
 

 

 

 

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อเป็นองค์กรปลอดการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำง

วัฒนธรรมภำยในองค์กรเพ่ือให้เป็น “องค์กรคุณธรรม ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ” ส่งเสริมกำรปฏิบัติที่มีควำม

โปร่งใส ใส่ใจให้บริกำรผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไมซ์อย่ำงเท่ำเทียม โดยในปีงบประมำณ 2563 

ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี ได้มีกำรจัดประชุม กำรจัดอบรม โดยสอดแทรกเนื้อหำท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญ

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในทุกกิจกรรมเพื่อเป็นการเน้นย ้าให้พนักงาน

และเจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และร่วมใจกันในการต่อต้านการทุจริต 

 



 

วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ในช่วงบ่ำย หลังกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือท ำแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

2564 สสปน จัดให้มีกำรอบรม “สร้างจิตส้านึกในการให้บริการ เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

ส้านักงาน” โดยสำระส ำคัญในกำรอบรมเน้นย้ ำถึงกำรให้บริกำรผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไมซ์และประชำชน

อย่ำงโปร่งใส่ เท่ำเทียม สะดวกและรวดเร็จ ตรวจสอบได้ อย่ำงมืออำชีพ 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ผู้บริหำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ ร่วมกันบริจำคเงิน เพ่ือจัดท ำถุงยังชีพจ ำนวน 

100 ถุง ไปแจกให้กับประชำชนที่เดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์โควิดระบำด ณ วัดดิสหงษำรำม (หรือวัดมักกะสัน) ใน

กิจกรรม "สสปน. มีแล้วแบ่งปัน" น ำโดย นำงสำววิชญำ สุนทรศำรทูล รองผู้อ ำนวยกำร สสปน. สำยงำนบริหำร  

พร้อมใจกันสวมเสื้อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 

 

 



 

เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สสปน. ได้มีกิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์ (Outing) ณ จังหวัดระยอง โดยใน

กิจกรรมนี้ นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ได้มีกำร

ให้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณธรรม และมีธรรมำภิบำล กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

พร้อมแสดงเจตจ ำนงสุจริตที่จะบริหำรงำน สสปน. อย่ำงจริงจัง 

 

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. ได้เข้ำร่วมในกำรท ำกิจกรรม “Dialogue in the 

Dark บทเรียนในความมืด” เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ สสปน. เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ชีวิตของผู้พิกำร

ทำงสำยตำ โดยส่งผ่ำนกิจกรรมกำรบรรยำยของวิทยำกรที่มำเล่ำประสบกำรณ์กำรเป็นผู้พิกำรทำงสำยตำที่เกิดจำก

ทำงอุบัติเหตุรถยนต์ เพ่ือส่งต่อห้วงเวลำควำมรู้สึกของผู้ อ่ืนที่ปฏิบัติต่อผู้พิกำรทำงสำยตำในสังคม  เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงำนได้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจผู้อ่ืนที่แตกต่ำงจำกเรำด้วยควำมเมตตำและมีคุณธรรมในจิตใจ โดยส่งผ่ำน

กิจกรรมเพ่ือให้เกิดข้อคิดดี ๆ ในกำรใช้ชีวิต หำกวันหนึ่งเรำไม่เหมือนเดิมเรำจะสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ต่อได้อย่ำงไร 

นอกจำกนี้มีกำรเน้นในส่วนของ "ควำมมืดด ำในจิตใจ" ก็เป็นสิ่งส ำคัญ หำกกำรด ำเนินชีวิตไม่มีคุณธรรม ก็จะมีกำร

ชีวิตที่มืดด ำในจิตใจ จะเกิดควำมยำกล ำบำกในกำรด ำรงชีวิต เกิดควำมทุกข์ใจ ดังนั้นกำรด ำรงชีวิตจะต้องมี



 

คุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดเพ่ือให้เกิดคุณภำพชีวิต และกำรเติบโตด้ำนคุณธรรม

ของจิตใจที่ดีขึ้น เมื่อทุกคนเกิดควำมรักและเห็นใจต่อผู้อ่ืน ควำมคิดที่จะท ำดีจะส่งผลให้เกิดกำรไม่ทุจริตในกำรใช้

ชีวิตประจ ำวันและในกำรท ำงำน ท ำให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในหน่วยงำน 

 

 

 

 นอกจำกนี้แล้ว ผอ. สสปน. 

