รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (สสปน.) ได้ให้ควำมสำคัญในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ สสปน. มีควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต นโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี และหลักกำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม
สสปน. จึงวำงกรอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์
ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงกำรบริหำรงำนโดยสุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสมรรถนะเพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น สสปน. ได้จัดทำแผนปฏิบัติก ำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำวมีกำรกำหนด
กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเพื่อให้ สสปน. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม
และควำมโปร่ งใสสอดคล้ องกับ หลั กเกณฑ์ก ำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่กำหนดให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำม
โปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรง และกำรทุจริตทำงอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ สสปน. ในกำรนำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำม
เสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำน และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนนประเมิน Corruption Perception
Index (CPI) ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยได้จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
2) กำรใช้งบประมำณ
3) กำรใช้อำนำจ
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
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6) คุณภำพกำรดำเนินงำน
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
9) กำรเปิดเผยข้อมูล
10) กำรป้องกันกำรทุจริต
ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563
ถึ ง วั น ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2564 ส ำนั ก งำนส่ งเสริ ม กำรจัด ประชุม และนิ ท รรศกำร (องค์ ก ำรมหำชน) ได้
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) โดยมุ่งเน้นที่กำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเป็นสำคัญ รวมไป
ถึงกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนและกำรติดตำม กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ มี ค วำมโปร่ งใส่ ปลอดจำกกำรทุ จ ริ ต และตรวจสอบได้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน โดยมี
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน จำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) ปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรให้
ควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม
หลักคุณธรรม จริยธรรมกำรให้
องค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงำน กำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริตในกำรปฏิบตั ิงำน

1) กำรจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต โดย
มุ่งเน้นกำรปลูกจิตสำนึก
ภำยในบุคคลปรับฐำน
ควำมคิดให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้ำงค่ำนิยม
ร่วมต้ำนกำรทุจริต

โครงการกิจกรรม
1.1) กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
บรรยำกำศ สร้ำงค่ำนิยม
วัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลำกร
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดไี ม่
ยอมรับกำรทุจริต

ค่าเป้าหมาย

สสปน. เข้ำร่วมกิจกรรมจิต
อำสำ เนื่องในวันข้ำรำชกำร
พลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
ในโครงกำร "สำนัก
นำยกรัฐมนตรี
รวมใจ ฝ่ำภัยโควิด" มอบ
สิ่งของบริจำคเพื่อสมทบทุน
จัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ-2019 ให้แก่
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
(ประถม)
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64
ตามเอกสารแนบที่ 1
1.2) กำรจัดอบรมภำยใน ได้แก่ ร้อยละของบุคลำกร 1) มีผู้เข้ำร่วม
 มีกำรจัดอบรมหลักสูตร
ร้อยละ 100 ของ
 หลักสูตร กำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กำรปฏิบัติหน้ำที่และ
กิจกรรมมีทัศนคติ เป้ำหมำยที่กำหนด บริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์
และบริหำรองค์กรอย่ำง
2) ประเมินผล
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ และค่ำนิยมที่ดไี ม่
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ยอมรับกำรทุจริต
และค่ำนิยมที่ดี
ประจำปี 2564
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3
ร้อยละ 80
มี.ค. 64
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1) มีผู้เข้ำร่วม
ร้อยละ 80
ของเป้ำหมำย
ที่กำหนด
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดี
ร้อยละ 80

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม
 หลักสูตร กำรประเมินควำม
เสี่ยงและแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต

1.3) กำรจัดอบรมปฐมนิเทศ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงำนใหม่ในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

มีผู้บริหำรและพนักงำน
เข้ำร่วมทั้งสิ้น 125 คน
 มีกำรจัดอบรมหลักสูตร
กำรประเมินควำมเสี่ยงและ
แผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำร
ทุจริต วันที่ 8 มี.ค. 64 มี
ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำ
ร่วมทั้งสิ้น 90 คน
ตามเอกสารแนบที่ 2
ร้อยละของบุคลำกร 1) มีผู้เข้ำร่วม
ในรอบระยะเวลำ 6 เดือน
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
ร้อยละ 100 ของ
แรกของปีงบประมำณ
กิจกรรมมีทัศนคติ เป้ำหมำยที่กำหนด 2564 ได้ดำเนินกำร
และค่ำนิยมที่ดไี ม่
2) ประเมินผล
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่
ยอมรับกำรทุจริต
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติ
แล้วจำนวน 5 คน
และค่ำนิยมที่ดี
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรจำนวน
ร้อยละ 80
10 คน และประเมินผล
แล้วมีทัศนคติและค่ำนิยม
ที่ดีเฉลี่ย ร้อยละ 95
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ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
2) กำรรณรงค์/เผยแพร่
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมองค์กรที่ดีทำง
ช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ

