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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)  (สสปน.) ได้ให้ควำมส ำคัญในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ สสปน. มีควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี และหลักกำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
สสปน. จึงวำงกรอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ 
ได้แก่ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนโดยสุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสมรรถนะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น สสปน. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำวมีกำรก ำหนด
กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเพ่ือให้ สสปน. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม
และควำมโปร่งใสสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำม
โปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรง และกำรทุจริตทำงอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ สสปน. ในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำม
เสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำน และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนนประเมิน Corruption Perception 
Index (CPI) ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยได้จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) กำรปฏิบัติหน้ำที ่  

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

 
 ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ได้
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) โดยมุ่งเน้นที่กำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเป็นส ำคัญ รวมไป
ถึงกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกำรติดตำม กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส่ ปลอดจำกกำรทุจริต และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยมี
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

1) ปรับฐำนควำมคดิให้สำมำรถแยก
ระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรให้
ควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม
หลักคุณธรรม จริยธรรมกำรให้
องค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
สุจรติในหน่วยงำน กำรสร้ำง
วัฒนธรรมสจุริตในกำรปฏิบตัิงำน 

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

1.1) กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
บรรยำกำศ สร้ำงค่ำนยิม 
วัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละของบุคลำกร 
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดไีม่
ยอมรับกำรทุจริต 

1) มีผู้เข้ำร่วม 
ร้อยละ 80  
ของเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดี
ร้อยละ 80 

สสปน. เข้ำร่วมกิจกรรมจิต
อำสำ เนื่องในวันข้ำรำชกำร
พลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ในโครงกำร "ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 
รวมใจ ฝ่ำภัยโควิด" มอบ
สิ่งของบริจำคเพื่อสมทบทุน
จัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ-2019 ให้แก่
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
(ประถม)  
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 
ตามเอกสารแนบที่ 1 

  

  1.2) กำรจัดอบรมภำยใน ได้แก ่

 หลักสูตร กำรปฏิบัติหน้ำที่
และบริหำรองค์กรอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประจ ำปี 2564  

ร้อยละของบุคลำกร
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดไีม่
ยอมรับกำรทุจริต 

1) มีผู้เข้ำร่วม 
ร้อยละ 100 ของ
เปำ้หมำยที่ก ำหนด  
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดี 
ร้อยละ 80  

 มีกำรจัดอบรมหลักสูตร
กำรปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 
มี.ค. 64  
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

 หลักสตูร กำรประเมินควำม
เสี่ยงและแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  

มีผู้บรหิำรและพนักงำน 
เข้ำร่วมทั้งสิ้น 125 คน 

 มีกำรจดัอบรมหลักสูตร  
กำรประเมนิควำมเสี่ยงและ
แผนปฏิบตัิกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต วันที่ 8 ม.ีค. 64 มี
ผู้บรหิำรและพนกังำนเข้ำ
ร่วมทั้งสิ้น 90 คน 
ตามเอกสารแนบที่ 2 

  1.3) กำรจัดอบรมปฐมนเิทศ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงำนใหม่ในองค์กร 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดไีม่
ยอมรับกำรทุจริต 

1) มีผู้เข้ำร่วม 
ร้อยละ 100 ของ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด  
2) ประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมมีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ดี 
ร้อยละ 80 

ในรอบระยะเวลำ 6 เดือน
แรกของปีงบประมำณ 
2564 ได้ด ำเนินกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่
แล้วจ ำนวน 5 คน 
เจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรจ ำนวน 
10 คน และประเมินผล
แล้วมีทัศนคติและค่ำนยิม
ที่ดีเฉลี่ย ร้อยละ 95 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

 2) กำรรณรงค/์เผยแพร่
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่ำนิยมองค์กรที่ดีทำง
ช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ 

2.1) กำรรณรงคผ์่ำนทำง
ช่องทำงสื่อตำ่งๆ เช่น บอร์ด 
ประชำสมัพันธ์ Signage 
ระบบสื่อสำรทั้งภำยใน และ
ภำยนอกหน่วยงำน  
 

รับรู้ข้อมลูจำกช่อง
ทำงกำรเผยแพร่  
ข้อมูลขำ่วสำรของ 
สสปน.  
 

