แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
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และรายงานการกากับติดตามการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรอบ 6 เดือน
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการจัดทาเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นการจัดทาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ได้กาหนด
วิสั ย ทัศน์ มุ่งสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่ งยื นของประเทศ ประกอบกับนาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2579) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้สังคมเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต ไม่โกง มีแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน และภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มี
จิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ
ในการนี้เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้ าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นแผนงานที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรม
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ใน
การหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดารงอยู่ ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของ
นานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI : Corruption Perceptions Index)
ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International (TI) ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้
คะแนน 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด 180
ประเทศทั่วโลก
การแก้ปัญหาการทุจริ ตจึงเป็น นโยบายเร่งด่วนสาคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ปั ญหา
ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
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ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ การปรับปรุงระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐรูปแบบอื่นๆ ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระทาความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและภาค
ประชาสังคม มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการและการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ได้กาหนดมาตรการกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝั งให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปราม
การทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนไว้ ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ได้กาหนด รายละเอียดไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
กาหนดเป้าประสงคเชิงยุทธศาสตร์
“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) สูงกว่าร้อยละ 50
กาหนดวัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเทาทันด้วยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยมีค าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
ดังนั้ น เพื่อให้ การขับ เคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ า งเป็น
รู ป ธรรม จึ งจั ดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของส านักงานส่งเสริมการจั ดประชุ มและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงการบริหารงานโดยสุจริต ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ และลู ก จ้ า งของส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตามกฎ ระเบียบที่สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กาหนด
3) เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ พ นั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ และลู ก จ้ า งของส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4) เพื่อประสานความร่ ว มมื อ กับ เครื อ ข่ายทุ กภาคส่ ว นในการร่ว มกันป้ อ งกัน มิ ให้ เ กิด การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1) โครงการระดับผลผลิต : ผลผลิตทางด้านข้อเสนอแนะงานด้านบริหารและตรวจสอบภายใน
2) งบดาเนินงาน : แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณประจาปีทั้งสิ้น 160,000 บาท (ไม่รวมงบประมาณการฝึกอบรม)
4) เป้าหมาย
4.1) พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึด
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
 ร้อยละของบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้ตามรายละเอียดการดาเนินงาน
แต่ละโครงการกาหนดตัวชี้วัดไว้
 เป้าหมายการดาเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
ตามรายละเอียดการดาเนินงานแต่ละโครงการกาหนดตัวชี้วัดไว้
 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในปีการประเมิน
พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม สสปน.ที่ไม่
ทนต่อการทุจริต เป็น
สังคมที่มีวัฒนธรรม
สุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงการ
บริหารงานโดยสุจริต

KRITTIN THIRACHAI

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2563

สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและ
ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต
และร่วมต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ ปลูกจิตสานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัย

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต

ร้อยละ

80

ผู้บริหารของหน่วยงานแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต

ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการแสดง
เจตจานงในการ

ประกาศ
เจตจานง
การบริหาร
โดยสุจริต

1 ฉบับ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2563

ต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาสมรรถนะ เพิ่ม
ขีดความสามารถ
บุคลากรเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานมีมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมใน
การสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

มาตรการ/
โครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการ/1 รายงาน

พัฒนากลไกการป้องการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตและมี
ประสิทธิภาพ

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ดาเนินงานของ สสปน.

คะแนน

80

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ให้มีสมรรถนะ และขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อช่วยเฝ้าระวัง และ
ลดโอกาสการเกิดการทุจริต
ขึ้นในหน่วยงาน

จานวนบุคลากรของ
หน่วยงานที่เข้ารับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต และร้อยละของ
บุคลากรทีผ่ ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/อบรม
และมีองค์ความรู้
เพิ่มขึ้น

งานด้าน
ต่างๆ ที่มี
ความเสีย่ ง
จากการ
ทุจริต

4 ด้าน

โดยมี แผนปฏิบั ติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)ประจาปี 2563 แยกตามยุทธศาสตร์และรายโครงการดังนี้

KRITTIN THIRACHAI
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์

สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัย
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดไี ม่
ยอมรับการทุจริต

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่กาหนด
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย.-มิ.ย. 63

งบประมาณ
(บาท)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดไี ม่
ยอมรับการทุจริต

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ
ต.ค.62-ก.ย. 63
100 ของเป้าหมายที่
กาหนด
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ร้อยละ 80

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การให้
ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
การให้องค์ความรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้น
การปลูกจิตสานึกภายในบุคคล
ปรับฐานความคิดให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต

1.1) การปรับฐานคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต
ของบุคลากร สสปน. โดยการ
ฝึกอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การอบรมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับพนักงานใน
องค์กร
1.2) การจัดอบรมปฐมนิเทศ
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงานใหม่ในองค์กร
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2) การรณรงค์/เผยแพร่คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมองค์กรที่ดี
ทางช่องทางสื่อสารต่างๆ

