รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ได้ให้ควำมสำคัญในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร
มหำชน)มีควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลองค์กำรที่ดี และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
จึงวำงกรอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5

สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
ยกระดับเจตจำนงกำรบริหำรงำนโดยสุจริต
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
พัฒนำสมรรถนะเพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้นสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำวมีกำรกำหนดกลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำเพื่อให้สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) เป็น องค์กรแห่งคุณธรรม
และควำมโปร่ งใสสอดคล้ องกับ หลั กเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ที่ กำหนดให้ เกณฑ์กำรประเมินมี เนื้อ หำครอบคลุ มหลำยด้ำ น ซึ่ง เกี่ย วข้องกับคุณ ธรรม
ควำมโปร่ งใส และกำรทุ จ ริ ต ทั้ง ที่มีลั ก ษณะกำรทุ จริต ทำงตรง และกำรทุ จริต ทำงอ้ อม รวมไปถึง บริบ ท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(องค์กำรมหำชน) ในกำรนำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำน
และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนนประเมิน Corruption Perception Index (CPI) ของประเทศไทยในระยะ
ยำวได้ โดยได้จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
2) กำรใช้งบประมำณ
3) กำรใช้อำนำจ

4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
9) กำรเปิดเผยข้อมูล
10) กำรป้องกันกำรทุจริต
ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561
ถึงวัน ที่ 31 มีน ำคม พ.ศ. 2562 ส ำนั กงำนส่ งเสริมกำรจัดประชุมและนิท รรศกำร (องค์กำรมหำชน) ได้
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนส่ง เสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) โดยมุ่งเน้นที่กำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเป็นสำคัญ รวมไป
ถึงกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนและกำรติดตำม กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ มี ควำมโปร่ ง ใส่ ปลอดจำกกำรทุจ ริ ต และตรวจสอบได้ ในทุ ก ขั้น ตอน โดยมี
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน จำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) ปรับฐำนควำมคิดให้
สำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
กำรให้องค์ควำมรู้เพื่อ
สร้ำงวัฒนธรรมสุจริตใน
หน่วยงำน

1) กำรจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรูค้ วำม
เข้ำใจด้ำนกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยมุ่งเน้นกำรปลูก
จิตสำนึกภำยในบุคคล
ปรับฐำนควำมคิดให้
สำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และสร้ำงค่ำนิยมร่วม
ต้ำนกำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลำกรที่
ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดไี ม่ยอมรับ
กำรทุจริต

1.1) กำรปรับฐำนคิดกำร
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตของ
บุคลำกร สสปน. โดยกำร
ฝึกอบรมเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน กำรอบรมเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
พนักงำนในองค์กร
1.2) กำรจัดอบรมปฐมนิเทศ ร้อยละของบุคลำกรที่
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
ให้กับพนักงำนใหม่ในองค์กร กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดไี ม่ยอมรับ
กำรทุจริต

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

1) มีผู้เข้ำร่วมร้อยละ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
80 ของเป้ำหมำยที่
กำหนด
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดีร้อยละ 80

1) มีผู้เข้ำร่วมร้อยละ
100 ของเป้ำหมำยที่
กำหนด
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 80

ในรอบระยะเวลำ 6 เดือน
แรกของปีงบประมำณ
2562 ได้ดำเนินกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่แล้ว
จำนวน 32 คน และ
ประเมินผลแล้วมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดีเฉลี่ยร้อยละ
93.5

-

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
2) กำรรณรงค์/เผยแพร่ 2.1) กำรรณรงค์ผ่ำนทำง
รับรู้ข้อมูลจำกช่อง
คุณธรรม จริยธรรม และ ช่องทำงสื่อต่ำงๆ เช่น บอร์ด ทำงกำรเผยแพร่
ค่ำนิยมองค์กรที่ดีทำง
ประชำสัมพันธ์ Signage
ข้อมูลข่ำวสำรของ สส
ช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ
ระบบสื่อสำรทั้งภำยใน และ ปน.
ภำยนอกหน่วยงำน

3) ส่งเสริมค่ำนิยมกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ค่ำนิยม
ประมวลจริยธรรมแก่
พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน

โครงการ/กิจกรรม

3.1) เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
เช่น กำรแจกคู่มือกำร
บริหำรแบบมี
ธรรมำภิบำล ประมวล
จริยธรรม กำรเผยแพร่ผ่ำน

จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่มี
กำรเผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์แก่
พนักงำน เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

มีกำรเผยแพร่
อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง
ต่อเรื่อง/ครั้ง ให้
ติดตำม และนำเสนอ
อย่ำงน้อย 4 เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

มีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ จำนวน 5 ช่องทำง
1. เผยแพร่ผำ่ นระบบ
เครือข่ำยภำยใน สสปน.
แสดงข้อควำมและภำพ
Info Graphic หน้ำจอ
คอมพิวเตอร์ของบุคลำกร
สสปน. ทุกคน
2. เผยแพร่ผ่ำนโทรทัศน์
ภำยใน สสปน.
3. เผยแพร่ผ่ำนระบบ
จัดกำรองค์ควำมรู้ สสปน.
4. จัดทำ Signage ติดที่โถง
สำนักงำน
5. ติดประกำศที่บอร์ด
ส่งเสริมองค์ควำมรู้เรื่อง
1. คู่มือธรรมำภิบำล
2. ประมวลจริยธรรมฯ
3. คู่มือปฐมนิเทศ
4. คู่มือคุณธรรม
โดยกำรแจก

-

4 เรื่อง/ครั้ง ต่อปี

-

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ทำงสื่อต่ำงๆ ทำง
Knowledge
Management หรือ Social
Media เป็นต้น
4) ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน
ให้มีจิตสำนึกรักกำร
ให้บริกำร สร้ำง
วัฒนธรรมสุจริตขึ้นใน
องค์กร โดยกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีส่วน
ร่วม

4.1 กิจกรรมรับมอบ
นโยบำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มีธรรมำภิบำล กำร
ปฏิบัติงำนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ จำกประธำน
คณะกรรมกำรฯ และ
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (กิจกรรม Get
ogether)
4.2 กิจกรรมรับมอบ
นโยบำยกำรบริหำรงำนโดย
มีเจตจำนงสุจริตของ
ผอ. สสปน. (กิจกรรม
Outing)

ร้อยละของบุคลำกร
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ของ สสปน. ที่เข้ำร่วม เป็นบุคลำกรของ
กิจกรรม
สสปน. เกินกว่ำร้อยละ
80 ของพนักงำน
ทั้งหมด

ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. แจกเอกสำรคูม่ ือให้แก่
พนักงำน
2. นำเอกสำรเผยแพร่ผ่ำน
ระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ของ
สสปน. และIntranet
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

ร้อยละของบุคลำกร
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ของ สสปน. ที่เข้ำร่วม เป็นบุคลำกรของ
กิจกรรม
สสปน. เกินกว่ำร้อยละ
80 ของพนักงำน
ทั้งหมด

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2 กิจกรรมกำรมีส่วนร่วม พนักงำนเข้ำร่วม
ของพนักงำนในกำรปรึกษำ เตรียมอำหำรกลำงวัน
หำรือ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำน มำทำนร่วมกัน มี
มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และมี โอกำสหำรือ
ควำมโปร่งใส สำมำรถ
วัตถุประสงค์เพื่อให้
ตรวจสอบระหว่ำงกันได้
งำนมีประสิทธิภำพ
(กิจกรรม Town Hall)
มำกขึ้น โปร่งใสมำกขึ้น
5) ประยุกต์หลักปรัชญำ 5) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 5.1 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ร้อยละบุคลำกรของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักกำรดำรงชีวติ และ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ สสปน. ได้เข้ำร่วม
เครื่องมือต้ำนกำรทุจริต กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต พอเพียง
กิจกรรม/ศึกษำดูงำน/
ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น เพื่อกำรป้องกันและ
อบรม หรือได้รับควำมรู้
เครื่องมือในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และ
จำกหน่วยงำนที่
ดำรงชีวิต
ปลูกฝังจิตสำนึกควำม
เกี่ยวข้อง
ซื่อสัตย์ตำมปรัชญำ
5.2 เผยแพร่ข้อมูลที่
รับรู้ข้อมูลจำกช่อง
เศรษฐกิจพอเพียง (กำร เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทำงกำรเผยแพร่
ฝึกอบรม/สัมมนำ/ศึกษำ เช่น กำรเผยแพร่ผ่ำนทำงสื่อ ข้อมูลข่ำวสำรของ
ดูงำน/ระบบเรียนรู้แบบ ต่ำงๆ ทำง Knowledge
สสปน.
ออนไลน์และสื่อ social) Management (KM) หรือ
Social Media เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
จัดกิจกรรมอย่ำงน้อย
3 ครั้งในรอบ
ปีงบประมำณ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

มีผู้เข้ำร่วมร้อยละ 80 อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ของเป้ำหมำยที่กำหนด

มีกำรเผยแพร่
อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง
ให้ติดตำม

ส่งเสริมองค์ควำมรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำร
นำเอกสำรเผยแพร่ผ่ำน
ระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ของ
สสปน. และเผยแพร่เอกสำร
ทำง Facebook ของ สสปน.

