวล 
ผลคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบนั 
บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา   
 

รายงานผล 
การประเมิน 
การประมวล 
ผลคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบนั 
บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา   
จ านวน 1 ฉบับ 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
ร่วมกับ   

ส านักนโยบาย
และแผน 

และ 
ส านักที่เก่ียวข้อง 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



- ๑๙ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและ 
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม 
- ป้องกันการทุจริตจาก
ผลประโยชน์ทบัซ้อนด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท าระบบ IT รองรับ 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ 

- คณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัด
จ้างของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา  
- ผู้เสนอราคา
ในการจัดซื้อจัด
จ้างของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา  
- ประชาชน  

เร่ิมต้น   
ตุลาคม ๒๕๖๑    
สิ้นสุด   
กันยายน  
๒๕๖๒ 

ด าเนินการ
กิจกรรมด้าน 
การจัดการ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและ 
การบริหารจัดการ
เบี้ยประชุม 

ด าเนินการ
กิจกรรมด้าน 
การจัดการ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและ 
การบริหารจัดการ
เบี้ยประชุม 
จ านวน 2 
กิจกรรม 

ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
กิจกรรมด้าน 
การจัดการ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและ 
การบริหาร
จัดการเบี้ย
ประชุม 

ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
กิจกรรมด้าน 
การจัดการ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและ 
การบริหาร
จัดการเบี้ย
ประชุม  
เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนด  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 85  

ส านักการคลงั
และงบประมาณ 

3 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน โดยผ่านช่องทางตา่ง ๆ 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏบิัติงาน
มาตรฐานกระบวนการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สมาชิกสภา
นิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
- สมาชิก
วุฒิสภา 
- อดีตสมาชิก
รัฐสภา 
- กรรมาธิการ/
อนุกรรมาธิการ 

เร่ิมต้น   
ตุลาคม ๒๕๖1    
สิ้นสุด   
กันยายน  
๒๕๖๒ 

มีสรุปผล
ความก้าวหน้า 
การด าเนินการ
กิจกรรม 

สรุปผล
ความก้าวหน้า 
การด าเนินการ
กิจกรรม  
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

มีรายงานผล 
การด าเนินการ
กิจกรรมเสนอ
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

รายงานผล 
การด าเนินการ
กิจกรรมเสนอ
เลขาธิการ
วุฒิสภา  
จ านวน 1 ฉบับ 

ส านักบริหาร 
งานกลาง 



- ๒๐ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

- บุคคลในวง
งานรัฐสภา 
- หน่วยงานศาล 
- หน่วยงาน
ราชการ
ภายนอก/
รัฐวิสาหกิจ 
- หน่วยงาน
ราชการภายใน 
- นิสิต/
นักศึกษา 
- ประชาชน/
สื่อมวลชน 

4. กิจกรรมการจัดท ารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การพัฒนาการด าเนนิงานสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระบบ
ก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

เร่ิมต้น   
พฤศจิกายน 
๒๕๖๑     
สิ้นสุด   
กันยายน  
๒๕๖๒ 

รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
ระบบก ากบั
ติดตาม และ
ประเมินผลการ

รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
ระบบก ากบั
ติดตาม และ
ประเมินผลการ

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาสามารถ
น าแนวทางการ
บริหารจัดการ
ด้านการสง่เสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม  
รวมทั้งระบบ
ก ากับติดตาม 

ข้อเสนอแนวทาง
การบริหาร
จัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
รวมทั้งระบบ
ก ากับติดตาม 
และประเมินผล
การด าเนินการ
ด้านคุณธรรม

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 



- ๒๑ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการดา้น
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด าเนินการดา้น
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
จ านวน 1 ฉบับ 

และประเมินผล
การด าเนินการ
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
มาปรับใช ้
 

และจริยธรรม 
จ านวน 1 ฉบับ 

5. โครงการเสริมสร้างปฏิญญา 
ความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- สัมมนาปฏิญญาความดีของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

- คณะกรรมการ 
/ผู้แทนที่
เก่ียวข้อง 
จ านวน ๔๐ คน 
- บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 
 

เร่ิมต้น  
มกราคม ๒๕๖๒     
สิ้นสุด  
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

มีปฏิญญาของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและมีการ
ลงนาม 
ว่าจะน าไป 
ปฏิบัติร่วมกัน 

มีปฏิญญาของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาและ
มีการลงนาม 
ว่าจะน าไป
ปฏิบัติร่วมกัน  
๑ ฉบับ 

บุคลากรได้
ปฏิบัติตาม
ปฏิญญาทีไ่ด ้
ลงนามไว้เปน็
หลักฐาน 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร 
ได้ปฏิบตัิตาม
ปฏิญญาทีไ่ด ้
ลงนามไว ้

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

6. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกหน่วยงานสง่เสริม
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 

๑.บุคลากร 
ของส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาที่ได้รับ
การเสนอชื่อ 
เข้าสู่การ

เร่ิมต้น   
ธันวาคม ๒๕๖๑   
สิ้นสุด   
กันยายน ๒๕๖๒ 

- กลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วม
โครงการยกย่อง
และเชิดชู
บุคลากรผู้ยึดมัน่
ตามประมวล

- ร้อยละ ๙๕  
ของกลุ่มเปา้หมาย 
ได้เข้าร่วม
โครงการยกย่อง
และเชิดชู
บุคลากรผู้ยึดมัน่
ตามประมวล

- มีบุคลากรและ
หน่วยงานส าหรับ
เป็นต้นแบบใน
การยึดมั่นตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีบุคลากรและ
หน่วยงานส าหรับ
เป็นตน้แบบใน
การยึดมัน่ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ตามที่ก าหนด 

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 



- ๒๒ - 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

- วันแห่งคุณธรรม คัดเลือกอย่าง
น้อย ๓๘ คน 
๒. หน่วยงาน
เข้ารับการ
คัดเลือก 
จ านวน ๑๙ 
หน่วย 
๓. บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๓๐๐ คน 

จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา 

7. โครงการ Strong Model  
จิตพอเพียงต้านทจุริต  

ผู้แทน
คณะท างาน
ส่งเสริม
สนับสนนุการ
ด าเนินการ 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
ความโปร่งใส
ประจ าส านัก/
กลุ่ม จ านวน  
๕6 คน  

เร่ิมต้น  
มกราคม ๒๕๖๒    
สิ้นสุด   
กันยายน ๒๕๖๒ 

- มีการจัดท า
แผนปฏบิัติการ
สร้างส านัก
พอเพียง 
ต้านทุจริต 

- แผนปฏบิัติการ
สร้างส านัก
พอเพียง 
ต้านทุจริต 
จ านวน 1 ฉบับ 

- เครือข่ายมี
ความรู้ความ
เข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความ
สามัคคี มีวินัย 
สุจริตโปร่งใส  
มีจิตอาสา 

ร้อยละ ๘๐  
ของหน่วยงาน 
ในสังกัด
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา  
ได้ด าเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติ
การสร้างส านัก
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

 



- ๒๓ - 
 

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการ............................................ 

.......................................................... 

กิจกรรม............................................. 

 √ 
 

  
 

  
 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

ส านัก 

............................ 

ผลผลิต................................................................................................ 
............................................................................................................. 
ผลลัพธ์................................................................................................ 
............................................................................................................. 

2 โครงการ............................................ 

........................................................... 

กิจกรรม............................................. 

 √ 
 

  
 

  
 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

ส านัก 

............................ 

ผลผลิต................................................................................................ 
............................................................................................................. 
ผลลัพธ์................................................................................................ 
............................................................................................................. 

 



- ๒๔ - 
 

แบบฟอร์มสรุปค่าคะแนน 
ความส าเร็จในการบรรลเุปา้หมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเร็จ
กิจกรรม 

 (ก)  

ความส าเร็จ
ของผลผลิต 

(ข)  

ความส าเร็จ
ของผลลัพธ์ 

(ค)  

รวม  
[(ก  0.50) +            
(ข  0.25) +  
(ค  0.25) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

การเสริมสรา้งความรู้และทศันคติ
เกี่ยวกบัการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ 

1. โครงการ……….  
 
 

… % … % … % … % ส านัก 
............................ 

2. โครงการ................ 
 
 

… % … % … % … % ส านัก 
............................ 

การก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การทุจรติภายในส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

3. โครงการ................  
 
 

… % … % … % … % ส านัก 
............................ 

4. โครงการ................ 
 
 

… % … % … % … % ส านัก 
............................ 

เฉลี่ยรอ้ยละ … %  
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