
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
  



วัตถุประสงค์ 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร หรือ สสปน. มุ่งหวังให้ สสปน. เป็นองค์กรที่ได้มีกำร 
ปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลในส ำนักงำน 
โดยมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำ
วิเครำะห์ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประช ำชนและ
ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต สนับสนุนยุทธศำสตร์ช ำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตลอดจน
ผลักดันให้เกิดกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม ต ำมกรอบยุทธศำสตร์ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริต ของ สสปน. ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนโดยสุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสมรรถนะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น สสปน. ได้น ำมำพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ประกอบกับกำร
ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ สสปน. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและควำมโปร่งใส สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำร ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดให้เกณฑ์
กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำนซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำรทุจริต 
ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนใน
โอกำสของกำรเกิดกำรทุจริตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ สสปน. ในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุง แก้ไข ลดโอกำสหรือ
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนและส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนนประเมินกำรประเมิน ITA 
(Integrity and Transparency Assessment) ของ สสปน. และคะแนน Corruption Perception Index 
(CPI) ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยได้จ ำแนกกำรพิจำรณำออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) กำรปฏิบัติหน้ำที ่ 
2) กำรใช้งบประมำณ  
3) กำรใช้อ ำนำจ  
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
9) กำรเปิดเผยข้อมูล  
10) กำรป้องกันกำรทุจริต 

 



การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของ สสปน. 
 

จำกผลกำรประเมินคะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ สสปน. ได้ค่ำคะแนนประเมินเฉลี่ย 93.75 คะแนน และในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 สสปน. ก ำหนดค่ำคะแนนเป้ำหมำย ที่คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ 95.00 คะแนน เพ่ือเป็นป้ำหมำยท ำให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในกำร
ด ำเนินงำนของ สสปน. ในด้ำนคุณธรรมควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ 

1 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  95.08 AA 

2 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  91.44 A 

3 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  92.07 A 

4 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  93.94 A 

5 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  94.5 A 

6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  89.95 A 

7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  83.98 A 

8 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  83.37 A 

9 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  100.00 AA 

10 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  100.00 AA 

คะแนนภาพรวม 93.75 A 

 
 



สสปน. ได้มีกำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมินทั้งจำกผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก (EIT) เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำและแบ่งกลุ่มประเด็นกำรประเมินที่เป็นข้อบกพร่องที่
จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นและประเด็นที่เป็นจุดแข็งของส ำนักงำน โดยแบ่งเป็น  
3 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 
 

หลังจำกที่ สสปน. ได้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้ประเด็นที่จะต้องแก้ไขแร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น  
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด เพ่ือให้สำมำรถเป็นแนวทำงที่น ำผลกำริเครำะห์ไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติ และได้มีกำร
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน สสปน. ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมผล
กำรวิเครำะห์ มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ได้แสดงไว้แล้ว และมีผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สสปน. ไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการตามมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนส่งเสริม

กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กรมหำชน) (สสปน.) คณะผู้บริหำรและพนักงำน สสปน. ได้ท ำ Work 
Shop ร่วมกันในกำรวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน ก ำหนดมำตรกำรและกำรติดตำมผล เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยจ ำแนกตำมกลุ่มผู้ประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของ สสปน. คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก สสปน. สำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ที่ได้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 



1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 

มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

1) กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อ
กำรทุจริต และพฤติตนเป็นต้นแบบ 
(Role model) ด้ำนกำรต่อกำรทุจริต
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ได้แก่ กำร
ประกำศเจตจ ำนงสุจริตให้เจ้ำหน้ำที่
ทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website  
e-mail และระบบ Intranet 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ทุกส่วนงำน 1) ผู้บริหำรสูงสุด และ
ระดับรองผู้บริหำรสูงสุดได้
ประกำศเจตจ ำนงสุจริต 
2) มีกำรก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ให้
ได้ตำมที่ก ำหนด 
โดยเฉพำะบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 

มีกำรเผยแพร่กำรประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2564 ให้พนักงำนและ
ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกทรำบ
ผ่ำนทำง website ของ สสปน.
รวมทั้งกำรสื่อสำรผ่ำนวำรสำร  
TCEB OUTLOOK ฉบับมีนำคม 
– เมษำยน 2564 
เอกสารแนบ 1  

 

2) สร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนในกำร 
ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร  
มีจิตส ำนึกกำรปฏิบัติงำนตำม 
หลักธรรมำภิบำล 

