แผนภาพความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันฯ จานวน

14 โครงการ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 3 โครงกำร

ดำเนินกำรแล ้วเสร็จ
จำนวน 11 โครงกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ภาพรวมร้อยละความสาเร็จของโครงการ

ร้อยละ 66.07

จำแนกร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร

14. โครงกำร Strong Model จิต
พอเพียงต ้ำนทุจริต
75.00
13. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชู
เกียรติกำรปฏิบัตต
ิ ำมประมวล…
0.00
12. โครงกำรเสริมสร ้ำงปฏิญญำ
ควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัด…
25.00

1. โครงกำรสร ้ำงควำมเข ้มแข็งใน
100.00
100.00 กำรบริหำรงำนบุคคล
2. โครงกำรเสริมสร ้ำงเทคนิคกำร
100
90
จัดกำรเรือ
่ งรำวร ้องทุกข์เพือ
่ เพิม
่ …
80
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
70
บุคลำกรด ้ำนกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ
60
100.00
50
40
4. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
30
ประมวลจริยธรรมข ้ำรำชกำรรัฐสภำ
20
100.00
10
0
5. โครงกำร Digital Thinking : กำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์สว่ นตัวกับ…
75.00

11. กิจกรรมกำรจัดทำรำยงำน
กำรศึกษำและวิเครำะห์แนว… 50.00
10. กิจกรรมกำรเปิ ดเผยข ้อมูล 75.00
ข่ำวสำรผ่ำนระบบสำรสนเทศของ…
9. กิจกรรมกำรดำเนินกำรตำมแผน
่ ง ด ้ำนกำรจัดกำร…
บริหำรควำมเสีย
37.50

6. โครงกำรเรียนรู ้กระบวนกำร
62.50 ป้ องกัน…
50.00 7. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบกลไกในกำรขับเคลือ
่ น…
8. กิจกรรมกำรจัดกำรระบบเผยแพร่
ข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันบนเว็บไซต์…
75.00

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖1 – มิถุนายน ๒๕๖2)

สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
------------------------------------------------------------------------คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ได้กาหนดแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยประกอบไปด้วยรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างความรูแ้ ละทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายใน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ถอื เป็นข้อมูลสาคัญที่จะนามาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลือ่ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖1 – มิถุนายน ๒๕๖2) เรียบร้อยแล้ว โดยความก้าวหน้า
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 11 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น จานวน 14 โครงการ ซึ่งสามารถจาแนก
ตามแนวทางการดาเนินการ สรุปดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความรูแ้ ละทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 7 โครงการ จากโครงการทั้งสิน้ จานวน 7 โครงการ
2. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวทางการกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 4 โครงการ จากโครงการทั้งสิน้ จานวน 7 โครงการ

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบ
บริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข
2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ โดยกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
จานวน 113 คน (เป้าหมาย 124 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.13
2. จัดกิจกรรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชา
ในการดาเนินการด้านวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702
อาคารสุขประพฤติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จานวน 83 คน
(เป้าหมาย 114 คน) คิดเป็นร้อยละ 72.81

สานัก
บริหารงานกลาง
และ
สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต ร้อยละ 82.30 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมายใหม่ (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์ ร้อยละ 84.20 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 85)

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการเสริมสร้างเทคนิค
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดโครงการ และดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
ณ อาคารสุขประพฤติ
2. ดาเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ
เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ
3. ดาเนินการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ภาคเช้า)
และศูนย์ดารงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ภาคบ่าย)
4. ทดสอบความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 37 คน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับ
สานัก
กรรมาธิการ ๑ 2 3

ผลผลิต ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทาสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์ ร้อยละ 88.40 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา

√

จัดบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ
โดยมีการบรรยายหัวข้อ “ความสาคัญของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ให้กับ
ภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” และอภิปรายและตอบข้อซักถาม

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ
สานัก
การคลังและงบประมาณ

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หัวข้อ “ระเบียบและหนังสือของกระทรวงการคลัง และหนังสือ คกก.คบง.รส.
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา”

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

√

ผลผลิต ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน
การคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (เป้าหมายร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ ร้อยละ 83.60 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสามารถนาความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงินการคลัง
ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในกับการปฏิบัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
ดาเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สานักข่าวกรองแห่งชาติ และสานักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ที่จะเลื่อนระดับเป็นชานาญการเข้าร่วม จานวน ๓๘ คน
ผลผลิต ร้อยละ 81.80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์ ร้อยละ 87.20 ของผู้เข้าร่วมนาความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติตน
ตามประมวลจริยธรรมฯ (เป้าหมายร้อยละ 80)

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการ Digital Thinking :
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม

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

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

√

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การบรรยายหัวข้อ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัว
กับส่วนรวม โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึง่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่ง
ผบ.กลุ่มงานเข้าร่วม จานวน ๔15 คน จากเป้าหมาย 430 คน
(คิดเป็นร้อยละ 96.51) จานวน 3 รุ่น ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 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.