2.1) การรณรงค์ผ่านทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ Signage
ระบบสื่อสารทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน
3.1) เผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจก
คู่มือการบริหารแบบมี
ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม
การเผยแพร่ผา่ นทางสื่อต่างๆ
ทาง Knowledge
Management หรือ Social
Media เป็นต้น
4.1 กิจกรรมรับมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล การปฏิบตั ิงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้
จากประธานคณะกรรมการฯ
และประธานคณะกรรมการ

3) ส่งเสริมค่านิยมการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ค่านิยม
ประมวลจริยธรรมแก่พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

4) ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานให้มีจิตสานึกรักการ
ให้บริการ สร้างวัฒนธรรมสุจริต
ขึ้นในองค์กร โดยการปฏิบัติงาน
อย่างมีส่วนร่วม

KRITTIN THIRACHAI

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

รับรู้ข้อมูลจากช่องทางการ มีการเผยแพร่
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ อย่างน้อย 2 ช่องทางต่อ
สสปน.
เรื่อง/ครั้ง ให้ตดิ ตาม และ
นาเสนออย่างน้อย 4
เรื่อง/ครั้ง ต่อปี
จานวนเรื่อง/ครั้ง
4 เรื่อง/ครั้ง ต่อปี
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ที่มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรของ
สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
บุคลากรของ
สสปน. เกินกว่า
ร้อยละ 80 ของพนักงาน
ทั้งหมด
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ม.ค. - ก.ย. 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย

5,000

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ตรวจสอบ (กิจกรรม Get
Together)
4.2 กิจกรรมรับมอบนโยบาย
ร้อยละของบุคลากรของ
การบริหารงานโดยมีเจตจานง สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สุจริตของ ผอ. สสปน. (กิจกรรม
Outing)

2) ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ดารงชีวิต

5) การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ดารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังจิตสานึก
ความซื่อสัตย์ตามปรัชญา
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4.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปรึกษา หารือ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ระหว่างกันได้มากขึ้น (กิจกรรม
Town Hall)
5.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พนักงานเข้าร่วมเตรียม
อาหารกลางวันมา
รับประทานร่วมกัน มี
โอกาสหารือวัตถุประสงค์
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
บุคลากรของ
สสปน. เกินกว่า
ร้อยละ 80 ของพนักงาน
ทั้งหมด
จัดกิจกรรมอย่างน้อย 3
ครั้งในรอบปีงบประมาณ

5.1 ร้อยละบุคลากร ของ มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
สสปน. ได้เข้าร่วมกิจกรรม/ ของเป้าหมายที่กาหนด
ศึกษาดูงาน/อบรม หรือ
ได้รับความรูจ้ ากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ต.ค. 62 – ก.ย.63

เม.ย. - ก.ย. 63

ธ.ค. 62

20,000

ไม่มี่ค่าใช้จ่าย

จัดร่วมกับ
กิจกรรม
พนักงาน
สัมพันธ์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
เศรษฐกิจพอเพียง (การฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ social)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5.2 เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
5.2 รับรู้ข้อมูลจากช่อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
ทางการเผยแพร่ ข้อมูล
เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ ทาง ข่าวสารของ สสปน.
Knowledge Management
(KM) หรือ Social Media เป็นต้น

ค่าเป้าหมาย
มีการเผยแพร่อย่างน้อย
2 ช่องทางให้ติดตาม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ
(บาท)
-

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงการบริหารงานโดยสุจริต
เป้าประสงค์
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมร่วมในการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์
1) ผู้บริหารแสดงเจตจานงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และกาหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

แนวทาง/มาตรการ
1) ผู้บริหาร/พนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และมีการกาหนด
นโยบายมาตรการ/แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
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โครงกา
ร/กิจกรรม
1.1 การประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของ
ผอ. สสปน. และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจานงผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.1) หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจานงในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต (ใช้ประกาศเดิมของ
ผอ.สสปน. เนื่องจากยังคง
อยู่วาระการบริหารงาน)

1 ประกาศ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

โปร่งใสปรับปรุง/พัฒนาการ
ดาเนินงาน

1.2 ผู้บริหารแสดงกิจกรรมเพื่อ
แสดงเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

1.2) จัดกิจกรรมการ
ประกวดเรื่องเล่าดีดี
ภายใต้หัวข้อ “องค์กร
คุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้”

1 กิจกรรม

ต.ค. 62
(ผอ.มอบรางวัล
9 ตุลาคม 2562)

500

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 62 - พ.ค. 63

งบประมาณ
(บาท)
5,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ตัวชี้วั
ด
1) วางมาตรการเสริมในการ 1) การกาหนดนโยบายมาตรการ 1.1) มีการดาเนินงานตาม
หน่วยงานมีมาตรการ/
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย แนวทางแผนงานหรือโครงการ/ นโยบาย การกากับดูแลองค์การที่ โครงการ/กิจกรรม ในการ
บนฐานการบริหารจัดการแบบ กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาล
ดี และการบริหารจัดการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
มีธรรมาภิบาล ได้แก่ขั้นการ
เพื่อ ป้องกันการทุจริตและ
บ้านเมืองที่ดี โดยการใช้
นโยบาย โดยการดาเนิน
กาหนดนโยบาย ขั้นการ
ประพฤติมิชอบ
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วมใน
โครงการโดยใช้
ตัดสินใจดาเนินการตาม
การบริหารงานจาก
กระบวนการอย่างมีส่วน
นโยบาย ขั้นการนานโยบายไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมในการบริหารงานจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