จัดอบรมให้พนักงำนปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 HR/ 
ส่วนงำน 

กฎหมำยและ 
ธรรมำภิบำล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. มอบหมำยทุก  
6 เดือน 

ได้จัดอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และบริหำรองค์กรอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 
มีนำคม 2564 มีผู้บริหำรและ
พนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น 125 คน 
เอกสารแนบ 2 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3) เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มำ
ติดต่อช่องทำงต่ำง ๆ 

1) จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บริกำร 
ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
2) เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของ
ส ำนักงำน 
3) จัดท ำแผนภูมิขั้นตอนกำรให้บริกำรให้
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียรับผิดชอบ 
4) จัดอบรมพนักงำน เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำ
เทียม 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ส่วนงำนที่ม ี
กำรติดต่อ

ให้บริกำรกับ
บุคคลภำยนอก 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. มอบหมำยทุก  
6 เดือน 

1) มีกำรทบทวนคู่มือกำร 
ให้บริกำรใหม่ และกำรประกำศ
เผยแพร่บน website ของ  
สสปน.  
2) จัดท ำแผนภูมิขั้นตอนกำร
ให้บริกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับผิดชอบ 
3) จัดอบรมพนักงำน เพื่อสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำ
ติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม ก ำหนดจัด
ในเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

 

4) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนให้เท่ำเทียมกัน 

1) จัดท ำ/ทบทวนคู่มือค ำบรรยำย
ลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่ง (Job 
Description) 
2) เผยแพร่ให้ทุกส่วนงำนของ สสปน. ได้
ทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 HR  
และทุกส่วนงำน 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน.  มอบหมำยทุก  
6 เดือน 

1) ทบทวนคู่มือค ำบรรยำย
ลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่ง 
(Job Description)  
2) เผยแพร่ให้ทุกส่วนงำนของ  
สสปน. ได้ทรำบผ่ำนช่องทำง 
website ของ สสปน. E-mail 
เป็นต้น 

 

5) กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1) จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีเผื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 HR/ 
ส่วนงำน 

กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ ผู้อ ำนวยกำร สสปน.
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  

1) จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีเผื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จ ำนวน 8 
แนวปฏิบัติ 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2) เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเผื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดผี่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของ  
สสปน. 
3) จัดอบรมจริยธรรมในกำรท ำงำนตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
4) เผยแพร่ธรรมำภิบำลระดับส ำนักงำน
ในรูปแบบ Clip VDO 

สสปน.  มอบหมำยทุก  
6 เดือน 

2) เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเผื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website 
ของ สสปน. 
3) จัดอบรมจริยธรรมในกำร
ท ำงำนตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 
12-13 พฤศจิกำยน 2563 และ 
26 พฤศจิกำยน 2563 
4) เผยแพร่ธรรมำภิบำลระดับ
ส ำนักงำนในรูปแบบ Clip VDO 
ผ่ำนช่องทำง TCEB Connection 
Line Group และ Intranet 
เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    

สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับงบประมำณของ
หน่วยงำน 

1) จัดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำน ทำง 
Website และระบบ Intranet ของ
ส ำนักงำน 
2) ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำรของส ำนักงำน 
3) ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
งบประมำณของแผนกต่ำง ๆ ก่อนที่จะ
น ำเสนอต่อผู้บริหำร 
4) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรใช้จ่ำยตำม
โครงกำรในแผนงำนต่ำง ๆ ตำม
งบประมำณ ทุกไตรมำส 
5) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินของส ำนักงำน
ตำมหลักกำรกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ฝ่ำยงำน 
ต่ำง ๆ/ 
ส่วนงำน

แผนงำนและ
กำรงบประมำณ/
ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน 

ตรวจสอบภำยในรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนให้ 
กรรมกำรตรวจสอบทรำบ
และให้ควำมเห็นทุก  
3 เดือน 

1) ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โดยแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของทุกหน่วยงำนได้รับกำร 
อนุมัติจำกผอ. สสปน. 
2) มีกำรเผยแพร่บน 
Website ของ สสปน. แล้ว 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

1) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร 1) ผู้บริหำรสื่อสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจน (นโยบำย) 
2) เผยแพร่นโยบำยให้ทุกส่วนงำนของ  
สสปน. ได้ทรำบทั่วกันผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ส่วนงำน
กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล 

มีกำรด ำเนินกำรโดยแสดง
บนระบบ Intranet และ 
Website หลักของ 
ส ำนักงำน ให้พนักงำน
รับทรำบ 

เผยแพร่นโยบำยของผู้บริหำรให้
พนักงำนได้ทรำบทั่วกันผ่ำน 
website ของ สสปน.  

