แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี ประจาปี พ.ศ. 2564
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการจัดทาเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นการจัดทาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ได้กาหนด
วิสั ย ทัศ น์ มุ่ งสู่ ความมั่ น คง มั่ งคั่ง และยั่ งยื น ของประเทศ ประกอบกั บน าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2579) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้สังคมเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต ไม่โกง มีแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน และภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต
มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ
ในการนี้เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นแผนงานที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรม
1. หลักการและเหตุผล
ปั ญหาการทุ จริ ตในระบบราชการส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั งคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ
ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดารงอยู่ ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตา
ของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perceptions Index)
ขององค์ ก รความโปร่ งใสระหว่ างประเทศ หรื อ Transparency International (TI) ปี 2563 ประเทศไทย
ได้ คะแนน 36 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน ซึ่ งอยู่ ในอั นดั บที่ 104 จากการจั ดอั บดั บทั้ งหมด 180
ประเทศทั่วโลก
การแก้ ปั ญ หาการทุ จริ ตจึ งเป็ น นโยบายเร่ งด่ วนส าคั ญที่ ทุ กรั ฐบาลให้ ค วามส าคั ญ ในการแก้ ปั ญ หา
ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชน โดยการปลู ก ฝั งให้ ค นไทยไม่ โกง มี ทั ศ นคติ แ ละค่ านิ ย ม
ที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐการ
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ปรั บปรุ งระบบจั ดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐรูปแบบอื่น ๆ ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระทาความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและ
ภาคประชาสังคม มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้กาหนดมาตรการกลยุ ทธ์การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพื่อเป็ นแนวทางการขับเคลื่ อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการ
ทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนไว้ ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ได้กาหนด รายละเอียดไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) สูงกว่าร้อยละ 50
กาหนดวัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจ ริตถูกยั บ ยั้ งอย่ างเท่ าทันด้ว ยนวัตกรรมกลไกป้ องกันการทุจริต และระบบบริห าร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้ กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
5) ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยมี ค่ า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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) เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และลูกจ้างของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือตามกฎ ระเบียบที่สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กาหนด
3) เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน และลูกจ้างของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4) เพื่ อประสานความร่ ว มมื อกั บ เครื อ ข่ ายทุ ก ภาคส่ ว นในการร่ วมกั น ป้ องกั น มิ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
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2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) โครงการระดับผลผลิต : ผลผลิตทางด้านข้อเสนอแนะงานด้านบริหารและตรวจสอบภายใน
2) งบดาเนินงาน : แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยใช้งบประมาณประจาปีทั้งสิ้น 200,000 บาท (ไม่รวมงบประมาณการฝึกอบรม)
4) เป้าหมาย
4.1) พนักงาน และลูกจ้างของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
 ร้อยละของบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้ตามรายละเอียดการดาเนินงานแต่ละ
โครงการกาหนดตัวชี้วัดไว้
 เป้าหมายการดาเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ตาม
รายละเอียดการดาเนินงานแต่ละโครงการกาหนดตัวชี้วัดไว้
 ผลคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ของ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในปีการประเมิน
พ.ศ. 2564 มากกว่า 85 คะแนน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต เป็นสังคมที่มี
วัฒนธรรมสุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงการ
บริหารงานโดยสุจริต

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

สสปน. เป็นสังคมไม่ทน
และไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต
และร่วมต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
ปลูกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม
และสร้างวินัย
ผู้ บริ หารของหน่ วยงาน
แสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของบุคลากร
ทีเ่ ข้าร่วม กิจกรรม/
อบรม
มีทัศนคติและค่านิยม
ที่ดีไม่ยอมรับ
การทุจริต

ร้อยละ

ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการ
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ประกาศเจตจ านง
การบริหารโดยสุจริต

ค่าเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ
2564
80

1 ฉบับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แสดงเจตจานงในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมให้นโยบาย
หน่วยงานมีมาตรการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย สาธารณะเป็นไปตาม โครงการ/กิจกรรม
หลักธรรมาภิบาล
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากลไกการป้อง
ผลคะแนนการ
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต การทุจริตให้เท่าทันต่อ ประเมินคุณธรรม
เชิงรุก
สถานการณ์การทุจริต และความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ
(ITA) ในการ
ดาเนินงานของ
สสปน.
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาบุคลากรของ
จานวนบุคลากรของ
พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีด
หน่วยงานให้มี
หน่วยงานที่เข้ารับ
ความสามารถบุคลากรเพื่อ
สมรรถนะ และขีด
การเสริมสร้างองค์
ป้องกันและปราบปรามการ
ความสามารถในการ
ความรู้ด้านการ
ทุจริต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ป้องกันและปราบปราม การป้องกันและ
การทุจริต เพื่อช่วยเฝ้า ปราบปรามการทุจริต
ระวัง และลดโอกาส
และร้อยละของ
การเกิดการทุจริตขึ้นใน บุคลากรที่ผ่านการ
หน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม/
อบรม และมีองค์
ความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ
2564