มีกำรเผยแพร่ 
อย่ำงน้อย 2 
ช่องทำงต่อเรื่อง/
ครั้ง ให้ติดตำม 
และน ำเสนออยำ่ง
น้อย 4 เรื่อง/ครั้ง 
ต่อป ี 
 

มีกำรเผยแพรผ่่ำนช่องทำง 
ต่ำงๆ จ ำนวน 2 เรื่อง  
1. เผยแพรผ่่ำนระบบ
เครือข่ำยภำยใน สสปน.  
แสดงข้อควำมและภำพ  
Info Graphic หน้ำจอ
คอมพิวเตอร์ของบุคลำกร 
สสปน. ทุกคน  
2. เผยแพรผ่่ำนโทรทัศน์
ภำยใน สสปน.  
3. เผยแพรผ่่ำนระบบจัดกำร
องค์ควำมรู้ สสปน.  
4. จัดท ำ Signage ติดที่โถง
ส ำนักงำน  
5. ติดประกำศที่บอร์ด  
6. มีกำรเผยแพร่เจตจ ำนง
สุจรติกำรด ำเนินงำนงำน 
และ กำรประเมิน ITA ใน
เอกสำรของ TCEB 
OUTLOOK ฉบับ มี.ค.- 
เม.ย. 64 
ตามเอกสารแนบที ่3 

ผู้ที่รับทรำบกำร
ประชำสัมพันธ์ 
ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำย
ภำยใน
อุตสำหกรรมไมซ์ 
อำทิ เช่น 
ผู้ประกอบกำร  
นักเดินทำงธุรกิจ 
ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มำก
หำกประชำชน
ส่วนใหญ่ได้
รับทรำบกำร
ประชำสัมพันธ์
ด้วย 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

 3) ส่งเสริมคำ่นิยมกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล คำ่นยิม 
ประมวลจริยธรรมแก่ 
พนักงำน และเจ้ำหนำ้ที ่
ในหน่วยงำน 

3.1) เผยแพร่ธรรมำภิบำลระดับ
ส ำนักงำนในรูปแบบ Clip VDO 
เพื่อถ่ำยทอดสดเนื้อหำให้
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ท ำงำนท่ีเหมำะสม ผ่ำนช่องทำง 
TCEB Connection Line 
Group และ Intranet 

รับรู้ข้อมลูจำกช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลข่ำวสำรของ 
สสปน. 

1 คู่มือ มีกำรเผยแพร่ธรรมำภบิำล
ระดับส ำนกังำนในรปูแบบ 
Clip VDO เพื่อถ่ำยทอดสด
เนื้อหำใหผู้้ปฏบิัติงำนเขำ้ใจถึง
แนวทำงกำรปฏิบัตหิน้ำที่ใน
กำรท ำงำสนที่เหมำะสม ผ่ำน
ช่องทำง TCEB Connection 
Line Group และ Intranet  

  

 4) ส่งเสริมกำรปฏิบตัิงำน
ของพนักงำนให้มีจิตส ำนึก
รักกำรให้บริกำร สร้ำง
วัฒนธรรมสจุริตขึ้นใน
องค์กร โดยกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีส่วนร่วม 

4.1 กิจกรรมกำรรับฟังบรรยำย
ธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มีคุณธรรม 

ร้อยละของบุคลำกร
ของ สสปน. ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็น
บุคลำกรของ  
สสปน. เกินกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของ
พนักงำน
กลุ่มเป้ำหมำย 

กิจกรรมบรรยำยธรรมจำก 
พระรัตนมุนี ผศ.ดร  
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย 
โดยบรรยำยเมื่อวันที่ 26 
พ.ย. 63 ให้แก่ผู้บริหำรของ 
สสปน. ได้รับฟังคติธรรม
เกี่ยวกับกำรท ำงำนท่ีมุ่งมั่น
ด ำเนินกำรโดยกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมในองค์กรเพื่อให้ 
สสปน. ได้เป็นองค์กรทีม่ี
ส่วนร่วมสร้ำงสังคมคุณธรรม 
ตามเอกสารแนบที ่4 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

  4.2 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร
มหำชน) ได้รับองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ระดับ 1 ในฐำนะที่
ได้รับกำรกำรประเมินเป็นองค์กร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรองค์กร
คุณธรรม 