โครงการกิจกรรม
2.1) กำรรณรงค์ผ่ำนทำง
ช่องทำงสื่อต่ำงๆ เช่น บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ Signage
ระบบสื่อสำรทั้งภำยใน และ
ภำยนอกหน่วยงำน

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
รับรู้ข้อมูลจำกช่อง
ทำงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของ
สสปน.
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ค่าเป้าหมาย
มีกำรเผยแพร่
อย่ำงน้อย 2
ช่องทำงต่อเรื่อง/
ครั้ง ให้ติดตำม
และนำเสนออย่ำง
น้อย 4 เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

ปัญหา/
อุปสรรค
มีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง ผู้ที่รับทรำบกำร
ต่ำงๆ จำนวน 2 เรื่อง
ประชำสัมพันธ์
1. เผยแพร่ผ่ำนระบบ
ส่วนใหญ่เป็น
เครือข่ำยภำยใน สสปน.
กลุ่มเป้ำหมำย
แสดงข้อควำมและภำพ
ภำยใน
Info Graphic หน้ำจอ
อุตสำหกรรมไมซ์
คอมพิวเตอร์ของบุคลำกร
อำทิ เช่น
สสปน. ทุกคน
ผู้ประกอบกำร
2. เผยแพร่ผ่ำนโทรทัศน์
นักเดินทำงธุรกิจ
ภำยใน สสปน.
ซึ่งจะเป็น
3. เผยแพร่ผ่ำนระบบจัดกำร
ประโยชน์มำก
องค์ควำมรู้ สสปน.
4. จัดทำ Signage ติดที่โถง หำกประชำชน
ส่วนใหญ่ได้
สำนักงำน
รับทรำบกำร
5. ติดประกำศที่บอร์ด
6. มีกำรเผยแพร่เจตจำนง ประชำสัมพันธ์
ด้วย
สุจริตกำรดำเนินงำนงำน
และ กำรประเมิน ITA ใน
เอกสำรของ TCEB
OUTLOOK ฉบับ มี.ค.เม.ย. 64
ตามเอกสารแนบที่ 3
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
3) ส่งเสริมค่ำนิยมกำร
3.1) เผยแพร่ธรรมำภิบำลระดับ รับรู้ข้อมูลจำกช่อง
1 คู่มือ
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
สำนักงำนในรูปแบบ Clip VDO ทำงกำรเผยแพร่
ธรรมำภิบำล ค่ำนิยม
เพื่อถ่ำยทอดสดเนื้อหำให้
ข้อมูลข่ำวสำรของ
ประมวลจริยธรรมแก่
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงแนว
สสปน.
พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ในหน่วยงำน
ทำงำนที่เหมำะสม ผ่ำนช่องทำง
TCEB Connection Line
Group และ Intranet
4) ส่งเสริมกำรปฏิบตั ิงำน 4.1 กิจกรรมกำรรับฟังบรรยำย ร้อยละของบุคลำกร มีผู้เข้ำร่วม
ของพนักงำนให้มีจิตสำนึก ธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง ของ สสปน. ที่เข้ำ กิจกรรมเป็น
รักกำรให้บริกำร สร้ำง
มีคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม
บุคลำกรของ
วัฒนธรรมสุจริตขึ้นใน
สสปน. เกินกว่ำ
องค์กร โดยกำรปฏิบัติงำน
ร้อยละ 80 ของ
อย่ำงมีส่วนร่วม
พนักงำน
กลุ่มเป้ำหมำย
แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม
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ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีกำรเผยแพร่ธรรมำภิบำล
ระดับสำนักงำนในรูปแบบ
Clip VDO เพื่อถ่ำยทอดสด
เนื้อหำให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึง
แนวทำงกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ใน
กำรทำงำสนที่เหมำะสม ผ่ำน
ช่องทำง TCEB Connection
Line Group และ Intranet
กิจกรรมบรรยำยธรรมจำก
พระรัตนมุนี ผศ.ดร
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย
โดยบรรยำยเมื่อวันที่ 26
พ.ย. 63 ให้แก่ผู้บริหำรของ
สสปน. ได้รับฟังคติธรรม
เกี่ยวกับกำรทำงำนทีม่ ุ่งมั่น
ดำเนินกำรโดยกำรส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อให้
สสปน. ได้เป็นองค์กรทีม่ ี
ส่วนร่วมสร้ำงสังคมคุณธรรม
ตามเอกสารแนบที่ 4

ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
4.2 สำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
สสปน. ได้รับองค์กร
ประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร ส่งเสริมคุณธรรม
มหำชน) ได้รับองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ระดับ 1 ในฐำนะที่
ได้รับกำรกำรประเมินเป็นองค์กร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรองค์กร
คุณธรรม
โครงการกิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 วุฒิบัตร

สสปน. ได้รับวุฒิบตั ร องค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมระดับ 1
ในฐำนะทีไ่ ด้รับกำรประเมิน
เป็นองค์กรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
องค์กรคุณธรรมและมีกำร
ดำเนินกำร ดังนี้ ระดับที่ 1
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ
องค์กรทีแ่ สดงเจตนำรมณ์จะ
พัฒนำเป็นองค์กรคุณธรรม
โดยมีกำรกำหนดเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำคุณธรรม มี
แผนกำรดำเนินกำรพัฒนำ
องค์กรคุณธรรม มีกำรจัด
กลไกผู้รบั ผิดชอบ มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ซึ่งผลกำรดำเนินงำนอำจ
เกิดขึน้ บำงส่วนแต่ผลกำร
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของ
คนหรือปัญหำเชิงคุณธรรม
ที่ลดลง ประกอบด้วย
ข้อ 1 องค์กรมีกำรประกำศ

ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ข้อตกลง (เจตนำรมณ์/
ธรรมนูญ/ปฏิญญำ) ร่วมกัน
ของผู้บริหำรและสมำชิก
ในองค์กรที่จะพัฒนำให้เป็น
องค์กรคุณธรรม
ข้อ 2 องค์กรมีกำรกำหนด
คุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่
อยำกแก้” และ“ควำมดีที่
อยำกทำ” ทีส่ อดคล้องกับ
ปัญหำคุณธรรมขององค์กร
หรือคุณธรรม 4 ประกำร
พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอำสำ เช่นกำรใช้วสั ดุ
สำนักงำนอย่ำงประหยัด
มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ
กำรบริกำรด้วยควำมโปร่งใส
จัดจิตอำสำช่วยเหลือสังคม
ข้อ 3 องค์กรมีกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนด้ำน
ส่งเสริมคุณธรรมและจัด
บุคลำกร/ทีมงำน/ผูร้ ับผิดชอบ
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ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

2) ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรดำรงชีวิต

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม

5) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 5.1 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
หลักกำรดำรงชีวิตและกำร หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อ
กำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต และปลูกฝัง
จิตสำนึกควำมซื่อสัตย์ตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
(กำรฝึกอบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ
social)

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน

ร้อยละบุคลำกร ของ
สสปน. ได้เข้ำร่วม
กิจกรรม/ศึกษำดู
งำน/อบรม หรือ
ได้รับควำมรู้จำก
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
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ค่าเป้าหมาย

มีผู้เข้ำร่วม
ร้อยละ 80
ของเป้ำหมำย
ที่กำหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ์
กำรดำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตำม
ประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย
ตามเอกสารแนบที่ 5
กำรจัดกิจกรรมพนักงำน
สัมพันธ์ ระหว่ำงวันที่ 12 –
13 พ.ย. 2563 ณ โรงแรม
รอยัลคลิฟบีช พัทยำ
มีผเู้ ข้ำร่วม 140 คน โดยใช้
หลักแนวคิด 3 พอ ได้แก่
พอเพียง เพิม่ พูน และพัฒนำ
กำรนำศำสตร์พระรำชำทีไ่ ด้
แนวคิดมำจำกโครงกำร
พระรำชดำริทไี่ ด้ไปเรียนรู้ ใน
เรื่องของกำรพัฒนำโครงกำร
ควำมพอเพียง รวมถึงกำรเป็น
คนดีซอื่ สัตย์สุจริต มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำร
ทำงำน และกำรใช้ชีวิตของ
พนักงำน
ตามเอกสารแนบที่ 6

ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม
5.2 เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำร
เผยแพร่ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ทำง
Knowledge Management
(KM) หรือ Social Media
เป็นต้น

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
5.2 รับรู้ข้อมูลจำก
มีกำรเผยแพร่
ช่องทำงกำรเผยแพร่
อย่ำงน้อย 2
ข้อมูลข่ำวสำรของ ช่องทำงให้ติดตำม
สสปน.

