
ยทุธศาสตร์ที่ 1 

เป้าประสงค์ สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ปลูกจติส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย

ตวัชี้วดัเชงิยทุธศาสตร์

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ส่วนงานที่

รับผิดชอบ
1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่ก าหนด

2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ

และค่านิยมที่ดีร้อยละ 80

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 ของ

เป้าหมายที่ก าหนด

30-31 สค.62

2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ

และค่านิยมที่ดี

การเผยแพร่ผ่าน Website ของส านักงาน ในปี 2562 มีการท า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-

us/management-participation

มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบข้อบังคับ มาตราการต่างๆ

 พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของส านักงาน โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง ตามมาตราการก ากับดูแล

กิจการที่ดี

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-

us/good-governance-measures

4) ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน

ให้มีจิตส านึกรักการให้บริการ สร้าง

วัฒนธรรมสุจริตขึ้นในองค์กร โดยการ

ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของ

 สสปน.  เกินกว่าร้อยละ 80 ของ

พนักงานทั้งหมด

     

24 กค.62 อบรม “หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” 

  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95 จากประมาณ

การผู้เข้าอบรม (6๐)  และคิดเป็นร้อยละ 37 จากจ านวนผู้

ปฎิบัติงานทั้งหมด (153)

 ผลการด าเนินกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้

ความเข้าใจเร่ืองหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม จาก

กรณีศึกษาที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่

ของผู้ปฎิบัติงานในการท างานเพื่อให้เกิดหลักธรรมาภิบาลที่ดีใน

ส านักงาน

รายงานผลปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานสง่เสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ปี 2562

2) การรณรงค์/เผยแพร่คุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมองค์กรที่ดีทาง

ช่องทางส่ือสารต่างๆ

2.1) การรณรงค์ผ่านทางช่องทางส่ือต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

Signage ระบบส่ือสารทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

รับรู้ข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ สสปน.

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูก

จิตส านึกภายในบุคคลปรับฐาน

ความคิดให้สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการ

ทุจริต

1.1) การปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร สสปน.

 โดยการฝึกอบรมเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน การอบรมเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม ให้กับพนักงานในองค์กร

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ

ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต

1)     ปรับฐานความคิดให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม การให้ความรู้

พื้นฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม การให้องค์ความรู้เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน การสร้าง

วัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน

สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรม/อบรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

มีการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง

ต่อเร่ือง/คร้ัง ให้ติดตาม และ

น าเสนออย่างน้อย 4 เร่ือง/คร้ัง ต่อปี

4.1 กิจกรรมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล การ

ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากประธานคณะกรรมการฯ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กิจกรรม Get Together)

ร้อยละของบุคลากรของ สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม

3) ส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาล ค่านิยม ประมวล

จริยธรรมแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงาน

4 เร่ือง/คร้ัง ต่อปี

ก.ค. - ก.ย. 62

ต.ค. 61 - 

ก.ย. 62

3.1) เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจกคู่มือ

การบริหารแบบมีธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม การเผยแพร่ผ่าน

ทางส่ือต่างๆ ทาง Knowledge Management หรือ Social Media 

เป็นต้น

จ านวนเร่ือง/คร้ังที่มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

1.2) การจัดอบรมปฐมนิเทศ เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ

พนักงานใหม่ในองค์กร

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ

ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต

ต.ค.61-ก.ย. 
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ต.ค. 61 - 

ก.ย. 62

เม.ย.-ม.ิย. 62 ส่วนงาน

กฎหมายและ

ธรรมาภิบาล

ส่วนงาน

ทรัพยากร

บุคคล

องค์กรคุณ

ธรม

ส่วนงาน

กฎหมาย

และธรร

มาภบิาล

ส่วนงาน

ทรัพยากร

บุคคล

30-31 สค.62 ส่วนงานทรัพยากรบุคคล  ได้จัดอบรมในหัวข้อ

คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่

ทั้งหมด คิดเป็น 100%

ประธานคณะกรรมการ สสปน. และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มอบนโยบาย การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

ความโปร่งใสในการท างาน โดยผุ้บริหารระดับสูงของ สสปน รับ

มอบนโยบาย และประกาศให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทราบ

และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ผ่าน townhall , ประกาศตาม

ช่องทางส่ือสารภายในแบบ official ) ซ่ึงการท างานเป็นไปตาม

ระเบียบวิธีปฎิบัติงาน และประมวลจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้

ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้ มีพนักงานเข้าร่วมงานคิดเป็นร้อย

ละ 95

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/management-participation
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/management-participation


ยทุธศาสตร์ที่ 1 

เป้าประสงค์ สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ปลูกจติส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย

ตวัชี้วดัเชงิยทุธศาสตร์

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

24 กค.62 อบรม “หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” 

  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95 จากประมาณ

การผู้เข้าอบรม (6๐)  และคิดเป็นร้อยละ 37 จากจ านวนผู้

ปฎิบัติงานทั้งหมด (153)

รายงานผลปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานสง่เสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ปี 2562

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูก

จิตส านึกภายในบุคคลปรับฐาน

ความคิดให้สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการ

ทุจริต

1.1) การปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร สสปน.

 โดยการฝึกอบรมเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน การอบรมเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม ให้กับพนักงานในองค์กร

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ

ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต

1)     ปรับฐานความคิดให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม การให้ความรู้

พื้นฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม การให้องค์ความรู้เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน การสร้าง

วัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน

สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรม/อบรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

เม.ย.-ม.ิย. 62 ส่วนงาน

กฎหมายและ

ธรรมาภิบาล
4.2 กิจกรรมรับมอบนโยบายการบริหารงานโดยมีเจตจ านงสุจริตของ 

ผอ. สสปน.

ร้อยละของบุคลากรของ สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของ

 สสปน.  เกินกว่าร้อยละ 80 ของ

พนักงานทั้งหมด

ก.ค. – ก.ย.62 ประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ไม่รับ

ของขวัญ ของที่ระลึก และผลประโยชน์อื่นใด No Gift Policy  

(ผ่าน townhall , ประกาศตามช่องทางส่ือสารภายในแบบ official

 ) มีพนักงานเข้าร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 95

ส่วนงาน

ทรัพยากร

บุคคล

5.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.1 ร้อยละบุคลากร ของ สสปน. ได้เข้าร่วมกิจกรรม/ศึกษาดู

งาน/อบรม หรือได้รับความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่ก าหนด

เม.ย. - ม.ิย. 
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กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 หัวข้อ การเรียนรู้วิถี

ชุมชน ณ ชุมชนปากน้ าประแส การน าศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อ

ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สามารถแบ่งปันให้

ความรู้ แลกเปล่ียน และน ารายได้เล้ียงดูครอบครัว และน าพาชุมชน

ให้อยู่รอดได้อย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85

ส่วนงาน

ทรัพยากร

บุคคล

มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การแสดงกิจกรรมผ่านช่องทาง 

Social Media และ Website ของส านักงาน

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-

us/management-participation

2) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเคร่ืองมือต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต

5) การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ

ด ารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

และปลูกฝังจิตส านึกความซ่ือสัตย์ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ระบบ

เรียนรู้แบบออนไลน์และส่ือ social)
5.2 เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเผยแพร่ผ่าน

ทางส่ือต่างๆ ทาง Knowledge Management (KM) หรือ Social 

Media เป็นต้น

5.2 รับรู้ข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ สส

ปน.

มีการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง

ให้ติดตาม

4.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรึกษา หารือ เพื่อให้

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบระหว่างกันได้มากขึ้น

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 คร้ังในรอบ

ปีงบประมาณ

พนักงานเข้าร่วมเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกัน มี

โอกาสหารือวัตถุประสงค์เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โปร่งใสมากขึ้น

ฝ่ายส่ือสาร

องค์กร

ต.ค. 61 - 

ก.ย. 62

เม.ย. - ก.ย. 
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 โครงการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงาน 

(Communities of Practice : CoPs)  

- กลุ่ม Cops มือโปรการเขียนบันทึก ส่วนงาน

ทรัพยากร

บุคคล

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/management-participation
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/management-participation


ยุทธศาสตร์ที ่2

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดเชงิยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที ่และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีส่วนร่วมร่วมในการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

ส่วนงานที่

รบัผิดชอบ
ส านักงานใช้เจตจ านงเดิมของป ี2562 เพื่อเปน็การด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง แต่มีการจัดท าเพิ่มเติมฉบบัภาษาอังกฤษ
https://www.businesseventsthailand.com/en/about-

us/honest-intent-of-the-executive

มีการเผยแพร่/ประชาสัมพนัธก์ารแสดงกิจกรรมผ่านช่องทาง Social 

Media และ Website ของส านักงาน
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-

us/management-participation

ฝ่ายส านัก       

  ผู้อ านวยการ 

สสปน.