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงกำรบริหำรงำนโดยสุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) ผู้บริหำรแสดง
เจตจำนงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่อสำธำรณชน
และกำหนด นโยบำย
มำตรกำร แผนงำน หรือ
โครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนำหน่วยงำนให้มี
คุณธรรม และควำม
โปร่งใส

1) ผู้บริหำร พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
แสดง เจตจำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อ
สำธำรณชน และมีกำร
กำหนด นโยบำย
มำตรกำร/แผนงำน หรือ
โครงกำร/กิจกรรม/
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
เพื่อพัฒนำ หน่วยงำนให้
มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสปรับปรุง/
พัฒนำกำรดำเนินงำน

โครงการ/กิจกรรม
1.1 กำรประกำศเจตจำนง
กำรบริหำรงำนด้วยควำม
สุจริตของ ผอ. สสปน. และ
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
แสดงเจตจำนงผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน

1.2 ผู้บริหำรแสดงกิจกรรม
เพื่อแสดงเจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมสุจริต
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนผ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ของ
หน่วยงำน

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยงำนมีกำร
ประกำศเจตจำนงใน
กำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต

มีกำรเผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์กำร
แสดงกิจกรรมดังกล่ำว
ให้สำธำรณชนรับทรำบ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 ประกำศ

เผยแพร่ประกำศเจตจำนง
ของ ผอ. สสปน. แล้วเมื่อ
วันที่ 24 ตุลำคม 2561 บน
เว็บไซต์ของสำนักงำนฯ และ
ผอ.สสปน. ได้ประกำศ
เจตจำนงสุจริตในกำร
บริหำรงำนต่อที่ประชุมกลุ่มคู่
ค้ำของ สสปน. จำนวน 50 คน
เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562
ที่ห้องประชุม
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์
ได้มีกำรจัดกำรประชุม
ผู้บริหำรและให้ผู้บริหำร
แสดงเจตจำนงสุจริตในกำร
บริหำรงำน เมื่อวันที่
13 มีนำคม พ.ศ. 2562
มีรูปภำพแสดงบนเว็บไซต์
ของสำนักงำนฯ และบน
บอร์ดประชำสัมพันธ์

มีกำรเผยแพร่
อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
1) วำงมำตรกำรเสริมใน 1) กำรกำหนดนโยบำย 1.1) มีกำรดำเนินงำนตำม หน่วยงำนมีมำตรกำร/
กำร สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง มำตรกำร แนวทำง
นโยบำย กำรกำกับดูแล
โครงกำร/กิจกรรม ใน
นโยบำย บนฐำนกำร
แผนงำนหรือโครงกำร/ องค์กำรที่ดี และกำรบริหำร กำรสกัดกั้นกำรทุจริต
บริหำรจัดกำรแบบมี
กิจกรรมบนฐำน
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยกำร เชิงนโยบำย โดยกำร
ธรรมำภิบำล ได้แก่ขั้น
ธรรมำภิบำลเพื่อป้องกัน ใช้กระบวนกำรอย่ำงมีส่วน ดำเนินโครงกำรโดยใช้
กำรกำหนดนโยบำย ขั้น กำรทุจริตและประพฤติ ร่วมในกำรบริหำรงำนจำกผู้ กระบวนกำรอย่ำงมีส่วน
กำรตัดสินใจดำเนินกำร มิชอบ
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมในกำรบริหำรงำน
ตำมนโยบำย ขั้นกำรนำ
จำกผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
นโยบำยไปปฏิบตั ิ และ
1.2) มีกำรดำเนินงำนสำรวจ มีรำยงำนผลกำรสำรวจ
ขั้นกำรประเมินผลงำนที่
ควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร ควำมพึงพอใจจำก
ได้ปฏิบตั ิตำมนโยบำย
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจำก ผู้ใช้บริกำรและผูม้ ีส่วน
กำรดำเนินงำน
ได้ส่วนเสียประจำปี
1.3 จัดประชุมกลุม่ คู่ค้ำ
หน่วยงำนได้จดั กำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดซื้อ ประชุมกับกลุม่ คู่ค้ำกับ
จัดจ้ำงของ สสปน. เป็นไป สสปน. โดยมีจำนวน
ด้วยควำมโปร่งใส
ผู้ค้ำเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ
และสำมำรถตรวจสอบได้
50 คน
ป้องกันกำรทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 โครงกำร