มาตรการ/โครงการ/ 1 โครงการ/1 รายงาน
กิจกรรม

คะแนน

มากกว่า 85

งานด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี
ความเสี่ ย งจากการ
ทุจริต

4 ด้าน

หมายเหตุ
เนื่องด้วยประเทศไทย พบกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ประกอบ
กับนายกรัฐมนตรีอาจมีการออกข้อกาหนดและข้อปฎิบัติเพื่อมิให้เหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนั้นระยะเวลา ดาเนินการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์

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

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
การให้ความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
การให้องค์ความรู้เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
โดยมุ่งเน้นการปลูก
จิตสานึกภายในบุคคล
ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และสร้างค่านิยมร่วมต้าน
การทุจริต

1.1) กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างบรรยากาศ
สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร องค์กรคุณธรรม

ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่กาหนด
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทั ศนคติ และค่ านิ ยมที่ ดี
ร้อยละ 80

1.2) การจัดอบรม
ภายใน ได้แก่
 หลักสูตร การปฏิบัติ
หน้าที่และบริหาร
องค์กรอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และ

ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต

1) มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มร้ อ ยละ
100 ของเป้ าห มายที่
กาหนด
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทั ศนคติ และค่ านิ ยมที่ ดี
ร้อยละ 80
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ม.ค.-มี.ค. 64

งบประมาณ (บาท)
-

-

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

2) การรณรงค์/เผยแพร่
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมองค์กรที่ดีทาง
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ประจาปี 2564
 หลักสูตร การ
ประเมินความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
1.3) การจัดอบรม
ปฐมนิเทศเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงาน
ใหม่ในองค์กร

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต

1) มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายที่กาหนด
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ร้อยละ 80

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2.1) การรณรงค์ผ่านทาง รั บ รู้ ข้ อ มู ล จ า ก ช่ อ ง
ช่ อ งทางสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ทางการเผยแพร่ ข้อมู ล
บอร์ ด ประชาสั ม พั นธ์ ข่าวสารของ สสปน.
Signage ระบบสื่อสารทั้ง
ภายใน และภายนอก
หน่วยงาน

มีการเผยแพร่ อย่างน้อย
2 ช่ องทางต่ อเรื่ อง/ครั้ ง
ให้ ติ ดตาม และน าเสนอ
อย่ างน้ อ ย 4 เรื่ อ ง/ครั้ ง
ต่อปี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
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งบประมาณ (บาท)

-

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

3) ส่ งเสริ ม ค่ า นิ ย มการ
ป ฏิ บั ติ งาน ต าม ห ลั ก
ธรรมาภิ บาล ค่ า นิ ย ม
ประมวลจริ ย ธรรมแก่
พนั กงาน และเจ้าหน้ าที่
ในหน่วยงาน

3.1) เผยแพร่ธรรมาภิ
บาลระดับสานักงานใน
รูปแบบ Clip VDO เพื่อ
ถ่ายทอดสดเนื้อหาให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง
แนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ในการทางานที่
เหมาะสม ผ่านช่องทาง
TCEB Connection
Line Group และ
Intranet
4) ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 4.1 กิจกรรมการรับฟัง
ของพนักงานให้มี
บรรยายธรรมเกี่ยวกับ
จิตสานึกรักการให้บริการ การปฏิบัติงานอย่างมี
สร้างวัฒนธรรมสุจริต
คุณธรรม
ขึ้นในองค์กร โดยการ
ปฏิบัติงานอย่างมีส่วน
ร่วม
4.2 สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ได้รับองค์กร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

รับรู้ข้อมูลจากช่อง
ทางการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารของ สสปน.