1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงใน การต่อต้าน

การทจุริตต่อสาธารณชน และก าหนด 

นโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/

กิจกรรม เพื่อ พฒันาหน่วยงานใหม้ีคุณธรรม 

และความโปร่งใส

1) ผู้บริหาร/พนักงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มี

ส่วนร่วมแสดง เจตจ านงในการต่อต้านการ

ทจุริต ต่อสาธารณชน และมีการก าหนด 

นโยบายมาตรการ/แผนงาน หรือ โครงการ/

กิจกรรม/เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์เพื่อพฒันา

 หน่วยงานใหม้ีคุณธรรมและความ โปร่งใส

ปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงาน
ม.ค. - มี.ค. 62มีการเผยแพร่

อย่างน้อย 2 

ช่องทาง

1.2) มีการเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์

การแสดงกิจกรรมดังกล่าวให้

สาธารณชนรับทราบ

1.2 ผู้บริหารแสดงกิจกรรมเพื่อแสดง

เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 ต่อต้านการทจุริต เพื่อเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนผ่านช่องทางประชาสัมพนัธ์

ของหน่วยงาน

ยกระดับเจตจ านงการบริหารงานโดยสุจริต 

ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ปี 2562

ฝ่ายส านัก       

  ผู้อ านวยการ 

สสปน.

1.1) หน่วยงานมีการประกาศเจตจ านง

ในการปอ้งกันและต่อต้านการทจุริต

1 ประกาศ ม.ค. - มี.ค. 621.1 การประกาศเจตจ านงการ

บริหารงานด้วยความสุจริตของ ผอ. สส

ปน. และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

แสดงเจตจ านงผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

หน่วยงาน

https://www.businesseventsthailand.com/en/about-us/honest-intent-of-the-executive
https://www.businesseventsthailand.com/en/about-us/honest-intent-of-the-executive
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/management-participation
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/management-participation


ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดเชงิยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

ส่วนงานที่

รบัผิดชอบ

1) การก าหนดนโยบายมาตรการ 

แนวทางแผนงานหรือโครงการ/ กิจกรรม

บนฐานธรรมาภบิาลเพื่อ ปอ้งกันการ

ทจุริตและประพฤติมิชอบ

 มีมาตรการใหผู้้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประกาศที่ 11/2562

 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2562

https://www.businesseventsthailand.com/files/p

olicy-measures/O43_มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี

มสีว่นรว่ม(New).pdf

1.2)  มีการด าเนินงานส ารวจความพงึพอใจจาก

ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการ

ด าเนินงาน

มีรายงานผลการส ารวจความพงึพอใจจาก

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี

1 รายงาน ม.ค. - มี.ค. 62 มีการเผยแพร่ข่าวสารของ   สสปน. ทกุช่องทาง ทั้งออนไลน์

และออฟไลน์ และมีการส ารวจภาพลักษณ์และความพงึพอใจ

 โดยผลการส ารวจภาพลักษณ์และความพงึพอใจในการ

ด าเนินงานของ สสปน. อยู่ในระดับร้อยละ 85.64 (ผล

ประเมินป ี2562)

สายงานธรุกิจ

ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ปี 2562

1) วางมาตรการเสริมในการ สกัดกั้นการ

ทจุริตเชิงนโยบาย บนฐานการบริหาร

จัดการแบบมีธรรมาภบิาล ได้แก่ขั้นการ

ก าหนดนโยบาย ขั้นการตัดสินใจ

ด าเนินการตามนโยบาย ขั้นการน านโยบาย

ไปปฏบิติั และขั้นการประเมินผลงานที่ได้

ปฏบิติัตามนโยบาย

หน่วยงานทีม่ีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ส่วนงาน

กฎหมายและ

ธรรมาภบิาล

ต.ค. 61 -  พ.ค. 
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1 โครงการหน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการ

สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย โดยการด าเนิน

โครงการโดยใช้กระบวนการอย่างมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1) มีการด าเนินงานตามนโยบาย การก ากับดูแล

องค์การที่ดี และการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

โดยการใช้กระบวนการอย่างมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ยุทธศาสตร์ที ่4

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดเชงิยุทธศาสตร์

2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการด าเนินงานของ สสปน.
กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ส่วนงานที่

ด าเนินการแล้ว และประกาศเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของส านักงานแล้ว

https://www.businesseventsthailand.com/uploads/imag

e_file/file/200624-file-ftmA7WaP2.pdf

ด าเนินการแล้ว และประกาศเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของส านักงานแล้ว

https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-co

rporate/รายงานผลการป้องกนัการทจุรติประจ าปี

งบประมาณ%20พ.ศ.%202562%20รอบ6เดอืน.pdf

ด าเนินการแล้ว และประกาศเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของส านักงานแล้ว

https://www.businesseventsthailand.com/files/policy-co

rporate/O37%20การบรหิารจัดการความเสีย่ง.pdf

ด าเนินการแล้ว

https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/

corruption

แนวปฏบิติัการจัดการเร่ืองร้องเรียนที่เผยแพร่สาธารณะ

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-

us/rules-guidelines

5) จัดใหม้ีระบบตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ทราบและใหค้วามเหน็