สสปน. ไดร้ับองคก์ร
ส่งเสริมคณุธรรม 

1 วุฒิบัตร สสปน. ไดร้ับวุฒิบตัร องค์กร
ส่งเสริมคณุธรรมระดับ 1  
ในฐำนะทีไ่ดร้ับกำรประเมนิ
เป็นองคก์รทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
องค์กรคณุธรรมและมกีำร
ด ำเนนิกำร ดังนี้ ระดับที ่1 
องค์กรส่งเสรมิคณุธรรม คอื 
องค์กรทีแ่สดงเจตนำรมณ์จะ
พัฒนำเป็นองคก์รคุณธรรม 
โดยมกีำรก ำหนดเป้ำหมำย 
ในกำรพัฒนำคณุธรรม มี
แผนกำรด ำเนินกำรพฒันำ
องค์กรคณุธรรม มกีำรจดั
กลไกผู้รบัผดิชอบ มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม  
ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนอำจ
เกิดขึน้บำงส่วนแตผ่ลกำร
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤตกิรรมของ
คนหรือปญัหำเชิงคณุธรรม 
ที่ลดลง ประกอบด้วย  
ข้อ 1 องค์กรมีกำรประกำศ
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

ข้อตกลง (เจตนำรมณ/์
ธรรมนญู/ปฏญิญำ) ร่วมกัน
ของผู้บริหำรและสมำชิก 
ในองค์กรที่จะพัฒนำใหเ้ป็น
องค์กรคณุธรรม 
ข้อ 2 องค์กรมีกำรก ำหนด
คุณธรรมเปำ้หมำย “ปญัหำที่
อยำกแก”้ และ“ควำมดีที่
อยำกท ำ” ทีส่อดคล้องกับ
ปัญหำคณุธรรมขององค์กร 
หรือคณุธรรม 4 ประกำร 
พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอำสำ เช่นกำรใช้วสัดุ
ส ำนักงำนอย่ำงประหยัด  
มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ  
กำรบรกิำรดว้ยควำมโปร่งใส  
จัดจติอำสำช่วยเหลือสังคม  
ข้อ 3 องค์กรมีกำรจดัท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนดำ้น
ส่งเสริมคณุธรรมและจดั
บุคลำกร/ทีมงำน/ผูร้ับผดิชอบ
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมในองคก์รตำม
ประเด็นคณุธรรมเปำ้หมำย 
ตามเอกสารแนบที่ 5 

2) ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในกำรด ำรงชีวิต 

5) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
หลักกำรด ำรงชีวิตและกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อ
กำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต และปลูกฝัง
จิตส ำนึกควำมซื่อสตัย์ตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(กำรฝึกอบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ 
social) 

5.1 กำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละบุคลำกร ของ 
สสปน. ได้เขำ้ร่วม
กิจกรรม/ศึกษำดู
งำน/อบรม หรือ
ได้รับควำมรู้จำก
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

มีผู้เข้ำร่วม 
ร้อยละ 80  

ของเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 

กำรจัดกจิกรรมพนักงำน
สัมพันธ์ ระหวำ่งวันที่ 12 – 
13 พ.ย. 2563 ณ โรงแรม
รอยลัคลิฟบีช พัทยำ  
มีผูเ้ข้ำรว่ม 140 คน โดยใช้
หลักแนวคดิ 3 พอ ไดแ้ก่ 
พอเพียง เพิม่พูน และพัฒนำ 
กำรน ำศำสตร์พระรำชำทีไ่ด้
แนวคดิมำจำกโครงกำร
พระรำชด ำริทีไ่ดไ้ปเรียนรู้ ใน
เรื่องของกำรพัฒนำโครงกำร 
ควำมพอเพียง รวมถึงกำรเปน็
คนดีซือ่สตัยส์ุจริต มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพฒันำกำร
ท ำงำน และกำรใช้ชีวิตของ
พนักงำน 
ตามเอกสารแนบที่ 6 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

  5.2 เผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง
ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำร
เผยแพรผ่่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ทำง 
Knowledge Management 
(KM) หรือ Social Media  
เป็นต้น 

5.2 รับรู้ข้อมูลจำก
ช่องทำงกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลขำ่วสำรของ 
สสปน. 