มีการเผยแพร่อย่างน้อย
2 ช่องทางให้ติดตาม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบประมาณ (บาท)
-

ร้อยละของบุคลากรของ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
สสปน. ที่เข้าร่วม
บุคลากรของ สสปน.
กิจกรรม
เกินกว่า ร้อยละ 80 ของ
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย

ต.ค. 63 – ก.ย.64

5,000

สสปน. ได้รับองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม

ต.ค. 63 – ก.ย.64

20,000
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1 วุฒิบัตร

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

5.1 ร้อยละบุคลากร
ของ สสปน. ได้เข้าร่วม
กิจกรรม/ศึกษาดูงาน/
อบรม หรือได้รับความรู้
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่กาหนด

ธ.ค. 63

จัดร่วมกับ กิจกรรม
พนักงานสัมพันธ์

5.2 รับรู้ข้อมูลจากช่อง
ทางการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารของ สสปน.

มีการเผยแพร่อย่างน้อย
2 ช่องทางให้ติดตาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

ส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
1 ในฐานะที่ได้รับการ
ประเมินเป็นองค์กรที่เข้า
ร่วมโครงการองค์กร
คุณธรรม
2) ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
เครื่องมือต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ดารงชีวิต

5) การให้ความรู้เกี่ยวกับ 5.1 การส่งเสริมการ
หลั ก การด ารงชี วิ ต และ เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อการป้ องกั น แ ล ะ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ความ
ซื่ อ สั ต ย์ ต าม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง (การ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน/ระบบเรียนรู้แบบ
ออนไลน์และสื่อ social)
5.2 เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การเผยแพร่
ผ่านทางสื่อต่างๆ ทาง
Knowledge
Management (KM)
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หรือ Social Media
เป็นต้น
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ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงการบริหารงานโดยสุจริต
เป้าประสงค์
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมร่วมในการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ผู้บริหารแสดง
เจตจานงใน การต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
และกาหนด นโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใส

1) ผู้บริหาร/พนักงาน
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมแสดง เจตจานงใน
การต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และมีการ
กาหนด นโยบาย
มาตรการ/แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม/
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้
มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสปรับปรุง/
พัฒนาการดาเนินงาน

1.1 การประกาศ
เจตจานงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจริตของ ผอ. สสปน.
และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจานงผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

1.1) ห น่ วยงาน มี การ
ประกาศเจตจานงในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต (ใช้ ป ระกาศเดิ ม
ข อ ง ผ อ .ส ส ป น .
เนื่ อ งจากยั งคงอยู่ วาระ
การบริหารงาน)

1 ประกาศ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบประมาณ (บาท)
-

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.2 ผู้บริหารแสดง
1.2) จั ด กิ จ กรรมองค์ ก ร
กิจกรรมเพื่อแสดง
คุณธรรม
เจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต ต่อต้าน
การทุจริต เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน
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ค่าเป้าหมาย
1 กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบประมาณ (บาท)
5,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) วางมาตรการเสริม
ในการ สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย บนฐานการ
บริหารจัดการแบบ
มีธรรมาภิบาล ได้แก่
ขั้นการกาหนดนโยบาย
ขั้นการตัดสินใจ
ดาเนินการตามนโยบาย
ขั้นการนานโยบายไป
ปฏิบัติ และขั้นการ
ประเมินผลงานที่ได้
ปฏิบัติตามนโยบาย

1) การกาหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทาง
แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรมบนฐาน
ธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.1) มีการดาเนินงาน
ตามนโยบาย การกากับ
ดูแลองค์การที่ดี และการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี โดยการใช้
กระบวนการอย่างมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย โดยการ
ดาเนินโครงการโดย
ใช้กระบวนการอย่างมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - พ.ค. 64

1.2) มีการดาเนินงาน
สารวจความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการ
ดาเนินงาน

มีรายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียประจาปี

1 รายงาน

ต.ค. 63 - พ.ค. 64
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งบประมาณ (บาท)
5,000

15,000

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.3) จัดประชุมกลุ่มคู่ค้า
เพื่อให้การดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างของ สสปน.
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ป้องกันการทุจริต

ห น่ วย งาน ได้ จั ด ก าร
ประชุ ม กั บ กลุ่ ม คู่ ค้ า กั บ
สสปน. โดยมีจานวนผู้คา้
เข้ า ร่ ว มไม่ น้ อ ยกว่ า 50
คน

1 โครงการ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - พ.ค. 64

งบประมาณ (บาท)
15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สสปน.
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อ ยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต

1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล เพื่อทบทวน และ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการการทุจริตฯ
และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.1 มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต และติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินงาน
ของ สสปน.

