รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ได้ให้ควำมสำคัญในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร
มหำชน)มีควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลองค์กำรที่ดี และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
จึ ง วำงกรอบยุ ทธศำสตร์ ว่ ำด้ วยกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริ ต ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน
รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
สร้ำงบุคลกำรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้นสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ได้
จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำวมีกำรกำหนดมำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำเพื่อให้สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม
และควำมโปร่ งใส สอดคล้ องกับ หลั กเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่กำหนดไว้ 5 ด้ำน ได้แก่
1) ด้ำนควำมโปร่งใส
2) ด้ำนควำมพร้อมรับผิด
3) ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
4) ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5) ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.
2561สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ได้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นที่กำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงสังคมและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อ

กำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเป็นสำคัญ รวมไป
ถึงกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนและกำรติดตำม กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส่ ปลอดจำกกำรทุจริต และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยมีรำยละเอียด
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1) ส่งเสริมกำร
1.1) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงำนและดำรงชีวิต กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2) ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และปฏิบตั ิงำนตำมหลัก
คุณธรรมจริยธรรม

2.1) กำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ศึกษำโครงกำรวิจยั และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย
อ. บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงกำร
พระรำชดำริ ตำมหลักแนวคิด 3 พอ
ได้แก่ พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนำ ใน
วันที่ 14-16 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 112 คน ซึ่งเกินกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงำนในองค์กร
2.1.1) จำนวนผู้เข้ำร่วม จำนวนผู้เข้ำร่วม
จัดกิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร TCEB
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ
โครงกำรร้อยละ 80 Core Value เพื่อนำค่ำนิยมไปสู่กำร
ร้อยละ 80 ของ
ของจำนวนพนักงำน ปฏิบัติ บนหลักคิด กำรเป็น “คนดีซื่อสัตย์
เป้ำหมำย
ในองค์กร
สุจริต” ระหว่ำงวันที่ วันที่ 14-16
ธันวำคม พ.ศ. 2560
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 124 คน ซึ่งเกินกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงำนในองค์กร
2.1.2) จำนวนพนักงำน 2.1.2) จำนวน
1) ปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่ทุกๆ
เข้ำใหม่ได้รับกำร
พนักงำนเข้ำใหม่
วันที่ 1 ของเดือน ที่ สำนักงำน สสปน. ใน
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ได้รับกำรฝึกอบรมไม่ ปี งบประมำณ
ร้อยละ 80
น้อยกว่ำร้อยละ 80 พ.ศ. 2561 มีพนักงำนใหม่ทั้งสิ้น
14 คน มีกำรปฐมนิเทศได้ในอัตรำ
ร้อยละ 100

ปัญหา/อุปสรรค

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 80
ของจำนวนพนักงำน
ในองค์กร

-

-

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ

3) ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน
ให้มีจิตสำนึกรักกำร
ให้บริกำร สร้ำง
วัฒนธรรมสุจริตขึ้นใน
องค์กร โดยกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี

โครงการ/กิจกรรม

2.2) กำรรณรงค์/
เผยแพร่คุณธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยม
ทำงช่องทำงต่ำงๆ
3.1) กิจกรรมรับมอบ
นโยบำยกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีธรรมำภิบำล กำร
ปฏิบัติงำนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
จำกประธำนคณะ
กรรมกำรฯ และประธำน

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

จำนวนช่องทำงกำร
เผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 2
ช่องทำง
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ของเป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย

เผยแพร่ช่องทำง
- หนังสือเวียน
- บอร์ดข่ำวต่ำงๆ
- Digital Signage
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 80
ของจำนวนพนักงำน
ในองค์กร

ผลผลิต/ผลลัพธ์
2) อบรม “ปฐมนิเทศเพื่อควำมสำเร็จของ
องค์กร” ให้กับพนักงำนที่มีอำยุงำน
ระหว่ำง 1-3 ปี จัดอบรมระหว่ำงวันที่
28-29 กันยำยน พ.ศ.2561 ที่ จ.
นครนำยก
ทั้ง 2 รำยกำรข้ำงต้นมีเนื้อหำในกำรจัด
ปฐมนิเทศและอบรมเน้นเรื่อง ประมวล
จริยธรรมของ สสปน. จรรยำบรรณของ
พนักงำน สร้ำงจิตสำนึกในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักจริยธรรม สุจริต โปร่งใส และ
เป็นธรรม
ได้ดำเนินกำรเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มีธรรมำภิบำลผ่ำนทำงระบบ Intranet
ของหน่วยงำน และกำรเสนอผ่ำนทำง
บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.
2561 โดยประธำนคณะกรรมกำรฯ และ
ประธำน คกก. ตรวจสอบได้มอบนโยบำย
ให้พนักงำนปฏิบัติงำนโดยสุจริต
ปฏิบัติงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
พร้อมรับกำรตรวจสอบ มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 135 คน ซึ่งเกินกว่ำร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

-

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ
ส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(กิจกรรม Get
Together)
3.2 กิจกรรมรับมอบ
นโยบำยกำรบริหำรงำน
โดยมีเจตจำนงสุจริตของ
ผอ. สสปน. (กิจกรรม
Outing)