KRITTIN THIRACHAI

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
1 โครงการ
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ปฏิบัติ และขั้นการประเมินผล
งานที่ได้ปฏิบัตติ ามนโยบาย

1.2) มีการดาเนินงานสารวจความ มีรายงานผลการสารวจ
พึ ง พอใจจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ มี ความพึงพอใจจาก
ส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินงาน ผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปี
1.3) จัดประชุมกลุ่มคู่ค้า เพื่อให้ หน่วยงานได้จดั การประชุม
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้า งของ กับกลุ่มคู่ค้ากับ สสปน.
สสปน. เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีจานวนผู้ค้าเข้าร่วม
และสามารถตรวจสอบได้ ป้องกัน ไม่น้อยกว่า 50 คน
การทุจริต

1 รายงาน

ม.ค. – ส.ค. 63

15,000

1 โครงการ

ม.ค. – ก.ย. 63

15,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. - ต.ค. 63

งบประมาณ
(บาท)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการดาเนินงานของ สสปน.
กลยุทธ์
1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
และรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ทบทวน และปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้

1.1 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน ของ สสปน.

หน่วยงานมีแผน ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี พ.ศ. 2563

1 แผน

KRITTIN THIRACHAI
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

มีการรายงานผลการดาเนินงาน
การติดตามรอบระยะเวลา
6 เดือน และข้อเสนอแนะ

หน่วยงานมีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาปี
พ.ศ. 2563

1 รายงาน

ม.ค. - มี.ค. 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีการจัดการประชุมและได้
รายงานสรุปการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและคูม่ ือการ
บริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่อง
มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
การทุจริต ร้องเรียนทั่วไป และ
ตรวจสอบการละเว้นการ
กาหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานมีคู่มือการบริหาร
ความเสีย่ งจากการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563

1 ฉบับ

ม.ค. – พ.ค. 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เหมาะสมอย่าง
น้อย ๓ ช่องทาง และมีแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่อง

มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างน้อย ๓
ช่องทาง และมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน

ม.ค. – ก.ย. 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย

แนวทาง/มาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการการทุจริตฯ
และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) การกากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน ตามแผนฯ
และนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง

3) มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

KRITTIN THIRACHAI
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
ปฏิบัติงาน การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
5) จัดให้มีระบบตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ทราบและให้
ความเห็น

2) ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐาน
และเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
3) การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ

จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านต่างที่สาคัญรวมทั้ง งาน
ตามพันธกิจ ของสสปน.
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และนา
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ดาเนินงานปีที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้

KRITTIN THIRACHAI

โครงการ/กิจกรรม

จัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ภายในดาเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) และฝ่าย
ตรวจสอบจะต้องจัดทาแผนงาน
จัดทารายงาน ผลการตรวจสอบ
ติดตาม และข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
คู่มือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ
การให้การสนับสนุนต่างๆ
การยกระดับพัฒนาคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในปีละ 2 รายงาน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีการจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆเสร็จ
สิ้น 4 ด้าน

คู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 4 ด้าน และ
การให้การสนับสนุน

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

-

1.2) จัดกิจกรรม
Workshop ผูบ้ ริหารและ
พนักงาน สสปน. ร่วมกัน
กาหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม

มีคณะผู้บริหารเข้าร่วม
ไม่ม้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
ผู้บริหารทั้งหมด และมี
พนักงานจากฝ่ายต่างๆ
อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน

พ.ค.-มิ.ย 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ร้องเรียนที่เผยแพร่
สาธารณะ
มีการจัดทาแผนและ
รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย

เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
Assessment : ITA) ของ
สสปน.

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์

พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
ช่วยเฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จานวนด้านของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1) พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านต่างๆ ที่หน่วยงาน
มีความเสี่ยงทางด้านการทุจริต
ให้บุคลากรมีขีดความสามารถใน
ด้านนั้นๆ สูงขึ้น

1) เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ตาม
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ
ตามบรรทัดฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการทางานและมี
ส่วนช่วยป้องกันการทุจริต

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านการตรวจสอบภายใน

มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านต่างๆ และผ่านเกณฑ์
การอบรมทีผ่ ู้จัดกาหนด
(ถ้ามี)

4 ด้าน

ต.ค.62 – ก.ย. 63

50,000

KRITTIN THIRACHAI
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. 62 -ก.ย. 63

50,000

- ด้านความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ความเสีย่ งจากการทุจริต/ด้าน
การควบคุมภายใน
- ด้านการประเมิน ITA
- ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
- ด้านธรรมาภิบาลผูบ้ ริหาร
เป็นต้น
2) การอบรมกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติจดั ซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงาน

KRITTIN THIRACHAI

มีการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจดั ซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน 1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
การเข้าร่วมอบรมมีความรู้ ของเป้าหมายที่กาหนด
เพิ่มขึ้น
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ในเรื่องที่อบรม
อย่างน้อยร้อยละ 75
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