 

2) กำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 1) ทบทวนมำตรกำรกำรตรวจสอบใช้
ดุลยพินิจ โดยเฉพำะในส่วนของงำนกำร
บริหำรบุคคล 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 HR รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. มอบหมำยทุก  
6 เดือน 

1) พนักงำนรับทรำบ คู่มือ 
นโยบำย และแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคล
ที่ชัดเจน 
2)  มีกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) จัดให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำน
บริหำรบุคคลในทุกด้ำนให้มคีวำม
ชัดเจน เพื่อลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

3) มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

กำรด ำเนินกำรกำรยืมทรัพย์สินของ 
ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

1) จัดท ำ/ทบทวนแนวทำงกำรยืม
ทรัพย์สินของ ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนใหเ้กิดควำมสะดวก 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ส่วนงำนพัสดุ 
และบริกำร
ส ำนักงำน 

จัดท ำสรุปผลกำรยืม
ทรัพย์สินของส ำนักงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือ
ผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ด ำเนินกำรทบทวนแนวทำงกำร
ยืมทรัพย์สิน และพนักงำนได้รับ
ทรำบวิธีปฏิบัติในกำรยืม
ทรัพย์สินของส ำนักงำนโดยมีกำร
เผยแพร่ผ่ำนทำงระบบสื่อสำร
ภำยในส ำนักงำน 

 

 2) มีกำรก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมคูม่ือ
อย่ำงเคร่งครัด 

  

 3) เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบตัิงำนให้
ทรำบโดยทั่วกัน 

  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 1) จัดให้มีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริต ได้แก่  
1.1) มีช่องทำงกำรร้องเรียนและส่ง
หลักฐำนที่สะดวกและหลำกหลำย ผ่ำน
ทำง Website กล่องรับฟังควำมเห็น  
1.2) มีระบบกำรติดตำมผลกำรร้องเรียน  
1.3) ประชำสัมพันธ์ระบบกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต เช่น 
Website board intranet e-mail  
เป็นต้น 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. มอบหมำย และ
เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

 

1) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงในกำร
ร้องเรียนกำรทุจริตให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทรำบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของ 
สสปน.  
2) มีกำรสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี 
2564 และเผยแพร่บน Website 
ของ สสปน. แล้ว 
 
 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2) จัดอบรมภำยในเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 HR รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ต่อผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวย สสปน.  
กำรมอบหมำย 

จัดอบรมหลักสตูรกำรประเมิน
ควำมเสีย่งและแผนปฏิบัตกิำร
ป้องกันกำรทุจรติเมื่อวันที่ 8
มีนำคม 2564  มผีู้บริหำรและ
พนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น 90 คน 
และด ำเนนิกำรจดัท ำผลสรุปควำม
คิดเห็นในประเดน็ควำมเสี่ยง  
และกำรควบคุมควำมเสีย่งกำร
ทุจริต และเผยแพร่ลง website 
ของ สสปน. 
เอกสารแนบ 4 

 

3) เผยแพร่ผลกำรตรวจสอบของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในให้พนักงำนทุกคนได้
ทรำบ 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ต่อผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. มอบหมำย  
และเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนบนเว็บไซต์ 

ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำร
ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

 

 
 
 
 



2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

1) สร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนในกำร
ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร มีจิตส ำนึก
กำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรให้บริกำรแก่
ผู้มำติดต่อ 

1) จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำร
ให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ทุกส่วนงำนที่มี
กำรติดต่อ
ให้บริกำร

บุคคลภำยนอก/ 
HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยทุก  
6 เดือน 

1) ด ำเนินกำรแล้ว โดยมีกำร
ทบทวนคู่มือและผังกำรปฏิบตัิงำน  
และมีกำรประกำศเผยแพร่บน 
website ของ สสปน. 
2) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มี
จิตส ำนึกในกำรมุ่งกำรให้บริกำร
แก่ผู้มำตดิต่อ ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ 
ที่ก ำหนด และปฏิบัติต่อผู้มำรับ
บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ก ำหนดจัด
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564  

 

2) เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของ
ส ำนักงำน 
3) จัดท ำแผนภูมิขั้นตอนกำร
ให้บริกำรให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
รับผิดชอบ 
4) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มี
จิตส ำนึกในกำรมุ่งกำรให้บริกำร
แก่ผู้มำตดิต่อ ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ 
ที่ก ำหนด และปฏิบัติต่อผู้มำรับ
บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
 
 
 

2) จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนกำร
ให้บริกำร และสอบถำมเรื่องทั่วไป  

จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนกำร
ให้บริกำร และสอบถำมเรื่องทั่วไป 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร จัดให้มีกำรเผยแพร่
ช่องทำงร้องเรียนกำร

ด ำเนินกำรเผยแพร่ช่องทำง
ร้องเรียนกำรใหบ้ริกำร  

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ให้บริกำร และสอบถำม
เรื่องทั่วไปอีกช่องทำง  
และมีกำรสรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน ต่อ
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้
ที่ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยเป็นรำยเดือน 
 

และสอบถำมเรื่องทั่วไปอีก
ช่องทำง บน website ของ      
สสปน. 

3) สร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนินงำนของ  
สสปน. ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) จัดท ำช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้กำร 
ด ำเนินงำนของ สสปน. ให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียของส ำนักงำน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ฝ่ำยพัฒนำ 
กลยุทธองค์กร
และส่วนงำน
สื่อสำรองค์กร 

 
 
 
 

รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของ สสปน. 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรของของ สสปน. 
ประจ ำปี 2563 อยู่ในระดับ 
ร้อยละ 88.19 
เอกสารแนบ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1) กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนให้
สำธำรณะรับทรำบอย่ำงทั่วถึง 

ประชำสัมพันธก์ำรด ำเนินงำนของ  
สสปน. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ  
และครบในทุกช่องทำงที่ก ำหนด 
โดยมีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่
ชัดเจน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ส่วนงำน 
สื่อสำรองค์กร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนประชำสัมพันธ ์ให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้
ที่ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของ  
สสปน. ทุกช่องทำงทั้งออนไลน์
และออฟไลน์และผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ของของ สสปน. ประจ ำปี 2563 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 88.19 
เอกสารแนบ 5  
 

 

2) มีระบบและช่องทำงที่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สำมำรถสอบถำมข้อสงสัยที่ดี 
และ สสปน. มีระบบตอบกลับที่มี
ประสิทธิภำพ 

1) เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์
ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถสอบถำมข้อมูล สสปน. ได้ 
2) มีคู่มือแนวทำงกำรตอบค ำถำม
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ สสปน. 
ให้หน่วยงำนที่ให้บริกำร 
3) จัดให้มี Call center เพื่อตอบ
ค ำถำม และรับผังควำมคิดเห็น
จำกผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4) ในระบบ Website ของ สสปน. 
มีระบบ FQA 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ส่วนงำน 
สื่อสำรองค์กร 

รำยงำนผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน.  
หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. มอบหมำยทุก  
6 เดือน 

1) มีกำรด ำเนินกำรแล้วในส่วน
ของงำนประชำสัมพันธ์ 
2) มคีู่มือแนวทำงกำรตอบ 
ค ำถำม Q&A  
3) มี FAQ ในระบบ Website 
ของ สสปน. 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

1) กำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

1) ทบทวนมำตรกำรให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนกับ สสปน. 
2) เปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
เข้ำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนได้ดีขึ้น 

ต.ค.63–ก.ย. 64 ทุกฝ่ำยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รำยงำนผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำย 

สสปน. ได้มีกำรจัดกจิกรรม 
ต่ำง ๆ กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เปิดโอกำสให้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนได้ดีขึ้น เช่น  
(1) กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดของ THAI MICE 
CONNECT ภำคกลำง ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ เพื่อหำ insight จำก
ผู้ประกอบกำร เมื่อวันท่ี 27 
เมษำยน 2564 
เอกสารแนบ 6 
 
(2) TCEB ผนึกก ำลังร่วมสภำ
อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ยกระดับงำน New North Expo 
2021 ภำยใต้โครงกำร EMTEX  
เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2564 
เป็นต้น 
  
 

 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2) จัดให้มีช่องทำงออนไลน์เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร 

มีระบบ E-Service เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร
ทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรขอ
สนับสนุนจำก สสปน.  