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ส่งเสริมองค์ควำมรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำร
นำเอกสำรเผยแพร่ผ่ำน
ระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ของ
สสปน. และเผยแพร่เอกสำร
ทำง Facebook ของสสปน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงการบริหารงานโดยสุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) ผู้บริหำรแสดงเจตจำนงใน กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน
และกำหนด นโยบำย มำตรกำร
แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อ พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใส

1) ผู้บริหำร/พนักงำน
และผู้ที่ เกีย่ วข้อง มีส่วน
ร่วมแสดง เจตจำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ต่อ
สำธำรณชน และมีกำร
กำหนด นโยบำย
มำตรกำร/แผนงำน หรือ
โครงกำร/กิจกรรม/
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์

โครงการกิจกรรม
1.1 กำรประกำศเจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของ
ผอ. สสปน. และกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แสดง เจตจำนง
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
1.1) หน่วยงำนมีกำร
ประกำศเจตจำนงใน
กำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
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ค่าเป้าหมาย
1 ประกำศ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
 เผยแพร่ประกำศ

เจตจำนงของ
ผู้อำนวยกำร สสปน.
แล้วบนเว็บไซต์ของ
สำนักงำนฯ
ผู้อำนวยกำร สสปน.
ได้ประกำศเจตจำนง
สุจริตในกำรบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมมำภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำร

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์
บ้ำนเมืองที่ดีภำยใต้
หลักกำรและแนว
ทำงกำรกำกับดูและที่ดี
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64
 แสดงเจตจำนงกำร
บริหำรองค์กรให้
สสปน. เป็น องค์กรทีด่ ี
มีคุณธรรม โปร่งใส เริม่
ได้ที่ ตัวเรำ เพื่อเป็น
Role Model ให้
พนักงำน และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทรำบ มีกำร
เผยแพร่ในเอกสำร
OUTLOOK ฉบับ มี.ค.เม.ย. 64 หน้ำ 5
ตามเอกสารแนบที่ 7

เพื่อพัฒนำ หน่วยงำนให้มี
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสปรับปรุง/
พัฒนำกำรดำเนินงำน
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ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม
1.2 ผู้บริหำรแสดงกิจกรรมเพื่อ
แสดงเจตจำนงกำรบริหำรงำน
ด้วยควำมสุจริต ต่อต้ำนกำร
ทุจริต เพื่อเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
1.2) จัดกิจกรรม
องค์กรคุณธรรม
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

1 กิจกรรม

มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ
สำนักงำนนำยกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64
และ 25 มี.ค. 64

พนักงำนหลำยท่ำน
ต้องกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมแต่
เนื่องจำกภำรกิจ
ค่อนข้ำงมำกจึงไม่
สำมำรถร่วม
กิจกรรมได้
ประกอบกับ
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำด โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ-2019
จึงมีกำรจำกัด
จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
กิจกรรม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) วำงมำตรกำรเสริมในกำร สกัดกั้น
กำรทุจริตเชิงนโยบำย บนฐำนกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีธรรมำภิบำล
ได้แก่ขั้นกำรกำหนดนโยบำย ขั้นกำร
ตัดสินใจดำเนินกำรตำมนโยบำย
ขั้นกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ และขัน้
กำรประเมินผลงำนที่ได้ปฏิบตั ิตำม
นโยบำย

