
14 โครงการ

แผนภาพความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบการทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

ภาพรวมรอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการ

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันฯ  จ านวน 

รอ้ยละ 66.07

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
จ ำนวน 11 โครงกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 
จ ำนวน 3 โครงกำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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1. โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งใน

กำรบรหิำรงำนบคุคล
2. โครงกำรเสรมิสรำ้งเทคนคิกำร

จัดกำรเรือ่งรำวรอ้งทกุขเ์พือ่เพิม่…

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บคุลำกรดำ้นกำรเงนิกำรคลังรัฐสภำ

4. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรตำม
ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ

5. โครงกำร Digital Thinking : กำร

ขัดกันแหง่ผลประโยชนส์ว่นตัวกับ…

6. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำร
ป้องกัน…

7. โครงกำรพัฒนำและปรับปรงุ
ระบบกลไกในกำรขับเคลือ่น…

8. กจิกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซต…์

9. กจิกรรมกำรด ำเนนิกำรตำมแผน
บรหิำรควำมเสีย่ง ดำ้นกำรจัดกำร…

10. กจิกรรมกำรเปิดเผยขอ้มลู
ขำ่วสำรผำ่นระบบสำรสนเทศของ…

11. กจิกรรมกำรจัดท ำรำยงำน
กำรศกึษำและวเิครำะหแ์นว…

12. โครงกำรเสรมิสรำ้งปฏญิญำ
ควำมดขีองสว่นรำชกำรสังกัด…

13. โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชู
เกยีรตกิำรปฏบัิตติำมประมวล…

14. โครงกำร Strong Model จติ

พอเพยีงตำ้นทจุรติ

จ ำแนกร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖1 – มิถุนายน ๒๕๖2) 



 
สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

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

ได้ก าหนดแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โดยประกอบไปด้วยรายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างความรูแ้ละทศันคติเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา จากการศกึษาวิเคราะหร์ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตลอดจนผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจรติของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีถอืเปน็ข้อมูลส าคัญที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้เปน็ข้อมูลประกอบในการจดัท าแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลือ่นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา   

บัดนี ้คณะกรรมการฯ ได้ก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนนิการตามแนวทางทีก่ าหนดตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  รอบ 9 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖1 – มถิุนายน ๒๕๖2) เรียบร้อยแล้ว  โดยความก้าวหน้า 
การด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมโีครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น จ านวน 14 โครงการ  ซึ่งสามารถจ าแนก 
ตามแนวทางการด าเนินการ สรุปดังนี ้

1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความรูแ้ละทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ  
จ านวน 7 โครงการ  จากโครงการทั้งสิน้ จ านวน 7 โครงการ 

2. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวทางการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจรติภายในส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา ไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน 4 โครงการ  จากโครงการทั้งสิน้ จ านวน 7 โครงการ 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มถิุนายน 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 



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 88.40 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 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และ 
ส านัก 

การคลังและงบประมาณ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

หัวข้อ “ระเบียบและหนังสือของกระทรวงการคลัง และหนังสือ คกก.คบง.รส.  
ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา”  
 
ผลผลิต ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน 
การคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (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 



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 : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัว
กับส่วนรวม โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง  
ผบ.กลุ่มงานเข้าร่วม จ านวน ๔15 คน จากเป้าหมาย 430 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 96.51) จ านวน 3 รุ่น ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒  
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤต ิดังนี้ 
      - รุ่นที่ 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 อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
ได้น าความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากส่วนรวมได้ (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

  √ 
   1. ด าเนินการจัดกิจกรรมรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  
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 96.68)  
   2. จัดสัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

หนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ) *อยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  
 

อาคารสุขประพฤติ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 87 คน    
จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.00)  
 

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  
(จากเดิม สัมมนาชี้แจงประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา) *อยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด 
 

  √ 
1. จัดสัมมนาชี้แจงแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้าน

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

2. กิจกรรมการก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก ากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐ 
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
      - เวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “(ร่าง) ประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ”  
การอภิปรายหัวข้อ จริยธรรมความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร  และหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  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 

 



 

 

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 าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างเหมาะสม 
  2. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากส านักผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ในแต่ละข้อค าถามตามท่ีก าหนดให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบในเว็บไซต์ http://www.senate.go.th และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
จ านวน 48 ข้อค าถาม น าลงในระบบอินเทอเน็ต (Internet) ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  3. ตรวจสอบข้อมูลภาพรวมข้อค าถามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ในระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ http://www.senate.go.th  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับศูนย์ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 
  4. ติดตามส านักผู้รับผิดชอบข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในบางประเด็น 
ข้อค าถามที่ยังไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด ให้จัดส่งข้อมูลภายในเวลา 
ตามท่ีก าหนด และน าข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
ร่วมกับ   

ส านักนโยบายและแผน 
และ 

ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

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


ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณะชน
ได้รับทราบ (เป้าหมายร้อยละ 95) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการรายงานผลการประเมินการประมวลผลคะแนน 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(เป้าหมาย จ านวน 1 ฉบับ) 

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

 √ 
 1. ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

    1.1 การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนองาน ด าเนินการ ดังนี้ 
          - ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานฯ  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 

- ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางตรวจสอบ  
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการ และหนังสือ
รับรองตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบตารางตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการ และหนังสือรับรองตนเอง 
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการ 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานฯ  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) จ านวน 6 โครงการ  
และวิธีการคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ 

