
    

 
 
 

 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
และรายงานการก ากับติดตามการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรอบ 6 เดอืน 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการจัดท าเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นการจัดท าตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ประกอบกับน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2562 - 2579) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้สังคมเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมสุจริต ไม่โกง มีแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน และภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มี
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ  

ในการนี้เพ่ือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 

  
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ใน
การหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของ
นานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI : Corruption Perceptions Index) 
ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International (TI) ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้
คะแนน 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด 180 
ประเทศท่ัวโลก 

การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา  
ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ



    

 
 
 

 

ทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ การปรับปรุงระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  และองค์การ
มหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐรูปแบบอ่ืนๆ ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและ
ภาคประชาสังคม มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ได้ก าหนดมาตรการกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพ่ือเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝั งให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนไว้ ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ได้ก าหนด รายละเอียดไว้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 
พันธกิจ  
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา

การ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 
ก าหนดเป้าประสงคเชิงยุทธศาสตร์  
“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) สูงกว่าร้อยละ 50 
 
ก าหนดวัตถุประสงคหลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเทาทันด้วยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยมีคาคะแนน

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 



    

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
 
ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงการบริหารงานโดยสุจริต ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  มีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาสมรรถนะ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตามกฎ ระเบียบที่ส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

3) เพ่ือป้องกันมิให้พนักงาน เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

4) เพ่ือประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

 
 
 
 



    

 
 
 

 

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) โครงการระดับผลผลิต : ผลผลิตทางด้านข้อเสนอแนะงานด้านบริหารและตรวจสอบภายใน 
2) งบด าเนินงาน : แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมาณประจ าปีทั้งสิ้น XXXXXXX บาท 
4) เป้าหมาย 

4.1) พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึด
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละของบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้ตามรายละเอียดการด าเนินงาน
แต่ละโครงการก าหนดตัวชี้วัดไว้ 

 เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
ตามรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละโครงการก าหนดตัวชี้วัดไว้ 

 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในปีการประเมิน 
พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคม สสปน.ที่ไม่
ทนต่อการทุจริต เป็น
สังคมที่มีวัฒนธรรม
สุจรติ 

 
สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและ
ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต 
และร่วมต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ ปลูกจติส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างวินัย 

 
ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม 
กิจกรรม/อบรม มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต 
 

 
ร้อยละ 

 
80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านงการ
บริหารงานโดยสุจรติ 
 
 

 
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต 

 
ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการแสดง
เจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อ

 
ประกาศ
เจตจ านง

การบริหาร
โดยสุจรติ 

 
1 ฉบับ 



    

 
 
 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สาธารณชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

 
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
หน่วยงานมีมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมใน
การสกัดกั้นการทุจรติ
เชิงนโยบาย 

 
มาตรการ/
โครงการ/
กิจกรรม 

 
1 โครงการ/1 รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

 
พัฒนากลไกการป้องการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ สสปน. 

 
คะแนน 

 
80 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาสมรรถนะ เพิ่ม
ขีดความสามารถ
บุคลากรเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

 
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ให้มีสมรรถนะ และขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อช่วยเฝ้าระวัง และ
ลดโอกาสการเกิดการทุจริต
ขึ้นในหน่วยงาน 

 
จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต และร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/อบรม 
และมีองค์ความรู้
เพิ่มขึ้น 

 
งานด้าน
ต่างๆ ท่ีมี
ความเสีย่ง
จากการ
ทุจริต 

 
4 ด้าน 

 
 

โดยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) แยกตามยุทธศาสตร์และรายโครงการดังนี้ 
 

  

 



  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต 
เป้าประสงค์  สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

สร้างวินัย 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดี ไม่ยอมรับการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ปรับฐานความคดิให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การให้
ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การให้องค์ความรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมสจุริตในหน่วยงาน 
การสร้างวัฒนธรรมสุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้น
การปลูกจติส านึกภายในบุคคล
ปรับฐานความคดิให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 
 

1.1) การปรับฐานคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต
ของบุคลากร สสปน. โดยการ
ฝึกอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การอบรมเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับพนักงานใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดไีม่
ยอมรับการทุจริต  
 
 
 

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนด        
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย. 62 5,000 

1.2) การจัดอบรมปฐมนเิทศ 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงานใหม่ในองค์กร 

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดไีม่
ยอมรับการทุจริต  
 

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 
100 ของเป้าหมายที่
ก าหนด        
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี  
ร้อยละ 80 

ต.ค.61-ก.ย. 62 - 

2) การรณรงค/์เผยแพร่คณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมองค์กรที่ดี

2.1) การรณรงคผ์่านทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น บอร์ด

รับรู้ข้อมลูจากช่องทางการ
เผยแพร่ ข้อมลูข่าวสารของ 

มกีารเผยแพร่ 
อย่างน้อย 2 ช่องทางต่อ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - 



  

  

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ประชาสมัพันธ์ Signage 
ระบบสื่อสารทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน 