มีกำรเผยแพร่
อยำ่งน้อย 2 

ช่องทำงให้ติดตำม  
 

ส่งเสริมองค์ควำมรู้เรื่อง  
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำร
น ำเอกสำรเผยแพร่ผ่ำน
ระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ของ 
สสปน. และเผยแพรเ่อกสำร
ทำง Facebook ของสสปน. 

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงก ารบริหารงานโดยสุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

1) ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงใน กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
และก ำหนด นโยบำย มำตรกำร 
แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม 
เพื่อ พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส 

1) ผู้บริหำร/พนักงำน 
และผู้ที ่เกีย่วข้อง มีส่วน
ร่วมแสดง เจตจ ำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ต่อ
สำธำรณชน และมีกำร
ก ำหนด นโยบำย
มำตรกำร/แผนงำน หรือ 
โครงกำร/กิจกรรม/
เผยแพร่ ประช ำสมัพันธ์ 

1.1 กำรประกำศเจตจ ำนงกำร  
บริหำรงำนด้วยควำมสุจรติของ 
ผอ. สสปน. และกำรเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์แสดง เจตจ ำนง
ผำ่นทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

1.1) หน่วยงำนมีกำร
ประกำศเจตจ ำนงใน
กำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1 ประกำศ 
 

 เผยแพร่ประกำศ
เจตจ ำนงของ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
แล้วบนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนฯ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน.  
ได้ประกำศเจตจ ำนง
สุจรติในกำรบรหิำรงำน
ตำมหลักธรรมมำภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำร
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

เพื่อพัฒนำ หน่วยงำนให้มี
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสปรับปรุง/
พัฒนำกำรด ำเนินงำน 

บ้ำนเมืองที่ดีภำยใต้
หลักกำรและแนว
ทำงกำรก ำกับดูและที่ดี  
เมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 64   

 แสดงเจตจ ำนงกำร
บริหำรองค์กรให้  
สสปน. เป็น องค์กรทีด่ี 
มีคุณธรรม โปร่งใส เริม่
ได้ที่ ตัวเรำ เพื่อเป็น 
Role Model ให้
พนักงำน และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทรำบ มีกำร
เผยแพร่ในเอกสำร 
OUTLOOK ฉบับ มี.ค.-
เม.ย. 64 หน้ำ 5  

ตามเอกสารแนบที่ 7 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

  1.2 ผู้บริหำรแสดงกิจกรรมเพื่อ
แสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำน
ด้วยควำมสุจรติ ต่อต้ำนกำร
ทุจริต เพื่อเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
ประชำสมัพันธ์ของหน่วยงำน 

1.2) จัดกิจกรรม
องค์กรคุณธรรม 

1 กิจกรรม มีกำรจัดกจิกรรมร่วมกับ
ส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 64 
และ 25 มี.ค. 64 

พนักงำนหลำยทำ่น
ต้องกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมแต่
เนื่องจำกภำรกิจ
ค่อนข้ำงมำกจึงไม่
สำมำรถร่วม
กิจกรรมได้ 
ประกอบกับ
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำด โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ-2019 
จึงมีกำรจ ำกัด
จ ำนวนผูเ้ข้ำร่วม
กิจกรรม 

 

 



14 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

1) วำงมำตรกำรเสรมิในกำร สกดักั้น
กำรทุจริตเชิงนโยบำย บนฐำนกำร
บริหำรจดักำรแบบมีธรรมำภบิำล 
ได้แก่ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย ข้ันกำร 
ตัดสินใจด ำเนินกำรตำมนโยบำย  
ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และขัน้
กำรประเมินผลงำนท่ีได้ปฏิบตัิตำม
นโยบำย 

1) กำรก ำหนดนโยบำย
มำตรกำร แนวทำง
แผนงำนหรือโครงกำร/ 
กิจกรรมบนฐำนธรรมำ- 
ภิบำลเพื่อ ป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1) มีกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย กำรก ำกับดูแลองค์กำร
ที่ด ีและกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ด ีโดยกำรใช้
กระบวนกำรอย่ำงมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรงำนจำก ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

หน่วยงำนมีมำตรกำร/
โครงกำร/กิจกรรม ในกำร
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
นโยบำย โดยกำรด ำเนิน
โครงกำรโดยใช้กระบวนกำร
อยำ่งมี ส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนจำก ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