ทั้งนี ้อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการวุฒิสภา  พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลการด าเนินการตรวจสอบในแต่ละโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
    1.2 ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการ ดังนี้ 
          - ตรวจสอบช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
          - ตรวจสอบการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการส่งข้อมูลเบาะแส 
การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกลักเกณฑ์และแนวทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการด าเนินการจัดการข้อมูลเบาะแส
การทุจริตและข้อเสนอแนะ พร้อมน าเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 
2. การจัดท าระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ 
    - การทดลองใช้งานระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ  
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการแจ้งเวียนให้ 
เริ่มใช้งานทดลองระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ  
    -  น าระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการใช้งานในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  โดยมีการด าเนินการน าระบบจ่ายเบี้ยประชุม 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ผ่านระบบ e-payment ใช้งานในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ซึ่งเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561   
    ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยระบบ IT รองรับ
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ มีความพร้อมส าหรับรองรับ 
ภารกิจของวุฒิสภา  และส านักท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว 
 
ผลผลิต ด าเนินการกิจกรรมด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม จ านวน 1 กิจกรรม (เป้าหมาย 2 กิจกรรม) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
กิจกรรมด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการ 
เบี้ยประชุมเป็นไปตามแผนที่ก าหนด (เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 85) 

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

  √ 
   1. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
   2. จัดวางข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานฯ ตามมาตรา 7  
และมาตรา 9  
   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 

ส านัก 
บริหารงานกลาง 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
ผลผลิต สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินการกิจกรรมไตรมาสที่ 1 
(เป้าหมายอย่างน้อย 1 ฉบับ) 
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 

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

  √ 
   1. ศึกษาและรวมรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมการจัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งระบบก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   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 
 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

12 โครงการเสริมสร้างปฏิญญา 
ความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- วัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน
ภารกิจวุฒิสภา (จากเดิม สัมมนา
ปฏิญญาความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา) *อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการพิจารณารายละเอยีด 
 

 √ 
    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. ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”  
   3. อยู่ระหว่างก าหนดจัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน 
ภารกิจวุฒิสภา ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการในระหว่างเดือน กรกฎาคม – 
กันยายน 2562 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

   4. คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างด 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 

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 อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างส านักพอเพียง 
ต้านทุจริต (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ส านัก 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 
 

 

 

 

 ตารางสรุปค่าคะแนนการประเมิน 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีก าหนดไว้ 

ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 



 
สรุปค่าคะแนนการประเมิน 

ความส าเร็จในการบรรลเุปา้หมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มถิุนายน 2562) 
 

ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
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 

การเสริมสร้างความรู ้
และทัศนคติเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. โครงการสร้างความเขม้แข็งในการบริหารงานบุคคล 100 % 100 % 100 % 100 % ส านักบริหารงานกลาง  
และ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 

2. โครงการเสริมสร้างเทคนคิการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ร่วมกับ  

ส านักกรรมาธิการ ๑ ,๒ ,๓ 
 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการเงิน 
การคลังรัฐสภา 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
และ 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา 
 
 

100 % 100 % 100 % 100 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

5. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม 
 
 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
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. โครงการเรยีนรู้กระบวนการปอ้งกันและปรามปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑต์้านโกง  
ส านักงาน ป.ป.ช. 
- สัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนีส้ินของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”(จากเดมิ การตรวจสอบทรัพยส์ิน 
และหนีส้ินเจ้าหนา้ที่ของรัฐ)  
*อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพจิารณารายละเอียด 

100 % 50 % 
(เป้า = 2 
กิจกรรม 
ผล = 1 
กิจกรรม) 

n/a 62.5 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส 
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิ  
สนับสนุน การด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- การก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย 
ในการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าท่ีรัฐให้ปลอดจากการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(จากเดิม สมัมนาช้ีแจงประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
รัฐสภา) *อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียด 
 

100 % n/a n/a 50 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

การก าหนดมาตรการ 
ในการป้องกันการทุจริต
ภายในส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

8. กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมลู 
- การป้องกันการทุจริต  
 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร   

ร่วมกับ   
ส านักนโยบายและแผน 

และ 
ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 



ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
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 

9. กิจกรรมการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม 
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 
- การจัดท าระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ 
 

50 % 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ1 
กิจกรรม) 

50 % 
(เป้า = 2 
กิจกรรม 
ผล = 1 
กิจกรรม) 

n/a 37.5 % ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

10. กิจกรรมการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ  
อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือ 
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักบริหารงานกลาง 

11. กิจกรรมการจดัท ารายงานการศึกษาและวเิคราะห์
แนวทาง การพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบก ากับตดิตาม และประเมินผล 
การด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

100 % n/a n/a 50 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

12. โครงการเสริมสร้างปฏญิญาความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- ประชุมยกร่างปฏญิญาความดีของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
- วัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลือ่นภารกิจวุฒิสภา  
(จากเดิม สมัมนาปฏิญญาความดขีองส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา) *อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียด 
 

50 % 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ1 
กิจกรรม) 

n/a n/a 25 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



ประเด็น/แนวทาง ชื่อโครงการ 

ความส าเรจ็
กิจกรรม 

(ก) 

ความส าเรจ็
ของผลผลิต 

(ข) 

ความส าเรจ็
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 

13. โครงการคดัเลือกและเชิดชูเกยีรติการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการฐัสภา 
- คัดเลือกผูย้ึดมั่นและปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการัฐสภา 
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 
- วันแห่งคุณธรรม 
 

n/a n/a n/a n/a ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

14. โครงการ Strong Model  
จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
 

100 % 100 % n/a 75 % ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

เฉลี่ยร้อยละ 66.07 %  

 
 

หมายเหตุ : 1. n/a หมายถึง ยังไม่สามารถแสดงผลหรือประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 2. การประเมนิความส าเร็จ พิจารณาความก้าวหนา้ในการด าเนนิงานหรือการบรรลเุป้าหมาย 
      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 

 

 