ยั ง ไ ด้ ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม  Mission 

Possible ณ ลำนร่มไม้ อุทยำนเรือรบ

หลวงประแส ซึ่ งเป็นกิจกรรมด้ำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility) ที่ สสปน. ได้

จัดท ำโดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุก

ระดับร่วมกันประกอบจักรยำนเพ่ือส่ง

ต่อให้กับ เด็ก ๆ ในชุมชนน ำ ไปใช้



 

ประโยชน์ และได้มีกำรมอบอุปกรณ์กีฬำ

ให้กับน้องๆ ซึ่งกำรท ำกิจกรรมนี้เป็นกำร

ส่งต่อกำรแบ่งปันเพ่ือผู้อ่ืนที่เกิดควำมสุข

ใจทั้งผู้ให้และผู้รับ และเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมที่ เน้นกำร

เสียสละและเป็นผู้ให้เพ่ือตอบแทนสังคม 

ช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน

เสียสละควำมสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม เพ่ือปลูกฝังควำมคิดที่จะท ำดีใน

กำรใช้ชีวิตประจ ำวันและในกำรท ำงำน 

   

เม่ือวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 

2562 ณ  ห้ อ ง ป ร ะชุ ม  1 ชั้ น  26 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ

นิทรรศกำร นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ 

อยุธยำ ผู้ อ ำนวยกำร  สสปน.  ได้

มอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำร สสปน. 

สำยงำนบริหำร เป็นประธำน ในกำร

ประชุมก ำหนดเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ 

“ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน” 

โดยมีผู้บริหำร และตัวแทนฝ่ำยต่ำงๆ ในสสปน. ร่วมประชุม หำรือ และให้ควำมเห็นในกำรวำงแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนรณรงค์ให้พนักงำน สสปน. มีควำมเข้ำใจ และร่วมใจกันในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ภำยใน

องค์กร  

 

 



 

 

 

เม่ือวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. ได้มอบหมำยให้ นำย

ภูริพันธ์ บุนนำค ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นผู้แทนมอบรำงวัลให้กับนำงสำวนันท์ภัสสร บูรณะภักดี  ต ำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส ส่วนงำนไมซ์เลน ที่ชนะกำรประกวดในกิจกรรม “เรื่องดีดีบอกต่อ” ตำมนโยบำยของ ผอ. สส

ปน. ที่ให้มีกำรจัดกำรประกวดฯ ขึ้นภำยในส ำนักงำน สสปน. โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนส่งคลิปวิดีโอ (Clip Vdo) ที่มี

เนื้อหำเกี่ยวกับกำรท ำควำมดีในสังคม หรือเรื่องรำวดีดี ที่ได้พบเห็น โดยให้พนักงำน ส่งภำพ หรือวิดีโอ ที่เกี่ยวกับ

กำรท ำควำมดีในสังคม และจะน ำไปเผยแพร่ในช่องทำงสื่อสำรภำยในองค์กร ส ำหรับคลิปวีดีโอที่ชนะในกำร

ประกวดครั้งนี้ได้แก่ “มีธรรมสวัสดี” 

 

 

 



 

  

 

  

ในปีงบประมำณ 2563 นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. ได้สั่งกำรให้มีกำรแจกเสื้อ 

“องค์กรคุณธรรม” ให้กับพนักงำนทุกคน ของ สสปน. เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำน เพ่ือเป็นกำร

กระตุ้น และมุ่งเน้นในการสร้างจิตส้านึกในการท้างานของพนักงานให้มีความโปร่งใส มีความสุจริต มีวินัย มี

ความพอพียง จิตอาสา เพ่ือให้พนักงำนเกิดจิตส ำนึก เป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ท ำงำนโปร่งใส

และมีคุณธรรม แก่พนักงำนของ สสปน. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