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต ร้อยละ 87.40 ของบุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ได้นาความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากส่วนรวมได้ (เป้าหมายร้อยละ 80)
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
ณ สานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จานวน 91 คน
จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด จานวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.68)
2. จัดสัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

หนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ) *อยู่ระหว่าง

เสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

อาคารสุขประพฤติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จานวน 87 คน
จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด จานวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.00)

เสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด

7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส
- ประชุมชี้แจง/สัมมนา
แผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- การกาหนดแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมายในการกากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิก
รัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(จากเดิม สัมมนาชี้แจงประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา) *อยู่ระหว่าง

รายละเอียดการดาเนินการ

√

1. จัดสัมมนาชี้แจงแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน ๘๕ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
2. กิจกรรมการกาหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “(ร่าง) ประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ”
การอภิปรายหัวข้อ จริยธรรมความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร และหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น
จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน 331 คน จากกลุ่มเป้าหมาย
332 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.69)

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

การกาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเทคโนโลยี
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของสานักงานฯ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
สารสนเทศ
ของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
และการสื่อสาร
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างเหมาะสม
ร่วมกับ
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากสานักผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล
สานักนโยบายและแผน
สาธารณะ (OIT) ในแต่ละข้อคาถามตามที่กาหนดให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วน
และ
ที่รับผิดชอบในเว็บไซต์ http://www.senate.go.th และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
สานักที่เกี่ยวข้อง
จานวน 48 ข้อคาถาม นาลงในระบบอินเทอเน็ต (Internet) ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
3. ตรวจสอบข้อมูลภาพรวมข้อคาถามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ในระบบอินเทอร์เน็ตของสานักงานฯ http://www.senate.go.th
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับศูนย์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
4. ติดตามสานักผู้รับผิดชอบข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในบางประเด็น
ข้อคาถามที่ยังไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด ให้จัดส่งข้อมูลภายในเวลา
ตามที่กาหนด และนาข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 กิจกรรมการดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหาร
จัดการเบี้ยประชุม
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทาระบบ IT รองรับ
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

รายละเอียดการดาเนินการ

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณะชน
ได้รับทราบ (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการรายงานผลการประเมินการประมวลผลคะแนน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(เป้าหมาย จานวน 1 ฉบับ)
1. ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนองาน ดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของสานักงานฯ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
- ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางตรวจสอบ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการ และหนังสือ
รับรองตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบตารางตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการ และหนังสือรับรองตนเอง
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ

สานักการคลังและ
งบประมาณ

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของสานักงานฯ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) จานวน 6 โครงการ
และวิธีการคัดเลือก จานวน 1 โครงการ
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลการดาเนินการตรวจสอบในแต่ละโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ
1.2 ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการส่งข้อมูลเบาะแส
การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกลักเกณฑ์และแนวทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทารายงานการดาเนินการจัดการข้อมูลเบาะแส
การทุจริตและข้อเสนอแนะ พร้อมนาเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา
2. การจัดทาระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ
- การทดลองใช้งานระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการแจ้งเวียนให้
เริ่มใช้งานทดลองระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ
- นาระบบจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการใช้งานในสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการดาเนินการนาระบบจ่ายเบี้ยประชุม

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผ่านระบบ e-payment ใช้งานในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ซึ่งเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยระบบ IT รองรับ
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ มีความพร้อมสาหรับรองรับ
ภารกิจของวุฒิสภา และสานักที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด
เรียบร้อยแล้ว

10 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
บริการข้อมูลข่าวสาร สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

√

ผลผลิต ดาเนินการกิจกรรมด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม จานวน 1 กิจกรรม (เป้าหมาย 2 กิจกรรม)
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
กิจกรรมด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการ
เบี้ยประชุมเป็นไปตามแผนที่กาหนด (เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 85)
1. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
2. จัดวางข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสานักงานฯ ตามมาตรา 7
และมาตรา 9
3. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอที่มีคาขอเป็นหนังสือ
ตามมาตรา 11 และมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการฯ พิจารณาวินิจฉัย และจัดทารายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตรมาส
4. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ ยื่นคาขอ
ด้วยตนเอง ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ ยื่นคาขอทางเว็บไซต์ ยื่นคาขอทาง
เครื่องโทรสาร และยื่นคาขอทางเครื่องโทรศัพท์

