กิจกรรมของผู้บริหาร สาหรับการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ 2563
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ส่งเสริมกำรปฏิบัติที่มีควำม
โปร่งใส ใส่ใจให้บริกำรผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไมซ์อย่ำงเท่ำเทียม โดยในปีงบประมำณ 2563 ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ ได้มีกำรจัดประชุม กำรจัดอบรม โดยสอดแทรกเนื้อหำที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
รวมถึง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในทุกกิจกรรมเพื่อเป็นการเน้นย้าให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และ
ร่วมใจกันในการต่อต้านการทุจริต
วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ในช่วงเช้ำ นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อำนวยกำร สสปน. เป็นประธำนใน
พิธีเปิ ด กำรสั มมนำเชิงปฏิบั ติกำรเพื่อทำแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปี 2564 สสปน โดยให้ โ อวำทแก่พนักงำน
สสปน. “ให้ตระหนักและให้ความส้าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเท่าเทียม
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ” โดยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรสัมมนำในช่วงเช้ำ คณะ
ผู้บริหำร สสปน.ถ่ำยรูปร่วมกันพร้อมแสดงสัญลักษณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ในช่วงบ่ำย สสปน จัดให้มีกำรอบรม “สร้างจิตส้านึกในการให้บริการ เพื่อการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในส้ า นั ก งาน” โดยสำระส ำคั ญ ในกำรอบรมเน้ น ย้ ำถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำร
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไมซ์และประชำชนอย่ำงโปร่งใส่ เท่ำเทียม สะดวกและรวดเร็จ ตรวจสอบได้ อย่ำงมือ
อำชีพ

เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 สสปน. ได้มีกิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์ (Outing) ณ จังหวัดระยอง โดยใน
กิจกรรมนี้ นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ได้มีกำร
ให้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณธรรม และมีธรรมำภิบำล กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
พร้อมแสดงเจตจำนงสุจริตที่จะบริหำรงำน สสปน. อย่ำงจริงจัง

ผอ. สสปน. ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มในกำรท ำ
กิ จ กรรม “Dialogue in the Dark บทเรี ย น
ในควำมมืด” เพื่อให้พนั กงำนเจ้ำหน้ำ ที่ ข อง
สสปน. เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ชีวิตของ
ผู้ พิกำรทำงสำยตำ โดยส่ งผ่ ำนกิจ กรรมกำร
บรรยำยของวิทยำกรที่มำเล่ ำประสบกำรณ์
กำรเป็ น ผู้ พิ ก ำรทำงสำยตำที่ เ กิ ด จำกทำง
อุบัติเหตุรถยนต์ เพื่อส่งต่อห้วงเวลำควำมรู้สึก
ของผู้อื่นที่ปฏิบัติต่อผู้พิกำรทำงสำยตำในสังคม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจผู้อื่นที่แตกต่ำงจำกเรำ
ด้วยควำมเมตตำและมีคุณธรรมในจิตใจ โดยส่งผ่ำนกิจกรรมเพื่อให้เกิดข้อคิดดี ๆ ในกำรใช้ชีวิต หำกวันหนึ่งเรำไม่
เหมือนเดิมเรำจะสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้อย่ำงไร นอกจำกนี้มีกำรเน้นในส่วนของ "ควำมมืดดำในจิตใจ" ก็เป็นสิ่ง
สำคัญ หำกกำรดำเนินชีวิตไม่มีคุณธรรม ก็จะมีกำรชีวิต ที่มืดดำในจิตใจ จะเกิดควำมยำกลำบำกในกำรดำรงชีวิต
เกิดควำมทุกข์ใจ ดังนั้นกำรดำรงชีวิตจะต้องมีคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต สำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดเพื่อให้
เกิดคุณภำพชีวิต และกำรเติบโตด้ำนคุณธรรมของจิตใจที่ดีขึ้น เมื่อทุกคนเกิดควำมรักและเห็นใจต่อผู้อื่น ควำมคิด
ที่จะทำดีจะส่งผลให้เกิดกำรไม่ทุจริตในกำรใช้ชีวิตประจำวันและในกำรทำงำน ทำให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตขึ้นใน
หน่วยงำน
นอกจำกนี้แล้ว ผอ. สสปน. ยังได้ร่วมในกิจกรรม Mission Possible ณ ลำนร่มไม้ อุทยำนเรือรบหลวง
ประแส ซึ่งเป็นกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ สสปน. ได้จัดทำ
โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับร่วมกันประกอบจักรยำนเพื่อส่งต่อให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ และ
ได้มีกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้กับน้องๆ ซึ่งกำรทำกิจกรรมนี้เป็นกำรส่งต่อกำรแบ่งปันเพื่อผู้อื่นที่เกิดควำมสุข ใจทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมองค์กรคุณธรรมที่เน้นกำรเสียสละและเป็นผู้ให้เพื่อตอบแทนสังคม
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเสียสละควำมสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังควำมคิดที่จะทำดี
ในกำรใช้ชีวิตประจำวันและในกำรทำงำน

เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 16 ธั น วาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 26 ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการ สสปน. ได้มอบหมายให้ รองผู้อานวยการ สสปน. สาย
งานบริหาร เป็นประธาน ในการประชุมกาหนดเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายต่างๆ ในสสปน. ร่วมประชุม หารือ และให้ความเห็นใน
การวางแนวทางการดาเนินงานรณรงค์ให้พนักงาน สสปน. มีความเข้าใจ และร่วมใจกันในการสร้างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ภายในองค์กร

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลำคม 2562 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการ สสปน. ได้มอบหมายให้ นำย
ภูริพันธ์ บุนนำค ผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำนวยกำร เป็นผู้แทนมอบรำงวัลให้กับนำงสำวนันท์ภัสสร บูรณะภักดี ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส ส่วนงำนไมซ์เลน ที่ชนะกำรประกวดในกิจกรรม “เรื่องดีดีบอกต่อ” ตำมนโยบำยของ ผอ. สส
ปน. ที่ให้มีกำรจัดกำรประกวดฯ ขึ้นภำยในสำนักงำน สสปน. โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) ที่มี
เนื้อหำเกี่ยวกับกำรทำควำมดีในสังคม หรือเรื่ องรำวดีดี ที่ได้พบเห็น โดยให้พนักงำน ส่งภำพ หรือวิดีโอ ที่เกี่ยวกับ
กำรทำควำมดีในสั งคม และจะนำไปเผยแพร่ในช่องทำงสื่ อสำรภำยในองค์กร สำหรับคลิปวีดีโอที่ช นะในกำร
ประกวดครั้งนี้ได้แก่ “มีธรรมสวัสดี”

ในปีงบประมำณ 2563 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการ สสปน. ได้สั่งกำรให้มีกำรแจกเสื้อ
“องค์กรคุณธรรม” ให้กับพนักงำนทุกคน ของ สสปน. เพื่อใช้ในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำน เพื่อเป็นกำร
กระตุ้น และมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรทำงำนของพนักงำนให้มีควำมโปร่งใส มีควำมสุจริต มีวินัย มีควำม
พอพียง จิตอำสำ เพื่อให้พนักงำนเกิดจิตสำนึก เป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ทำงำนโปร่งใสและมี
คุณธรรม แก่พนักงำนของ สสปน.