ต.ค.63–ก.ย. 64 ฝ่ำยงำนที่
เกี่ยวข้อง/ 
งำนบริกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีระบบกำรรำยงำน
สรุปผลในรูปแบบ Dash 
Board  แสดงผลจ ำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำร โดยผู้บริหำร
สำมำรถเข้ำไปติดตำมและ
ก ำกับผลในระบบได้
โดยตรง 

ได้ประชำสัมพันธ์ใหผู้้ใช้บริกำรเข้ำ
มำใช้ระบบ E-Service ของ 
สสปน. เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แกผู่้ใช้บริกำรและได้มี
กำรจัดท ำรำยงำน โดยผู้บริหำร
สำมำรถเข้ำไปติดตำม และก ำกับ
ผลได้ในระบบ 
เอกสารแนบ 7 

 



เอกสารแนบ 1 
 
ผู้บริหำรสูงสุด และระดับรองผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 

(องค์กำรมหำชน) ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริต ลงวันที่ 9 เมษำยน 2564 และมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่ให้ได้ตำมที่ก ำหนด โดยเฉพำะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

 
 

         



 แสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรองค์กรให้ สสปน. เป็น “องค์กรดี มีคุณธรรม โปร่งใส เริ่มได้ที่ ตัว

เรำ” เพ่ือเป็น Role Model ให้พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ โดยลงใน

เอกสำร TCEB OUTLOOK ฉบับมีนำคม – เมษำยน 2564 หน้ำ 5 

  



เอกสารแนบ 2 
 
ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)  ได้ประกำศ

เจตจ ำนงสุจริต และมอบนโยบำยกำรปฎิบัติหน้ำที่และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมภิบำลให้กับพนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในวันที่ 3 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมเดอะ
แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น จ ำนวน 125 คน 

 

,          

 
  



เอกสารแนบ  3 
 
กำรจัดอบรมจริยธรรมในกำรท ำงำนตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  เมื่อวันที่ 12-13 

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 และ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  โดยกำรบรรยำยธรรมจำก พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. 
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย รักษำกำรเจ้ำอำวำส วัดพระแก้ว (พระอำรำมหลวง)  โดยบรรยำยให้กับผู้บริหำรของ 
สสปน. ได้รับฟังคติธรรมในกำรท ำงำน  มุ่งมั่นด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือให้ สสปน. ได้เป็น
องค์กรที่มีส่วนร่วมสร้ำงสังคมคุณธรรม โดยมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักคุณธรรม ธรรมำภิบำล  
หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำร
ด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปกครอง กำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ   
 

  
 

 



 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) มีกำรเผยแพร่ธรรมำภิบำลระดับ
ส ำนักงำนในรูปแบบ Clip VDO ผ่ำนช่องทำง TCEB Connection Line Group และ Intranet 

 

  
 

 
 

        
 
                      



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
  



เอกสารแนบ  4 
 
กำรจัดอบรมหลักสูตรกำรประเมินควำมเสี่ยงและแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เมื่อวันที่ 8 

มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรุงเทพ (รำงน้ ำ) โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วม
ทั้งสิ้น 90 คน 

 

 
 
          
 

            

  



เอกสารแนบ 5 
 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.)  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร

ให้บริกำรของของ สสปน. ประจ ำปี 2563 โดยมีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ร้อยละ 88.19 

 
 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 6 
 
ฝ่ำยส ำนักฯ ภำคกลำงและภำคตะวันออกพร้อมคณะท ำงำน จัดประชุมกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

ทำงกำรตลำดของ Thai MICE Connect ภำคกลำง ผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือหำ insight จำกผู้ประกอบกำรไมซ์
ผ่ำนสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ (สทน.) และกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมไมซ์ผ่ำนสมำคม PMAT กว่ำ 
40 ท่ำน เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอดแคมเปญกำรตลำดและ City package ของภำคกลำง เพ่ือให้เกิดกำรใช้
งำนและเกิดกำรซื้อขำยบนแพลตฟอร์มของ Thai MICE Connect ในปีนี้ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรหำรือและอัปเดต
สถำนกำรณ์ปัจจุบันในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ต่อยอดควำมคิดที่ทุกภำคส่วนต้องมีกำร
ปรับตัว รวมทั้งสร้ำงสรรค์ หรือปรับใช้นวัตกรรมส ำหรับรองรับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำรท ำตำม
มำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กลุ่มลูกค้ำส ำหรับกำรรองรับกำรจัดงำนไมซ์ในอนำคต  
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กำรให้มีช่องทำงออนไลน์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/e-service 

  

 