สำยงำนพัฒนำธุรกิจและ
นวัตกรรมจะมีกำรจัดทำ
โครงกำรโดยนำผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียมำดำเนินโครงกำร
เช่น คู่มือมำตรฐำนกำร
บริหำรกำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน
เป็นต้น

1 รำยงำน

สสปน. ได้จดั ทำกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจปี พ.ศ. 2562
เสร็จแล้ว และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสำนักงำนแล้ว
สสปน. ได้จดั ประชุมกับกลุ่ม
คู่ค้ำเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์
2562 และได้เผยแพร่ ปชส.
กำรประชุมดังกล่ำวบน
เว็บไซต์สำนักงำน

1 โครงกำร

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
1) สร้ำงกลไกกำรป้องกัน 1) ศึกษำ วิเครำะห์
มีกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร หน่วยงำนมีแผน
เพื่อ ยับยั้งกำรทุจริตและ สังเครำะห์ และรวบรวม ป้องกันและปรำบปรำม
ปฏิบัติกำรป้องกันและ
พัฒนำ นวัตกรรมและ
ข้อมูล เพื่อทบทวน และ กำรทุจริต และกำรติดตำม ปรำบปรำมกำรทุจริต
เทคโนโลยี สำรสนเทศเพื่อ ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร ประเมินผลกำรดำเนินงำน ประจำปี พ.ศ. 2562
ลดปัญหำกำร ทุจริต
ป้องกันและปรำบปรำม ของ สสปน.
กำรทุจริตให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรกำร
ทุจริตฯ และนโยบำย
กฎหมำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) กำรกำกับ/ติดตำม/ มีกำรรำยงำนผลกำร
หน่วยงำนมีรำยงำนผล
ประเมินผล และรำยงำน ดำเนินงำนกำรติดตำมรอบ กำรดำเนินงำนตำม
ผลกำรดำเนินงำน ตำม ระยะเวลำ 6 เดือน และ
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
แผนฯ และนำ
ข้อเสนอแนะ
และปรำบปรำมกำรทุจริต
ข้อเสนอแนะมำ
ประจำปี พ.ศ. 2562
ปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 แผน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

1 รำยงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
3) มีกำรจัดประชุมเชิง มีกำรจัดกำรประชุมและได้ หน่วยงำนมีคู่มือกำร
ปฏิบัติกำรเรื่องแนว
รำยงำนสรุปกำรประเมิน บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำร
ทำงกำรประเมินควำม
ควำมเสีย่ งกำรทุจริตและ ทุจริต ประจำปี
เสี่ยงกำรทุจริต
คู่มือกำรบริหำรควำมเสีย่ ง พ.ศ. 2562
จำกกำรทุจริต
4) ส่งเสริมกำรมีส่วน
จัดให้มีช่องทำงร้องเรียน มีช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วน เรื่องกำรทุจริต ร้องเรียน ร้องเรียนที่เหมำะสม
เสียในกำรตรวจสอบกำร ทั่วไป และกำหนดแนว
อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง
ละเว้นกำรปฏิบตั ิงำน
ปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่อง และมีแนวปฏิบัติกำร
กำรทุจริตหรือประพฤติ ร้องเรียน
จัดกำรเรื่องร้องเรียนที่
มิชอบ
เผยแพร่สำธำรณะ
1) จัดให้มีระบบ
จัดให้มีระบบกำร
มีกำรจัดทำแผนและ
ตรวจสอบภำยใน และ ตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมระเบียบ
ภำยในนำเสนอต่อ
ตรวจสอบภำยในให้
ข้อบังคับคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สสปน. และฝ่ำยตรวจสอบ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
ในคณะกรรมกำร
จะต้องจัดทำแผนงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุม จัดทำรำยงำน ผลกำร
และนิทรรศกำร
ตรวจสอบ ติดตำม และ
(องค์กำรมหำชน) ทรำบ ข้อเสนอแนะเสนอต่อ
และให้ควำมเห็น
คกก.ตรวจสอบ
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 ฉบับ

