
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)  มีกำรเผยแพร่เพ่ือเสริมสร้ำง

ให้ สสปน. เป็นองค์กรที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล ในเอกสำร TCEB 

OUTLOOK ฉบับมีนำคม – เมษำยน 2564  

    
 เผยแพร่ต้นแบบกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีคุณธรรม จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในของ สสปน. ที่

เข้ำใจในเรื่องกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม จ ำนวน 2 ท่ำน ในเอกสำร TCEB 

OUTLOOK ฉบับมีนำคม – เมษำยน 2564 หน้ำ 8-11 เพ่ือเป็นต้นแบบกำรท ำงำนให้แก่

เจ้ำหน้ำที่ของ สสปน. 

   



 ผู้อ ำนวยกำร สสปน. ได้ ประกำศเจตจ ำนงสุจริต และมอบนโยบำยกำรปฎิบัติหน้ำที่และบริหำร

องค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมภิบำลให้กับพนักงำน ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 ในวันที่ 3  มีนำคม 2564  และ พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เตรียมควำม

พร้อมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 2564 (ITA) ของส ำนักงำน 

 
 

    
 

    
 
 



สสปน. จัดกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  กำรประเมนิควำมเสี่ยงและแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2564  

(ITA) ของส ำนักงำน เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 และด ำเนินกำรจัดท ำผลสรุปควำมคิดเห็นในประเด็นควำมเสี่ยง  

และกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต และเผยแพร่ลง website ของ สสปน. 

 
 

          
 

            
 



 
วันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ สว่นงำนพัสดุฯ ฝ่ำยบริหำร จัดให้มีกำรอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน ท า
อย่างไรให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ณ โรงแรม 
VIE Hotel Bangkok รำชเทวี กรุงเทพฯ  โดยจัดให้ควำมรู้ส ำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนไม่เกิน ๒ ปี และพนักงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีต้องกำรทบทวนควำมรู้เพิ่มเติม  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำร
ท ำงำนจัดซื้อจัด  และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงกรณีศึกษำ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังกำรชี้แนะแนวทำงท่ีถูกต้องร่วมกัน 

 

      



 
สสปน :   องค์กรคุณธรรม 

 ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ในวำระกำรประชุม ได้มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนของ  ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรมภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) .  ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี   รวม ๒๓ หน่วยงำน ได้มอบวุฒิบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับ ๑ ให้กับ  ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะที่ได้รับกำรกำรประเมินเป็นองค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำร
องค์กรคุณธรรมและมีกำรแสดงเจตนำรมณ์จะพัฒนำเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
คุณธรรม มีแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม มีกำรจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนอำจเกิดขึ้นบำงส่วนแต่ผลกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหำเชิง
คุณธรรมที่ลดลง   ประกอบด้วย 

ข้อ ๑ องค์กรมีกำรประกำศข้อตกลง (เจตนำรมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญำ) ร่วมกันของผู้บริหำรและสมำชิกใน
องค์กรที่จะพัฒนำให้เป็นองค์กรคุณธรรม   

ข้อ ๒ องค์กรมีกำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ“ควำมดีที่อยำกท ำ”ที่สอดคล้อง
กับปัญหำคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ เช่นกำรใช้วัสดุส ำนักงำน
อย่ำงประหยัด มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ กำรบริกำรด้วยควำมโปร่งใส จัดจิตอำสำช่วยเหลือสังคม ฯลฯ  

ข้อ ๓ องค์กรมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลำกร/ทีมงำน/ผู้รับผิดชอบ
กำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตำมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย 

  

    



สสปน. มีกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ มีกำรจัดกิจกรรม
พนักงำนสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่  ๑๒- ๑๓  พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยำ และ 
เยี่ยมชมเรียนรู้วิถีชุมชนชำวเกำะสีชัง มีพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ๑๔๐ คน โดยใช้หลักแนวคิด ๓ พอ ได้แก่ 
พอเพียง เพ่ิมพูน และพัฒนำ กำรน ำศำสตร์พระรำชำที่ได้แนวคิดมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริที่ได้ไปเรียนรู้ ใน
เรื่องของกำรพัฒนำโครงกำร ควำมพอเพียง รวมถึงกำรเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำร
ท ำงำน และกำรใช้ชีวิตของพนักงำน      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รวมทั้งกำรรับฟังกำรบรรยำยธรรมจำก พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย รักษำกำรเจ้ำอำวำส            
วัดพระแก้ว (พระอำรำมหลวง)  โดยบรรยำย ในวันที่ ๒๖  พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ให้กับผู้บริหำรของ สสปน. ได้รับ
ฟังคติธรรมในกำรท ำงำน  มุ่งมั่นด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือให้ สสปน. ได้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม
สร้ำงสังคมคุณธรรม โดยมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักคุณธรรม ธรรมำภิบำล หรือหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน 
สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปกครอง กำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   

 

 
 

 



สสปน. มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร

สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทำงให้พนักงำนมีพฤติกรรม และมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 

จิตอำสำ  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

สสปน. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโครงการ 

"ส านักนายกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่าภัยโควิด" มอบสิ่งของบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม) เมื่อวันที๑่๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



 

สสปน. ร่วมกิจกรรมกำรฝึกอบรมกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน (CPR) และกำรใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ

ชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอำสำ904 โดย ผูบ้ริหำรและพนักงำน สสปน. ได้เข้ำร่วมกิจกรรม

กับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ในกำรฝึกอบรมกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน (CPR) และกำรใช้

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอำสำ ๙๐๔ ในโครงกำร "สนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนจิตอำสำพระรำชทำน" ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ กรุงเทพฯ ในกำรนี้ทีเส็บ ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วม

กิจกรรมกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 