สสปน. เรื่อง/ครั้ง ให้ตดิตาม และ
น าเสนออย่างน้อย 4 
เรื่อง/ครั้ง ต่อปี 

3) ส่งเสริมคา่นิยมการปฏิบตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ค่านิยม 
ประมวลจริยธรรมแก่พนักงาน 
และเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน 

3.1) เผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่วข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจก
คู่มือการบรหิารแบบม ี
ธรรมาภิบาล ประมวลจรยิธรรม 
การเผยแพร่ผา่นทางสื่อต่างๆ 
ทาง Knowledge 
Management หรือ Social 
Media เป็นต้น 

จ านวนเรื่อง/ครั้ง  
ที่มีการเผยแพร/่
ประชาสมัพันธ์แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 

4 เรื่อง/ครั้ง ต่อปี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - 

4) ส่งเสริมการปฏิบตัิงานของ
พนักงานให้มีจิตส านึกรักการ
ให้บริการ สร้างวัฒนธรรมสุจริต
ขึ้นในองค์กร โดยการปฏิบัติงาน
อย่างมีส่วนร่วม 

4.1 กิจกรรมรับมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานอยา่งม ี
ธรรมาภิบาล การปฏิบตัิงานท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
จากประธานคณะกรรมการฯ 
และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (กิจกรรม Get 
Together) 

ร้อยละของบุคลากรของ 
สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
บุคลากรของ  
สสปน. เกินกว่า 
ร้อยละ 80 ของพนักงาน
ทั้งหมด       

ก.ค. - ก.ย. 62 5,000 

4.2 กิจกรรมรับมอบนโยบาย
การบริหารงานโดยมีเจตจ านง
สุจรติของ ผอ. สสปน. (กิจกรรม 

ร้อยละของบุคลากรของ 
สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
บุคลากรของ  
สสปน. เกินกว่า 

ก.ค. – ก.ย.62 25,000 



  

  

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

Outing) ร้อยละ 80 ของพนักงาน
ทั้งหมด 

4.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปรึกษา หารือ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ระหว่างกันได้มากข้ึน (กิจกรรม 
Town Hall) 

พนักงานเข้าร่วมเตรียม
อาหารกลางวันมา
รับประทานร่วมกัน มี
โอกาสหารือวัตถุประสงค์
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 
ครั้งในรอบปีงบประมาณ 

เม.ย. - ก.ย. 62 - 

2) ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านการทุจรติประพฤติมิชอบ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิต 

5) การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ด ารงชีวิตและการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต เพื่อการป้องกันและต่อตา้น
การทุจริต และปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อสัตย์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (การฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ระบบเรยีนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ social) 

5.1 การส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 ร้อยละบุคลากร ของ 
สสปน. ได้เข้าร่วมกิจกรรม/
ศึกษาดูงาน/อบรม หรือ
ได้รับความรูจ้ากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนด        

เม.ย. - มิ.ย. 62 5,000 

5.2 เผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
เผยแพรผ่่านทางสื่อต่างๆ ทาง 
Knowledge Management 
(KM) หรือ Social Media เป็นต้น 

5.2 รับรู้ข้อมูลจากช่อง
ทางการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารของ สสปน.  

มีการเผยแพร่อย่างน้อย 
2 ช่องทางให้ติดตาม 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - 

 
 
 



  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับเจตจ านงการบริหารงานโดยสุจริต  
เป้าประสงค์   ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมร่วมในการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงใน 
การต่อต้านการทุจรติต่อ
สาธารณชน และก าหนด 
นโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ 
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
 
 
 

1) ผู้บริหาร/พนักงาน และผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดง 
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน และมีการก าหนด 
นโยบายมาตรการ/แผนงาน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ เพื่อพัฒนา 
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ 
โปร่งใสปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

1.1 การประกาศเจตจ านงการ 
บริหารงานด้วยความสุจรติของ 
ผอ. สสปน. และการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แสดง 
เจตจ านงผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 
 

1.1) หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านงในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต  
 
 

1 ประกาศ ม.ค. - มี.ค. 62 - 

1.2 ผู้บริหารแสดงกิจกรรมเพื่อ
แสดงเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความสุจรติ ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน 

1.2) มีการเผยแพร่/
ประชาสมัพันธ์การแสดง
กิจกรรมดังกล่าวให้
สาธารณชนรับทราบ 

มีการเผยแพร่อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

ม.ค. - มี.ค. 62 - 

 
 
 



  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  หน่วยงานที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) วางมาตรการเสรมิในการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
บนฐานการบริหารจดัการแบบ
มีธรรมาภิบาล ได้แก่ข้ันการ
ก าหนดนโยบาย ข้ันการ
ตัดสินใจด าเนินการตาม
นโยบาย ขั้นการน านโยบายไป
ปฏิบัติ และขั้นการประเมินผล
งานท่ีได้ปฏิบัตติามนโยบาย 