จัดใหม้ีระบบการตรวจสอบภายในด าเนินการ

ตามระเบยีบ ข้อบงัคับคณะกรรมการส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 และฝ่ายตรวจสอบจะต้องจัดท าแผนงาน จัดท า

รายงาน ผลการตรวจสอบ ติดตาม และ

ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการจัดท าแผนและรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในน าเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยปลีะ 2 คร้ัง

รายงานผลการ

ตรวจสอบภายในปี

ละ 2 รายงาน

ต.ค. 61-ก.ย. 
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ส่วนงานตรงจสอบภายใน ได้มีการตรวจสอบการปฏบิติังานของ

พนักงาน ภายใต้กฎระเบยีบของส านักงานประจ า โดยก าหนดใน

แผนการตรวจสอบปลีะไม่น้อยวา่ 2 คร้ัง ส าหรับป ี2562 การตรวจ

และรายงานใหอ้นุกรรมตรวจสอบรับทราบแล้ว ไม่พบประเด็จการ

ทจุริต
ฝ่ายตรวจสอบ

คณะท างาน 

ITA

คณะท างาน 

ITA-

ม.ค. - มี.ค. 621 ฉบบัหน่วยงานมีคู่มือการบริหารความเส่ียง

จากการทจุริต ประจ าป ีพ.ศ. 2562

3) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองแนวทางการประเมิน

ความเส่ียงการทจุริต

มีการจัดการประชุมและได้รายงานสรุปการ

ประเมินความเส่ียงการทจุริตและคู่มือการ

บริหารความเส่ียงจากการทจุริต

ม.ค. - มี.ค. 62มีช่องทางรับเร่ือง

ร้องเรียนอย่างน้อย 

๓ ช่องทาง และมี

แนวปฏบิติัที่ชัดเจน

มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่

เหมาะสมอย่างน้อย 3 ช่องทาง และมี

แนวปฏบิติัการจัดการเร่ืองร้องเรียนที่

เผยแพร่สาธารณะ

จัดใหม้ีช่องทางร้องเรียนเร่ืองการทจุริต 

ร้องเรียนทั่วไป และก าหนดแนวปฏบิติัในการ

จัดการเร่ืองร้องเรียน

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ตรวจสอบการละเวน้การปฏบิติังาน การทจุริตหรือประพฤติมิ

ชอบ

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ปี 2562

1. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

มีการรายงานผลการด าเนินงาน การติดตามรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน และข้อเสนอแนะ

หน่วยงานมีรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริตประจ าป ีพ.ศ. 

2562

1) สร้างกลไกการปอ้งกัน

เพื่อ ยับยั้งการทจุริตและ

พฒันา นวตักรรมและ

เทคโนโลยี สารสนเทศ

เพื่อลดปญัหาการ ทจุริต

1) ศึกษา วเิคราะห ์สังเคราะห ์และรวบรวมข้อมูล เพื่อ

ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏบิติัการ ปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริตใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกัน

และปราบปรามการการทจุริตฯ และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

1.1 มีการจัดท าแผนปฏบิติัการ ปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต และติดตามประเมินผล 

การด าเนินงาน ของ สสปน.

หน่วยงานมีแผน ปฏบิติัการปอ้งกัน

และปราบปรามการทจุริตประจ าป ี

พ.ศ. 2563

1 แผน พ.ค. - ต.ค. 62

คณะท างาน 

ITA

คณะท างาน 

ITA

2) การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามแผนฯ และน าข้อเสนอแนะมา ปรับปรุง

1 รายงาน ม.ค. - มี.ค. 62

https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/rules-guidelines
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/rules-guidelines


ยุทธศาสตร์ที ่4

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดเชงิยุทธศาสตร์

2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการด าเนินงานของ สสปน.
กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ส่วนงานที่

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ปี 2562

1. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

1) สร้างกลไกการปอ้งกัน

เพื่อ ยับยั้งการทจุริตและ

พฒันา นวตักรรมและ

เทคโนโลยี สารสนเทศ

เพื่อลดปญัหาการ ทจุริต

1) ศึกษา วเิคราะห ์สังเคราะห ์และรวบรวมข้อมูล เพื่อ

ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏบิติัการ ปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริตใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกัน

และปราบปรามการการทจุริตฯ และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

1.1 มีการจัดท าแผนปฏบิติัการ ปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต และติดตามประเมินผล 

การด าเนินงาน ของ สสปน.