สานัก
บริหารงานกลาง

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 กิจกรรมการจัดทารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบกากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินการกิจกรรมไตรมาสที่ 1
(เป้าหมายอย่างน้อย 1 ฉบับ)
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน รายงานผลการดาเนินการกิจกรรมเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา (เป้าหมาย 1 ฉบับ)
1. ศึกษาและรวมรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมการจัดทารายงานการศึกษา
สานัก
และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งระบบกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
2. ทาการศึกษาวิจัย “แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม : กรณีศึกษาการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการสนับสนุน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา”
3. สรุปผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
“สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์”
ที่มีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
4. จัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งระบบกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

√

1. ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมริมแม่น้าเจ้าพระยา
๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาเกียกกาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน ๒๔ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 29 คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕)
2. ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”
3. อยู่ระหว่างกาหนดจัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน
ภารกิจวุฒิสภา ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการในระหว่างเดือน กรกฎาคม –
กันยายน 2562

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

√

1. แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)
2. จัดทาแผนการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
3. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด

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

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการ Strong Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่
ดาเนินการ
ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

√

รายละเอียดการดาเนินการ
4. คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
- มีบุคลากร จานวน 37 คน ได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับการคัดเลือก
เป็นบุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สานัก/กลุ่มที่ขึ้นตรง จัดทาเอกสารผลการดาเนินงานตามแบบ
ประเมินการคัดเลือกสานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาเนินการจัดโครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4
ชั้น 3 สานักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้แทนคณะทางานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสประจาสานักและนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วม
จานวน 68 คน (กลุ่มเป้าหมาย 73 คน) คิดเป็นร้อยละ 93.15
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม ร้อยละ ๕๘.๒
และหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๒.๔
ผลผลิต แผนปฏิบัติการสร้างสานักพอเพียงต้านทุจริต จานวน 1 ฉบับ
(เป้าหมาย 1 ฉบับ)
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประเมิน ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างสานักพอเพียง
ต้านทุจริต (เป้าหมายร้อยละ 80)

ผู้รับผิดชอบ

สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตารางสรุปค่าคะแนนการประเมิน
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)

สรุปค่าคะแนนการประเมิน
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

การเสริมสร้างความรู้
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล
และทัศนคติเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
100 %
100 %
100 %

นาหนัก 1.00
100 %

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารงานกลาง
และ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %

100 %

100 %

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับ
สานักกรรมาธิการ ๑ ,๒ ,๓

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา

100 %

100 %

100 %

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ
สานักการคลังและ
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

100 %

100 %

100 %

100 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม

100 %

100 %

n/a

75 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

6. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปรามปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
สานักงาน ป.ป.ช.
- สัมมนาหัวข้อ “การยื่นทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ”(จากเดิม การตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนีส้ ินเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
*อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม
สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การกาหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย
ในการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(จากเดิม สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา) *อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียด
การกาหนดมาตรการ
ในการป้องกันการทุจริต
ภายในสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

8. กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
100 %
50 %
n/a
(เป้า = 2
กิจกรรม
ผล = 1
กิจกรรม)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)

ผู้รับผิดชอบ

นาหนัก 1.00
62.5 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %

n/a

n/a

50 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 %

100 %

n/a

75 %

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ร่วมกับ
สานักนโยบายและแผน
และ
สานักที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

9. กิจกรรมการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม
- ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทาระบบ IT รองรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธิการ

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
50 %
50 %
n/a
(อยู่ระหว่าง
(เป้า = 2
ดาเนินการ1
กิจกรรม
กิจกรรม)
ผล = 1
กิจกรรม)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)
นาหนัก 1.00
37.5 %

ผู้รับผิดชอบ

สานักการคลังและ
งบประมาณ

10. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

100 %

100 %

n/a

75 %

สานักบริหารงานกลาง

11. กิจกรรมการจัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทาง การพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งระบบกากับติดตาม และประเมินผล
การดาเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

100 %

n/a

n/a

50 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

12. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
- ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
- วัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลือ่ นภารกิจวุฒิสภา
(จากเดิม สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา) *อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา

50 %
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ1
กิจกรรม)

n/a

n/a

25 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

ประเด็น/แนวทาง

ชื่อโครงการ

13. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการัฐสภา
- คัดเลือกผูย้ ึดมั่นและปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการัฐสภา
- คัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
- วันแห่งคุณธรรม
14. โครงการ Strong Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
(ค)

รวม
[(ก0.50)
+ (ข0.25)
+ (ค0.25)

นาหนัก 0.50 นาหนัก 0.25 นาหนัก 0.25
n/a
n/a
n/a

นาหนัก 1.00
n/a

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

n/a

75 %

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เฉลี่ยร้อยละ

66.07 %

ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ก)

100 %

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
(ข)

100 %

หมายเหตุ : 1. n/a หมายถึง ยังไม่สามารถแสดงผลหรือประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการ
2. การประเมินความสาเร็จ พิจารณาความก้าวหน้าในการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕
๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕

ผู้รับผิดชอบ