1) กำรกำหนดนโยบำย
มำตรกำร แนวทำง
แผนงำนหรือโครงกำร/
กิจกรรมบนฐำนธรรมำภิบำลเพื่อ ป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
ตัวชี้วัด
โครงการกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค
ผลการปฏิบัติงาน
1.1) มีกำรดำเนินงำนตำม
หน่วยงำนมีมำตรกำร/
1 โครงกำร สำยงำนพัฒนำและ
นโยบำย กำรกำกับดูแลองค์กำร โครงกำร/กิจกรรม ในกำร
นวัตกรรมจะมีกำร
ที่ดี และกำรบริหำรจัดกำร
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
จัดทำโครงกำรโดย
บ้ำนเมืองที่ดี โดยกำรใช้
นโยบำย โดยกำรดำเนิน
นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนกำรอย่ำงมีส่วนร่วมใน โครงกำรโดยใช้กระบวนกำร
มำดำเนินโครงกำร
กำรบริหำรงำนจำก ผูม้ ีส่วนได้ อย่ำงมี ส่วนร่วมในกำร
เช่น คู่มือมำตรฐำน
ส่วนเสีย
บริหำรงำนจำก ผู้มสี ่วนได้
กำรบริหำรกำรจัด
ส่วนเสีย
งำนอย่ำงยั่งยืน เป็น
ต้น
1.2) มีกำรดำเนินงำนสำรวจ
มีรำยงำนผลกำรสำรวจ
1 รำยงำน
ได้ดำเนินกำร
ควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร
ควำมพึงพอใจจำก
เผยแพร่ผลกำร
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำร ผู้ใช้บริกำรและผูม้ ีส่วนได้
สำรวจควำมพึง
ดำเนินงำน
ส่วนเสียประจำปี
พอใจ บนเว็บไซต์
ของ สสปน.
เรียบร้อยแล้ว และ
ในปี 2563 สสปน.
ได้คะแนนควำมพึง
พอใจรวมร้อยละ
88.19 ซึ่งดีกว่ำผล
กำรประเมินในปี
2562
14

หมายเหตุ

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
ตัวชี้วัด
โครงการกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติงาน
1.3) จัดประชุมกลุม่ คู่ค้ำ เพื่อให้ หน่วยงำนได้จดั กำรประชุม
1 แผน
มีแผนงำนจะ
กำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ กับกลุ่มคู่ค้ำกับ สสปน. โดย
ดำเนินกำร แต่
สสปน. เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีจำนวนผู้ค้ำเข้ำร่วมไม่น้อย
เนื่องจำกเกิด
และสำมำรถตรวจสอบได้
กว่ำ 50 คน หน่วยงำนมี
สถำนกำรณ์โรคติด
ป้องกันกำรทุจริต
แผน ปฏิบัติกำรป้องกันและ
เชื้อไวรัสโคโรนำ2019 จึงต้องเลื่อน
ออกไปไม่มีกำหนด
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ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อ ยับยั้ง
กำรทุจริตและพัฒนำ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สำรสนเทศเพื่อลดปัญหำ
กำรทุจริต

1) ศึกษำ วิเครำะห์
สังเครำะห์ และรวบรวม
ข้อมูล เพื่อทบทวน และ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตฯ และนโยบำย
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) กำรกำกับ/ติดตำม/
ประเมินผล และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน ตำมแผนฯ
และนำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุง

โครงการกิจกรรม
1.1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต และติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำน ของ สสปน.

มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กำรติดตำมรอบระยะเวลำ 6
เดือน

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงำนมีแผน
ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตประจำปี พ.ศ.
2564

หน่วยงำนมีรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตประจำปี พ.ศ.
2564
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 แผนงำน

ได้มีกำรเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจำปี
2564 ของ สสปน.
บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำนแล้ว

1 รำยงำน

มีกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
กำรติดตำมรอบ
ระยะเวลำ 6
เดือน และ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์แล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
3) มีกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องแนว
ทำงกำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต

4) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรตรวจสอบกำรละเว้น
กำรปฏิบัติงำน กำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
มีกำรจัดกำรประชุมและได้
หน่วยงำนมีคู่มือกำร
รำยงำนสรุปกำรประเมินควำม บริหำรควำมเสี่ยง
เสี่ยงกำรทุจริตและคูม่ ือกำร
จำกกำรทุจริต
บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการกิจกรรม

จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนเรื่อง
กำรทุจริต ร้องเรียนทั่วไป และ
กำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน

มีช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนที่
เหมำะสมอย่ำงน้อย
3 ช่องทำง และมี
แนวปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนที่เผยแพร่
สำธำรณะ
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 ฉบับ

ได้จัดทำคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจริต
ประจำปี พ.ศ.
2564 และ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์แล้ว
หน่วยงำนมีกำร
ช่องทำงร้องเรียน
ดังนี้
1. โทรศัพท์
2. E-mail
3. จดหมำย