1) การก าหนดนโยบายมาตรการ 
แนวทางแผนงานหรือโครงการ/ 
กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาล
เพื่อ ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

1.1) มีการด าเนินงานตาม
นโยบาย การก ากับดูแลองค์การที่
ดี และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการใช้
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานจากผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 

หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย โดยการด าเนิน
โครงการโดยใช้
กระบวนการอย่างมีส่วน
ร่วมในการบรหิารงานจาก 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1 โครงการ ต.ค. 61 -  พ.ค. 62 5,000 

1.2) มีการด าเนินงานส ารวจความ
พึงพอใจจากผู้ใช้บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงาน 

มีรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียประจ าป ี

1 รายงาน ม.ค. - มี.ค. 62 15,000 

1.3) จัดประชุมกลุ่มคู่ค้า เพื่อให้
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ 
สสปน. เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ป้องกัน
การทุจริต 

หน่วยงานได้จดัการประชุม
กับกลุ่มคู่ค้ากับ สสปน. 
โดยมีจ านวนผู้ค้าเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

1 โครงการ ม.ค. - มี.ค. 62 25,000 

 



  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
เป้าประสงค์   พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  1. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการด าเนินงานของ สสปน. 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจรติและพัฒนา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการ 
ทุจริต 

1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และรวบรวมข้อมลู เพื่อ
ทบทวน และปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการการทุจรติฯ 
และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1.1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน ของ สสปน.  
 
 
 
 

หน่วยงานมีแผน ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

1 แผน พ.ค. - ต.ค. 62 - 

2) การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนินงาน ตามแผนฯ 
และน าข้อเสนอแนะมา 
ปรับปรุง 

มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
การติดตามรอบระยะเวลา  
6 เดือน และข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานมีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปี  
พ.ศ. 2562 

1 รายงาน ม.ค. - มี.ค. 62 - 

3) มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ

มีการจัดการประชุมและได้
รายงานสรุปการประเมินความ

หน่วยงานมีคู่มือการบริหาร
ความเสีย่งจากการทุจริต 

1 ฉบับ ม.ค. - มี.ค. 62 25,000 



  

  

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เสี่ยงการทุจริตและคูม่ือการ

บริหารความเสี่ยงจากการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

4) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ตรวจสอบการละเว้นการ
ปฏิบัติงาน การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต ร้องเรียนทั่วไป และ
ก าหนดแนวปฏิบตัิในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เหมาะสมอย่าง
น้อย ๓ ช่องทาง และมีแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่เผยแพร่
สาธารณะ 

มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง และมีแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ม.ค. - มี.ค. 62 - 

5) จัดให้มีระบบตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการส่งเสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) ทราบและให้
ความเห็น 

จัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ภายในด าเนินการตามระเบียบ 
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) และฝา่ย
ตรวจสอบจะต้องจัดท าแผนงาน 
จัดท ารายงาน ผลการตรวจสอบ 
ติดตาม และข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการจัดท าแผนและ
รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในปีละ 2 รายงาน 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 - 

2) ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐาน
และเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านต่างที่ส าคญั เช่น  
- การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- การจัดซื้อจดัจ้าง 
- การบัญชี 

มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
คู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท่ีส าคญั 

มีการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างเสร็จสิ้น 
4 ด้าน 

คู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 4 ด้าน 

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 50,000 



  

  

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- การเงิน 

3) การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับดัชนีการรบัรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และน า
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ด าเนินงานปีท่ีผ่านมา มา
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้
เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
เพิ่มขึ้น 

การยกระดับพัฒนาคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ของ      
สสปน. 

คะแนนประเมิน คณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ สสปน.  

80 คะแนน ม.ค. - มิ.ย. 62 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาสมรรถนะ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เป้าประสงค์  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือช่วยเฝ้า

ระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  จ านวนด้านของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ 

 
ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านต่างๆ ที่หน่วยงาน
มีความเสี่ยงทางด้านการทุจริต 
ให้บุคลากรมีขีดความสามารถใน
ด้านนั้นๆ สูงขึ้น 

1) เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ 
ตามบรรทัดฐานวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างานและมี
ส่วนช่วยป้องกันการทุจริต 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น 
- ด้านการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการบัญชี 
- ด้านการตรวจสอบภายใน 
- ด้านความเสี่ยง โดยเฉพาะ

ความเสีย่งจากการทุจริต/ด้าน
การควบคุมภายใน 

- ด้านการประเมิน ITA 
- ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
เป็นต้น 
 

มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านต่างๆ และผา่นเกณฑ์
การอบรมทีผู่้จัดก าหนด 
(ถ้ามี) 

4 ด้าน ม.ค. - ต.ค. 62 5,000 



  

  

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ 

 
ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2) การอบรมกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพสัดุ
ตามพระราชบัญญัติจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงาน 

มีการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
การเข้าร่วมอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนด       
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ในเรื่องที่อบรม
อย่างน้อยร้อยละ 75 

เม.ย.-ต.ค. 62 5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