หน่วยงานมีแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563

1 แผน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2) การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ และนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง

มีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน การติดตาม
รอบระยะเวลา 6
เดือน

หน่วยงานมีรายงานผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี พ.ศ.
2564

1 รายงาน

ม.ค. - มี.ค. 64
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งบประมาณ (บาท)
-

-

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

3) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
มีการจัดการประชุม
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และได้รายงานสรุปการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงจาก
การทุจริต
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูม้ ีสว่ นได้ จัดให้มีช่องทาง
ส่วนเสียในการตรวจสอบการละเว้นการ ร้องเรียนเรื่องการ
ปฏิบัติงาน
ทุจริต ร้องเรียนทั่วไป
การทุจริตหรือ
และกาหนดแนวปฏิบัติ
ประพฤติมิชอบ
ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

หน่ ว ยงานมี คู่ มื อ การ
บริหารความเสี่ยงจาก
การทุ จ ริ ต ประจ าปี
พ.ศ. 2564

1 ฉบับ

5) จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ทราบและให้ความเห็น

มีการจัดทาแผนและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
นาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน
ดาเนินการตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) และฝ่าย
ตรวจสอบจะต้องจัดทา

มีช่อ งทางการรั บ เรื่อ ง มีช่องทางรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นที่ เหมาะสม ร้องเรียนอย่างน้อย 3
อย่ างน้ อ ย 3 ช่ อ งทาง ช่องทาง และมีแนว
และมี แ นวปฏิ บั ติ ก าร
ปฏิบัติที่ชัดเจน
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ที่เผยแพร่สาธารณะ
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รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
ปีละ 2 รายงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – พ.ค. 64

งบประมาณ (บาท)
-

ม.ค. – ก.ย. 64

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

กลยุทธ์

2) ส่งเสริม พัฒนา
มาตรฐานและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน

แนวทาง/มาตรการ

จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง
ๆ
ที่สาคัญรวมทั้งงาน
ตามพันธกิจ ของ สสปน.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน จัดทา
รายงาน ผลการ
ตรวจสอบ ติดตาม
และข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
มีแนวทางการ
มี ก ารจัด ท ามาตรฐาน คู่มือและมาตรฐาน
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น การปฏิบัติงาน 4 ด้าน
กาหนดมาตรฐานการ ต่างๆเสร็จสิ้น 4 ด้าน
และ การให้การ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่
สนับสนุน
สาคัญ
การให้การสนับสนุน
ต่างๆ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

3) การพัฒนา
วิเคราะห์และ บูรณา
การระบบการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อ
เชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และนาข้อเสนอแนะจากผลการ
ดาเนินงานปี
ที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
การยกระดับพัฒนา
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
ของ สสปน.

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.2) จัดกิจกรรม
Workshop ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน สสปน.
ร่วมกันกาหนด
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

มีคณะผู้บริหารเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของผู้บริหาร
ทั้งหมด และมี
พนักงานจากฝ่าย
ต่างๆ อย่างน้อยฝ่าย
ละ 1 คน
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.-มิ.ย 64

งบประมาณ (บาท)
-

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์

พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อช่วยเฝ้า
ระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จานวนด้านของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านต่าง ๆ
ที่หน่วยงานมีความเสี่ยง
ทางด้านการทุจริต
ให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในด้าน
นั้น ๆ สูงขึ้น

1) เสริมสร้างองค์ความรู้
แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ กฎหมาย
จรรยาบรรณ ตาม
บรรทัดฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน
และมีส่วนช่วยป้องกัน
การทุจริต

ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
เช่น
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านการตรวจสอบ
ภายใน
ด้านความเสี่ยง
โดยเฉพาะความเสี่ยงจาก

มีการจัดส่งบุคลากรเข้า
รั บ ก า ร ส่ งเส ริ ม อ งค์
ความรู้ ด้ านต่ าง ๆ และ
ผ่านเกณฑ์การอบรมที่ผู้
จัดกาหนด (ถ้ามี)

4 ด้าน
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.63 – ก.ย. 64

งบประมาณ (บาท)
50,000

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

2) การอบรมกฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การจัดหาพัสดุตาม
พระราชบัญญัติจดั ซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให้แก่พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การทุจริต/ด้านการ
ควบคุมภายใน
- ด้านการประเมิน ITA
- ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ด้านธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร เป็นต้น
มีการจัดอบรมให้ความรู้ ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ผ่านการเข้าร่วมอบรมมี
ปฏิบัติงานตาม
ความรู้เพิ่มขึ้น
พระราชบัญญัติจดั ซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ค่าเป้าหมาย

1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่กาหนด
2) ประเมินผลผู้เข้าร่วม
มีความรู้ในเรื่องที่อบรม
อย่างน้อยร้อยละ 75

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

50,000