มีช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่ำง
น้อย 3 ช่องทำง
และมีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

2) ส่งเสริม พัฒนำ มำตรฐำนและ
เครื่องมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
5) จัดให้มีระบบตรวจสอบ จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ
มีกำรจัดทำแผนและ รำยงำนผลกำร
ภำยใน และรำยงำนผล
ภำยในดำเนินกำรตำมระเบียบ รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
กำรตรวจสอบภำยในให้
ข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริม ตรวจสอบภำยใน
ปีละ 2 รำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร นำเสนอต่อ
ในคณะกรรมกำรส่งเสริม (องค์กำรมหำชน) และฝ่ำย
คณะกรรมกำร
กำรจัดประชุม
ตรวจสอบจะต้องจัดทำแผนงำน ตรวจสอบอย่ำงน้อย
และนิทรรศกำร (องค์กำร จัดทำรำยงำน ผลกำรตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง
มหำชน) ทรำบและให้
ติดตำม และข้อเสนอแนะเสนอ
ควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แนวทาง/มาตรการ

จัดทำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงที่
สำคัญรวมทั้งงำน ตำม
พันธกิจ ของ สสปน.

โครงการกิจกรรม

มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือ
คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ที่สำคัญ
กำรให้กำรสนับสนุนต่ำงๆ

มีกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ
เสร็จสิ้น 4 ด้ำน
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คู่มือและ
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 4 ด้ำน
และกำรให้กำร
สนับสนุน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในได้จัดทำ
รำยงำนตรวจสอบ
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เป็นรำยไตรมำส

สสปน. ได้
ประกำศใช้
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 3 ด้ำน
ได้แก่ พัสดุ บัญชี
กำรเงิน และยังใช้
ดำเนินกำรต่อเนื่อง
และมีคู่มือกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน WFH

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

3) กำรพัฒนำวิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนเพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทำงกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริตของประเทศไทย

กำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และนำ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำร
ดำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ
มำปรับปรุงและพัฒนำ
องค์กรให้เกิดคุณธรรม
และควำมโปร่งใสเพิ่มขึ้น

โครงการกิจกรรม
กำรยกระดับพัฒนำคะแนนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency
Assessment : ITA) ของ
สสปน.

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
คะแนนประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) ของ สสปน.
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

มำกกว่ำ 85
คะแนน

สสปน. จัดให้มีกำร
ประชุม
คณะทำงำน ITA
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.
64 ที่สำนักงำน สส
ปน.
ผ่ำนระบบ Zoom

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์
1) พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
ด้ำนต่ำงๆ ที่หน่วยงำนมีควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรทุจริต ให้บุคลำกรมีขดี
ควำมสำมำรถในด้ำนนั้นๆ สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม
มีกำรจัดส่งบุคลำกร
แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติ อบรม สัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำร เข้ำรับกำรส่งเสริม
หน้ำที่ตำมระเบียบ
ปฏิบัติงำน วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
องค์ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย จรรยำบรรณ
กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ
ต่ำงๆ และผ่ำน
ตำมบรรทัดฐำนวิชำชีพที่ เช่น
เกณฑ์กำรอบรมทีผ่ ู้
เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
- ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ จัดกำหนด (ถ้ำมี)
และมีส่วนช่วยป้องกันกำร - ด้ำนกำรเงิน
ทุจริต
- ด้ำนกำรบัญชี
- ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
- ด้ำนควำมเสีย่ ง โดยเฉพำะ
ควำมเสีย่ ง
จำกกำรทุจริต/ด้ำนกำรควบคุม
ภำยใน
- ด้ำนกำรประเมิน ITA
- ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
- ด้ำนธรรมำภิบำลผู้บริหำร
เป็นต้น
แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

4 ด้ำน

ได้มีกำรจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่ของ
สสปน. เข้ำร่วม
ประชุม อบรม
สัมมนำที่เกีย่ วข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน
วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนต่ำง ๆ
รวมทั้ง สสปน.
มีกำรจัดอบรม
ภำยใน หลักสูตร
วันที่ 22 มีนำคม
2564 ส่วนงำน
พัสดุฯ ฝ่ำยบริหำร
จัดให้มีกำรอบรม
เรื่อง “กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของ
สำนักงำน ทำ
อย่ำงไรให้ปฏิบตั ิ

เกิดสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ-2019
ผู้อำนวยกำร สสปน.
ได้ลงนำมใน
ประกำศที่ 7 และ
8/2564 เรื่อง ขยำย
เวลำมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)
โดยให้ผปู้ ฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำน ณ
บ้ำนพัก (Work
From Home โดย
พนักงำนและลูกจ้ำง
ยังคงปฏิบัติงำน
ตำมปกติจำกที่บ้ำน
และอยู่ภำยใต้กำร

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการกิจกรรม

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
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ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

ได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมระเบียบและ
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุ
ภำครัฐ” ณ
โรงแรม VIE
Hotel Bangkok
รำชเทวี กรุงเทพฯ
โดยจัดให้ควำมรู้
สำหรับพนักงำนที่
มีอำยุงำนไม่เกิน
2 ปี และพนักงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่ที่
ต้องกำรทบทวน
ควำมรู้เพิ่มเติม
โดยมีวตั ถุประสงค์
ในกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ใน
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ

กำกับดูแลของรอง
ผู้อำนวยกำรของแต่
ละสำยงำนตำม
แผนงำนที่จัดทำเพื่อ
รองรับกำร
ปฏิบัติงำนจำกที่
บ้ำน งดเว้นกำรจัด
กิจกรรม กำร
ประชุม และกำร
สัมมนำที่มีกำร
รวมกลุม่ กัน และขอ
ควำมร่วมมือให้
ผู้ปฏิบัติงำน
ดำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)
อย่ำงเคร่งครัด

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผน
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
2) กำรอบรมกฎหมำย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
จัดหำพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติจดั ซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่
พนักงำน

โครงการกิจกรรม
มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตำม
พระรำชบัญญัติจดั ซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลำกร
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้
เพิ่มขึ้น
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ค่าเป้าหมาย
1) มีผู้เข้ำร่วม
ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำยที่กำหนด
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีควำมรู้
ในเรื่องที่อบรม
อย่ำงน้อยร้อยละ
75

ผลผลิต/ผลลัพธ์
อยู่ระหว่ำงกำร
ปรับแผน
ดำเนินกำร
เนื่องจำกเกิด
สถำนกำรณ์โรค
ระบำดโควิด-19

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

เกิดสถำนกำรณ์โรค
ระบำดโควิด-19และ
ต้องดำเนินกำรตำม
มติ และข้ อ สั่ ง กำร
ของคณะรัฐมนตรีใน
กำรก ำกั บ ดู แ ลออก
มำตรกำรของพื้ น ที่
ต่ำงๆ

มีกำรอบรมแล้ว
แล้วสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำ
ใหม่
(ปฐมนิเทศ)

เอกสารแนบที่ 1
สสปน. มีกำรทำกิจกรรมร่วมกับสำนักนำยกรัฐมนตรี ในโอกำสสำคัญต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร
สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทำงให้พนักงำนมีพฤติกรรม และมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์
สุจริต จิตอำสำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สสปน. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันข้ำรำชกำรพล
เรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในโครงกำร "สำนักนำยกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่ำภัยโควิด" มอบสิ่งของบริจำคเพื่อสมทบ
ทุนจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ให้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม) เมื่อวันที่ 12
มีนำคม 2564
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เอกสารแนบที่ 2
 คุณจิรุต์ถ์ อิศรำงกูร ณ อยธุยำ ผู้อำนวยกำร TCEB ประกำศเจตนำรมณ์และมอบนโยบำยกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่และบริ ห ำรองค์กรอย่ ำ งซื่ อสั ตย์สุ จริ ตโปร่งใส และเป็นไปตำมหลั กธรรมำธิบำล ประจำปี
งบประมำณ 2564 แก่คณะผู้บริหำร และพนักงำน TCEB พร้อมทั้งจัดอบรมให้ควำมรู้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครั ฐ และอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยควำมโปร่งใส เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2564 ณ แลนด์มำร์ค กรุงเทพมหำนคร