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ของจำนวนพนักงำนในองค์กร

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ของเป้ำหมำย

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 80
ของจำนวนพนักงำน
ในองค์กร

ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20-22 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 โดย ผอ. สสปน. ได้มอบ
นโยบำยจะบริหำรงำน โดยเจตจำนง
สุจริตในกำรบริหำรงำน และให้พนักงำน
ถือปฏิบัติตำม มีผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรม
124 คน ซึ่งเกินกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนพนักงำนในองค์กร
3.3 กิจกรรมกำรมีส่วน มีพนักงำนเข้ำร่วม
จัดกิจกรรมอย่ำงน้อย สสปน. ได้จดั กิจกรรม Town Hall ทั้งสิ้น
ร่วมของพนักงำนในกำร เตรียมอำหำรกลำงวัน 3 ครั้งในรอบ
3 ครั้งในรอบปีงบประมำณ คือ วันที่ 11
ปรึกษำ หำรือ เพื่อให้
มำรับประทำนร่วมกัน ปีงบประมำณ
กรกฎำคม 2561 วันที่ 9 สิงหำคม 2561
กำรปฏิบัติงำนมี
มีโอกำสหำรือ
และวันที่ 10 กันยำยน 2561 จำกกำร
ประสิทธิภำพสูงขึ้น และ วัตถุประสงค์เพื่อให้งำน
สรุปผลแล้วพนักงำนได้มีกำรแสดงควำม
มีควำมโปร่งใส สำมำรถ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
คิดเห็นเพื่อเสนอแนวทำงให้ปรับปรุง
ตรวจสอบระหว่ำงกันได้ โปร่งใสมำกขึ้น
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
มำกขึ้น (กิจกรรม Town
มีกำรเสนอแนวทำงให้เปิดเผยข้อมูล
Hall)
กำรดำเนินงำนที่โปร่งใสมำกขึ้น

เป็นกำร
ดำเนินงำน
ล่ำช้ำข้ำม
ปีงบประมำณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
1) บูรณำกำรกับ
1.1) กำรปรับปรุง
กำรร้องเรียนจำก
หน่วยงำนทุกภำคส่วนใน ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรป้องกันและ
ให้มีควำมโปร่งใส และ
เป็นร้อยละศูนย์
ปรำบปรำมกำรทุจริต
สำมำรถตรวจสอบได้

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไม่มเี รื่องร้องเรียนกรณี
จัดซื้อจัดจ้ำง

1. สสปน. ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. ในกำรดำเนินงำนตลอดปีงบประมำณ
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

2) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 2.1) กำรจัดกำรระบบรับ จำนวนช่องทำงกำร
ในกำรติดตำมกำร
ฟังข้อร้องเรียน กำรแจ้ง รับฟังข้อร้องเรียนไม่
ตรวจสอบกำรทุจริตหรือ เบำะแสกำรทุจริต
น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง
ประพฤติมิชอบ

จัดช่องทำงกำรรับฟัง
ข้อร้องเรียนผ่ำนทำง
- Website
- โทรศัพท์/โทรสำร

โครงการ/กิจกรรม

2.2) กำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมและ
กำรดำเนินกำรตำม
พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร

2.2.1 จำนวนช่อง
ทำงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงน้อย 1
ช่องทำง

2.2.2 จำนวนช่อง

2.2.1 จัดช่องทำงให้
ประชำชนสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของสำนักงำน
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สนง. ด้วยตัวประชำชน
เอง
2.2.2 จัดช่องทำงกำร

ปัญหา/อุปสรรค

ตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
มีรำยละเอียดมำกขึ้น
ทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
บำงครั้งมีอุปสรรค และ
ดำเนินกำรได้ช้ำ
ได้ดำเนินกำรจัดให้มีช่องทำงกำรรับฟังข้อ
ร้องเรียน 3 ช่องทำงผ่ำนทำง
- Website
- โทรศัพท์/โทรสำร
- Social Media
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมตัวชี้วัด โดย
ประชำชนสำมำรถสืบค้นข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 2 ช่องทำง
คือ
- Website ของสำนักงำน
- Website ของกรมบัญชีกลำง โดยกำร
เข้ำทำงระบบ e-GP
ได้จัดให้มีช่องทำงกำรรับฟังข้อร้องเรียน

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
ทำงกำรรับฟังข้อ
ร้องเรียนอย่ำงน้อย
2 ช่องทำง

ค่าเป้าหมาย
รับฟังข้อร้องเรียนผ่ำน
ทำง
- Website
- โทรศัพท์/โทรสำร

ผลผลิต/ผลลัพธ์
3 ช่องทำง ผ่ำนทำง
- Website
- โทรศัพท์/โทรสำร/จดหมำย
- Social Media

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนำระบบและ
กลไกกำรตรวจสอบ
ควบคุม และถ่วงดุลกำร
ใช้อำนำจ

1.1) เปิดโอกำสให้
บุคคลภำยนอกร่วมเป็น
กรรมกำรสอบสวนหรือ
พยำนให้ข้อมูลกรณี
ทุจริต

2. ศึกษำ พัฒนำ
ระบบงำนพัสดุ ระบบ
กำรเงินบัญชี และระบบ
งบประมำณเพื่อกำร
บริหำร
3. กำรตรวจสอบภำยใน
ที่เน้นในเรื่องกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต

2.1) จัดให้มีบริษัทที่
ปรึกษำมำศึกษำ พัฒนำ
ระบบงำนพัสดุ
ระบบงำนกำรเงินบัญชี
และระบบงบประมำณ
3.1) คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้กำหนด
นโยบำยให้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในเน้นกำรตรวจสอบ
ภำยในที่เป็นระบบ โดย
กำรมีกำรจัดทำแผน และ
ดำเนินกำรตรวจสอบ
ภำยใน และรำยงำนผล

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
ระดับควำมสำเร็จ
ของกำรมี
บุคคลภำยนอกเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย
ในทุกกรณี

ได้ระบบงำนพัสดุ
ระบบงำนกำรเงิน
บัญชี และระบบงำน
งบประมำณ ที่
ป้องกันกำรทุจริตได้
มีผลกำรตรวจสอบ
ภำยในเสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน

ค่าเป้าหมาย
สสปน. มีกำร
กำหนดให้
บุคคลภำยนอก
หน่วยงำนร่วมเป็น
กรรมกำรสอบสวน
หรือเป็นพยำนให้
ข้อมูลกรณีพบกำร
ทุจริต
ได้บริษัทที่ปรึกษำมำ
ดำเนินกำร

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่มีกรณีกำร
ร้องเรียนพนักงำนทุจริต
จึงไม่มีกำรเชิญบุคคลภำยนอกมำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือเป็นพยำนในกำร
สอบสวน

ได้บริษัทที่ปรึกษำ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่
ปรึกษำธุรกิจ มำศึกษำและพัฒนำระบบงำน
พัสดุ ระบบกำรเงินบัญชี และระบบ
งบประมำณเพื่อกำรบริหำร ที่สำมำรถป้องกัน
กำรทุจริตได้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้นำเสนอรำยงำน
ได้จัดทำรำยงกำนกำร ตรวจสอบภำยในแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในอย่ำง ตรวจสอบในปีงบประมำณ 2561 จำนวน 2
น้อยปีละ 2 ครั้ง
ครั้ง โดยเสนอรำยงำนลงวันที่ 25 กรกฎำคม
2561 และวันที่ 24 สิงหำคม 2561

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ
1) พัฒนำสมรรถนะและ
ขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1.1) กำรอบรมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ของภำครัฐ

1.2) ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในเข้ำร่วมอบรม/
ประชุม พัฒนำควำมรู้
ด้ำนตรวจสอบภำยใน

ตัวชี้วัดผลการ
ค่าเป้าหมาย
ปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้ำร่วม
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ โครงกำรประมำณ
ร้อยละ 80 ของ
30 คน
เป้ำหมำย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จัดให้มีกำรอบรมหลักสูตรแนวทำงกำรทำ
สัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 จัดขึ้นที่ สำนักงำน
สสปน. วันที่ 15 มีนำคม 2561 จำนวน
พนักงำนเข้ำร่วม 114 คน
ฝ่ำยตรวจสอบ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เข้ำร่วม อบรม/
ภำยในได้เข้ำร่วม
เข้ำอบรม/ประชุม
ประชุม ดังนี้
อบรม/ประชุม
ภำยในปีงบประมำณ 1) หลักสูตรผูต้ รวจสอบภำยในภำครัฐ ระดับ
พัฒนำควำมรู้ ควำม 2561 อย่ำงน้อย 3
Intermediate
เชี่ยวชำญเฉพำะ
รำยกำร
รุ่นที่1 จัดโดยกรมบัญชีกลำง
ด้ำน
2) IIAT Annual Conference 2017 จัดโดย
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน
3) IA Day 2018 Innovative Internal
Auditor จัดโดยสมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยใน
4) Audit Core Training (workshop) กำร
ตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติกำร จัดโดย สภำ
วิชำชีพบัญชี
5) กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน จัดโดย
สภำวิชำชีพบัญชี

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
1.2) ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนด้ำนพัสดุ จัดซื้อ
จัดจ้ำง เข้ำร่วมอบรม/
ประชุม พัฒนำควำมรู้
ด้ำนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้ำง

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนด้ำนพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้ำงได้เข้ำ
ร่วมอบรม/ประชุม
พัฒนำควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จัดให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของ
สสปน. เข้ำร่วม
อบรม/ประชุม
ภำยในปีงบประมำณ
2561 อย่ำงน้อย 3
รำยกำร

พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ สสปน. ได้เข้ำร่วมอบรม/
ประชุม ดังนี้
1) กฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จัดโดยมูลนิธิวิจัย
และพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม
2) กำรควบคุมพัสดุ กำรจัดทำทะเบียนคุม
กำรจำหน่ำยพัสดุครุภณ
ั ฑ์ประจำปี จัดโดย
บ.ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อสังคม
จำกัด
3) กำรบริหำรพัสดุตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 จัดโดย บ.ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อสังคม จำกัด
4) กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง จัดโดย บ.ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อสังคม จำกัด

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