ได้จัดกำรประชุมแล้วเมื่อ
วันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2562
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำคู่มือฯ

มีช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่ำงน้อย 3
ช่องทำง และมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน

หน่วยงำนมีกำรช่องทำง
ร้องเรียน ดังนี้ 1.โทรศัพท์
2.โทรสำร 3. E-mail
4.จดหมำย

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
ปีละ 2 รำยงำน

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้
จัดทำรำยงำนตรวจสอบครั้ง
แรกเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 20
กันยำยน 2561

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์
2) ส่งเสริม พัฒนำ
มำตรฐำนและเครื่องมือใน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน

แนวทาง/มาตรการ

จัดทำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงที่
สำคัญ เช่น
- กำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พัสดุ
- กำรบัญชี
- กำรเงิน
3) กำรพัฒนำวิเครำะห์
กำรจัดประชุมเชิง
และบูรณำกำรระบบกำร ปฏิบัติกำร เพื่อ
ประเมินคุณธรรมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
ควำมโปร่งใสใน
นำข้อเสนอแนะจำกผล
กำรดำเนินงำนของ
กำรดำเนินงำนปีทผี่ ่ำน
หน่วยงำนเพื่อเชื่อมโยงกับ มำ มำปรับปรุงและ
แนวทำงกำรยกระดับดัชนี พัฒนำองค์กรให้เกิด
กำรรับรู้กำรทุจริตของ
คุณธรรมและควำม
ประเทศไทย
โปร่งใสเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลการ
ค่าเป้าหมาย
ปฏิบัติงาน
มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีกำรจัดทำมำตรฐำนกำร คู่มือและมำตรฐำนกำร
หรือคู่มือกำหนดมำตรฐำน ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง
ปฏิบัติงำน 4 ด้ำน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ที่ เสร็จสิ้น 4 ด้ำน
สำคัญ
โครงการ/กิจกรรม

กำรยกระดับพัฒนำ
คะแนนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA) ของ
สสปน.

คะแนนประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) ของ สสปน.

80 คะแนน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
สสปน. ได้ประกำศใช้
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน 3
ด้ำน ได้แก่ พัสดุ บัญชี
กำรเงิน และด้ำนบริหำร
บุคคล เมื่อวันที่ 25
มิถุนำยน 2561

สสปน. จัดให้มีกำรประชุม
คณะทำงำน ITA เมื่อวันที่
28 กุมภำพันธ์ 2562 และ
วันที่ 12 มีนำคม 2562 ที่
สำนักงำน สสปน.

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำสมรรถนะ เพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
1) พัฒนำสมรรถนะของ 1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้แก่ ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำ
บุคลำกรด้ำนต่ำงๆ ที่
บุคลำกรในกำรปฏิบัติ
อบรม สัมมนำที่เกี่ยวข้อง รับกำรส่งเสริมองค์
หน่วยงำนมีควำมเสี่ยง
หน้ำที่ตำมระเบียบ
กับกำรปฏิบัติงำน วิชำชีพ ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ และ
ทำงด้ำนกำรทุจริต ให้
กฎหมำย จรรยำบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรมที่ผู้
บุคลำกรมีขีด
ตำมบรรทัดฐำนวิชำชีพที่ ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น จัดกำหนด (ถ้ำมี)
ควำมสำมำรถในด้ำนนั้นๆ เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
- ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สูงขึ้น
และมีส่วนช่วยป้องกันกำร
ภำครัฐ
ทุจริต
- ด้ำนกำรเงิน
- ด้ำนกำรบัญชี
- ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน
- ด้ำนควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจริต/ด้ำนกำร
ควบคุมภำยใน
- ด้ำนกำรประเมิน ITA
- ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

4 ด้ำน

พนักงำน ของ สสปน. ได้
เข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับกำร
ประเมิน ITA ที่สำนักงำน
ปปช. ส่วนด้ำนอื่นๆ อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
1) กำรอบรมกฎหมำย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
จัดหำพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติจดั ซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่
พนักงำน

โครงการ/กิจกรรม
มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนตำม
พระรำชบัญญัติจดั ซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลำกรที่
ผ่ำนกำรเข้ำร่วมอบรมมี
ควำมรู้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1) มีผู้เข้ำร่วมร้อยละ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
80 ของเป้ำหมำย
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีควำมรู้เรื่อง
ที่อบรมอย่ำงน้อย
ร้อยละ 75

ปัญหา/อุปสรรค