 คณะผู้บริหำรและพนักงำน TCEB เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร พร้อมวำงแผนมำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริต เพื่อให้แต่ละฝ่ำยได้ร่วมเสนอแนะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรดำเนินกำรวำงแผนและจัดทำ
ข้อมูลเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี 2564 (ITA) ให้เป็นไป
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ตำมขั้นตอน และบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนดโดยสำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรุงเทพ (รำงน้ำ)
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เอกสารแนบที่ 3
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) มีกำรเผยแพร่เพื่อเสริมสร้ ำงให้
สสปน. เป็นองค์กรที่มีก ำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล ในเอกสำร TCEB OUTLOOK ฉบับ
มีนำคม – เมษำยน 2564

เอกสารแนบที่ 4
กำรรับฟังกำรบรรยำยธรรมจำก พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย รักษำกำรเจ้ำอำวำส
วัดพระแก้ว (พระอำรำมหลวง) โดยบรรยำย ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 ให้กับผู้บริหำรของ สสปน. ได้รับ
ฟังคติธรรมในกำรทำงำน มุ่งมั่นดำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อให้ สสปน. ได้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม
สร้ ำ งสั ง คมคุ ณ ธรรม โดยมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก รตำมหลั ก คุ ณ ธรรม ธรรมำภิ บ ำล หรื อ หลั ก กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรดำเนินชีวิต
และปฏิบัติงำน สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปกครอง กำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรทำงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ
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เอกสารแนบที่ 5
ในกำรประชุมคณะอนุ กรรมกำรส่ งเสริ ม คุณธรรมระดับ กระทรวง (ส ำนักนำยกรัฐ มนตรี ) ครั้ง ที่
1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ในวำระกำรประชุม ได้มีกำรแจ้งผลกำรดำเนินงำนของ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด
สำนักนำยกรัฐ มนตรี ได้ดำเนิน กำรส่ งเสริ มและพัฒ นำองค์กรคุณธรรมภำยใต้แผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด
สำนักนำยกรัฐมนตรี รวม 23 หน่วยงำน ได้มอบวุฒิบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับ 1 ให้กับ สำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะที่ได้รับกำรกำรประเมินเป็นองค์กรที่เข้ำร่วม
โครงกำรองค์กรคุณธรรมและมีกำรดำเนินกำร ดังนี้ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดง
เจตนำรมณ์จ ะพัฒ นำเป็ น องค์กรคุณธรรม โดยมีกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒ นำคุณธรรม มีแผนกำร
ดำเนินกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม มีกำรจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่ง ผลกำร
ดำเนินงำนอำจเกิดขึ้นบำงส่วนแต่ผลกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหำเชิงคุณธรรมที่ล ดลง
ประกอบด้วย
ข้อ 1 องค์กรมีกำรประกำศข้อตกลง (เจตนำรมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญำ) ร่วมกันของผู้บริหำรและ
สมำชิกในองค์กรที่จะพัฒนำให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ข้อ 2 องค์กรมีกำรกำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ“ควำมดีที่อยำกทำ” ที่สอดคล้อง
กับปัญหำคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ เช่นกำรใช้วัสดุสำนักงำน
อย่ำงประหยัด มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ กำรบริกำรด้วยควำมโปร่งใส จัดจิตอำสำช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
ข้อ 3 องค์กรมีกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลำกร/ทีมงำน/รับผิดชอบ
กำรดำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตำมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย
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เอกสารแนบที่ 6
สสปน. มีกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ มีกำรจัดกิจกรรม
พนักงำนสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 12- 13 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยำ และ
เยี่ยมชมเรียนรู้วิถีชุมชนชำวเกำะสีชัง มีพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม 140 คน โดยใช้หลักแนวคิด 3 พอ ได้แก่
พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนำ กำรนำศำสตร์พระรำชำที่ได้แนวคิดมำจำกโครงกำรพระรำชดำริที่ได้ไปเรียนรู้ ใน
เรื่องของกำรพัฒนำโครงกำร ควำมพอเพียง รวมถึงกำรเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำร
ทำงำน และกำรใช้ชีวิตของพนักงำน
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เอกสารประกอบที่ 7
แสดงเจตจำนงกำรบริหำรองค์กรให้ สสปน. เป็น “องค์กรดี มีคุณธรรม โปร่งใส เริ่มได้ที่ ตัวเรำ”
เพื่อเป็น Role Model ให้พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ โดยลงในเอกสำร TCEB OUTLOOK
ฉบับมีนำคม – เมษำยน 2564 หน้ำ 5
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