หน่วยงานมีแผน ปฏบิติัการปอ้งกัน

และปราบปรามการทจุริตประจ าป ี

พ.ศ. 2563

1 แผน พ.ค. - ต.ค. 62

คณะท างาน 

ITA

จัดท ามาตรฐานการปฏบิติังานด้านต่างที่ส าคัญ เช่น ด าเนินการแล้ว ประกาศเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซด์ของส านักงาน

-    การบริหารทรัพยากรมนุษย์

-    การจัดซ้ือจัดจ้าง

-    การบญัชี

-    การเงิน

ส่วนงาน

ทรัพยากร

บคุคล

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-

us/standard-operating-manual

80 คะแนน ม.ค. - มิ.ย. 62 ผลคะแนนประเมิน ITA ประจ าป ี2562 สสปน. 93.36 คะแนนการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน า

ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานปทีี่ผ่านมา มาปรับปรุง

และพฒันาองค์กรใหเ้กิดคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น

การยกระดับพฒันาคะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของ      

สสปน.

คะแนนประเมิน คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สสปน. คณะท างาน 

ITA-

3) การพฒันาวเิคราะห์

และบรูณาการระบบการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อเชื่อมโยงกับแนว

2) ส่งเสริม พฒันา 

มาตรฐานและเคร่ืองมือใน

การปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต

ภายในและภายนอก

หน่วยงาน

มีแนวทางการปฏบิติังาน หรือคู่มือก าหนด

มาตรฐานการปฏบิติังานด้านต่างๆ ที่ส าคัญ

มีการจัดท ามาตรฐานการปฏบิติังาน

ด้านต่างๆ เสร็จส้ิน 4 ด้าน

คู่มือและมาตรฐาน

การปฏบิติังาน 4 

ด้าน

ต.ค. 61 - มี.ค.
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https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/standard-operating-manual
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ยุทธศาสตร์ที ่5

เป้าประสงค์ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพือ่ช่วยเฝ้าระวงั และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จ านวนด้านของการปฏิบัติงานในหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่ข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด/ ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ส่วนงานทีร่บัผิดชอบ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน 

วชิาชีพทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น

  - ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

-   ด้านการเงิน

-   ด้านการบัญชี

-   ด้านการตรวจสอบภายใน

-  ด้านความเส่ียง โดยเฉพาะความเส่ียงจากการทุจริต/ด้านการควบคุม

ภายใน

-   ด้านการประเมิน ITA

-   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 

80 ของเป้าหมายที่

ก าหนด

2) ประเมินผล

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ใน

เร่ืองทีอ่บรมอย่างน้อย

ร้อยละ 75

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ปี 2562

สสปน. มีการจัดอบรมให้กับพนักงานและลูกจ้างครบทุกด้าน

 และผ่านเกณฑ์การอบรมทีส่ านักงานก าหนด

1) เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรในการ

ปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบ กฎหมาย 

จรรยาบรรณ ตามบรรทัดฐานวชิาชีพที่

เกีย่วข้องกับการท างานและมีส่วนช่วยป้องกัน

การทุจริต

มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่างๆ และ

ผ่านเกณฑ์การอบรมทีผู้่จัดก าหนด 

(ถ้าม)ี

4 ด้าน ม.ค. - ต.ค. 62

1.ส่วนงานพัสดุฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วข้องกับการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการมีผลประโยชน์ร่วมการ 

จ านวน 2 รุ่น วนัที ่13-14 พฤษภาคม 2562 (เอกสาร

ประกอบ 1) มีผู้เข้าอบรมคิดเป็นร้อยละ 90        2.ผู้เข้า

อบรมผ่านการสอบ Post Test หลังอบรม โดยคะแนนอยูใ่น

ระดับร้อยละ 80

ส่วนงานพัสดุและบริการส านักงาน

ส่วนงานพัสดุและบริการส านักงาน

1) พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรด้านต่างๆ ที่

หน่วยงานมีความเส่ียง

ทางด้านการทุจริต ให้

บุคลากรมีขีดความสามารถ

ในด้านนัน้ๆ สูงขึน้

พัฒนาสมรรถนะ เพิม่ขีดความสามารถบุคลากรเพือ่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2) การอบรมกฎหมาย ระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับ

การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ให้แก่พนักงาน

มีการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการเข้า

ร่วมอบรมมีความรู้เพิม่ขึน้

เม.ย.-ต.ค. 62