1 โครงกำร 
 

สำยงำนพัฒนำและ
นวัตกรรมจะมีกำร
จัดท ำโครงกำรโดย
น ำผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
มำด ำเนินโครงกำร 
เช่น คู่มือมำตรฐำน
กำรบริหำรกำรจัด
งำนอย่ำงยั่งยืน เป็น
ต้น 

  

  1.2) มีกำรด ำเนินงำนส ำรวจ
ควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีจำกกำร
ด ำเนินงำน  

มีรำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจจำก
ผู้ใช้บริกำรและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีประจ ำปี  

1 รำยงำน 
 

ได้ด ำเนินกำร
เผยแพรผ่ลกำร
ส ำรวจควำมพึง
พอใจ บนเว็บไซต์
ของ สสปน. 
เรียบร้อยแล้ว และ
ในปี 2563 สสปน. 
ได้คะแนนควำมพึง
พอใจรวมร้อยละ 
88.19 ซึ่งดีกว่ำผล
กำรประเมินในปี 
2562 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

  1.3) จัดประชุมกลุม่คู่ค้ำ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนจดัซื้อจัดจำ้งของ 
สสปน. เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ป้องกันกำรทุจริต  
 

หน่วยงำนได้จดักำรประชุม
กับกลุ่มคู่ค้ำกับ สสปน. โดย
มีจ ำนวนผู้ค้ ำเข้ำร่วมไม่น้อย
กว่ำ 50 คน หน่วยงำนมี
แผน ปฏิบัติกำรป้องกันและ 

1 แผน 
 

มีแผนงำนจะ
ด ำเนินกำร แต่
เนื่องจำกเกิด
สถำนกำรณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ-
2019 จึงต้องเลื่อน
ออกไปไม่มีก ำหนด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

1) สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือ ยับยั้ง
กำรทุจริตและพัฒนำ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี สำรสนเทศเพื่อลดปัญหำ
กำรทุจริต 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ และรวบรวม
ข้อมูล เพื่อทบทวน และ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตฯ และนโยบำย 
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต และติดตำมประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน ของ สสปน. 

หน่วยงำนมีแผน 
ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตประจ ำปี พ.ศ. 
2564 

1 แผนงำน ได้มีกำรเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจ ำปี 
2564 ของ สสปน. 
บนเว็บไซตห์ลัก
ของหน่วยงำนแล้ว 

  

 2) กำรก ำกับ/ติดตำม/
ประเมินผล และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน ตำมแผนฯ 
และน ำข้อเสนอแนะมำ 
ปรับปรุง 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรติดตำมรอบระยะเวลำ 6 
เดือน  

หน่วยงำนมีรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตประจ ำปี พ.ศ. 
2564 

1 รำยงำน มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 
กำรติดตำมรอบ
ระยะเวลำ 6 
เดือน และ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์แล้ว 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

 3) มีกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องแนว
ทำงกำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

มีกำรจัดกำรประชุมและได้
รำยงำนสรุปกำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตและคูม่ือกำร
บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต  
 

หน่วยงำนมีคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจรติ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
 

1 ฉบับ 
 

ได้จัดท ำคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจรติ 
ประจ ำปี พ.ศ. 
2564 และ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์แล้ว 

  

 4) ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรตรวจสอบกำรละเว้น
กำรปฏิบัติงำน กำรทุจริต
หรือประพฤตมิิชอบ 

จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนเรื่อง
กำรทุจริต ร้องเรียนทั่วไป และ
ก ำหนดแนวปฏิบตัิในกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน 

มีช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนที่
เหมำะสมอย่ำงน้อย 
3 ช่องทำง และมี
แนวปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนที่เผยแพร่
สำธำรณะ 

มีช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียนอยำ่ง
น้อย 3 ช่องทำง 
และมีแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจน 

หน่วยงำนมีกำร
ช่องทำงร้องเรียน 
ดังนี้  
1. โทรศัพท ์
2. E-mail  
3. จดหมำย 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

 5) จัดให้มีระบบตรวจสอบ
ภำยใน และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดประชุม 
และนิทรรศกำร (องค์กำร
มหำชน) ทรำบและให้
ควำมเห็น  

จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ
ภำยในด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
ข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 
(องค์กำรมหำชน) และฝำ่ย
ตรวจสอบจะต้องจัดท ำแผนงำน 
จัดท ำรำยงำน ผลกำรตรวจสอบ 
ติดตำม และข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

มีกำรจัดท ำแผนและ
รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอยำ่งน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
ปีละ 2 รำยงำน 

ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในไดจ้ัดท ำ
รำยงำนตรวจสอบ
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
เป็นรำยไตรมำส 

  

2) ส่งเสริม พัฒนำ มำตรฐำนและ
เครื่องมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน 

จัดท ำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงที่
ส ำคัญรวมทั้งงำน ตำม
พันธกิจ ของ สสปน. 

มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือ
คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคญั 
กำรให้กำรสนับสนุนต่ำงๆ 

มีกำรจัดท ำ
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ
เสร็จสิ้น 4 ด้ำน 

คู่มือและ
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 4 ด้ำน 
และกำรให้กำร
สนับสนุน 

สสปน. ได้
ประกำศใช้
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 3 ด้ำน 
ได้แก่ พัสดุ บัญชี 
กำรเงิน และยังใช้
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง
และมีคู่มือกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน WFH 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

3) กำรพัฒนำวิเครำะห์และบรูณำ-
กำรระบบกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนเพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทำงกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริตของประเทศไทย 
  

กำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และน ำ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ  
มำปรับปรุงและพัฒนำ
องค์กรให้เกิดคุณธรรม
และควำมโปร่งใสเพิ่มขึ้น 

กำรยกระดับพัฒนำคะแนนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ของ 
สสปน. 

คะแนนประเมิน 
คุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ของ สสปน. 

มำกกว่ำ 85 
คะแนน 

สสปน. จัดให้มีกำร
ประชุม
คณะท ำงำน ITA 
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 
64 ที่ส ำนักงำน สส
ปน. 
ผ่ำนระบบ Zoom 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

1) พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
ดำ้นต่ำงๆ ที่หน่วยงำนมีควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรทุจรติ ให้บุคลำกรมีขดี
ควำมสำมำรถในด้ำนนั้นๆ สูงขึ้น 

1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ตำมระเบียบ 
กฎหมำย จรรยำบรรณ 
ตำมบรรทัดฐำนวิชำชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน
และมสี่วนช่วยป้องกันกำร
ทุจริต 

ส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมประชุม 
อบรม สัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน วิชำชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น 
- ดำ้นกำรจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐ 
- ดำ้นกำรเงิน 
- ดำ้นกำรบัญชี 
- ดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 
- ดำ้นควำมเสีย่ง โดยเฉพำะ
ควำมเสีย่ง 
จำกกำรทุจรติ/ด้ำนกำรควบคมุ
ภำยใน 
- ดำ้นกำรประเมิน ITA 
- ดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
- ดำ้นธรรมำภิบำลผู้บริหำร 
เป็นต้น 

มีกำรจัดส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรส่งเสริม
องค์ควำมรู้ด้ำน
ตำ่งๆ และผ่ำน
เกณฑ์กำรอบรมทีผู่้
จัดก ำหนด (ถ้ำมี) 

4 ดำ้น ได้มีกำรจัดส่ง
เจ้ำหน้ำท่ีของ   
สสปน. เข้ำร่วม
ประชุม อบรม 
สัมมนำท่ีเกีย่วข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน 
วิชำชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนต่ำง ๆ  
รวมทั้ง สสปน. 
มีกำรจัดอบรม
ภำยใน หลักสูตร 
วันท่ี 22 มีนำคม 
2564 ส่วนงำน
พัสดุฯ ฝ่ำยบรหิำร 
จัดให้มีกำรอบรม 
เรื่อง “กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของ
ส ำนักงำน ท ำ
อย่ำงไรให้ปฏิบตัิ

เกิดสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ-2019
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
ได้ลงนำมใน
ประกำศท่ี 7 และ
8/2564 เรื่อง ขยำย
เวลำมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
โดยให้ผูป้ฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำน ณ 
บ้ำนพัก (Work 
From Home  โดย
พนักงำนและลูกจ้ำง
ยังคงปฏิบัติงำน
ตำมปกติจำกท่ีบ้ำน 
และอยู่ภำยใต้กำร
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

ได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมระเบียบและ 
พ.ร.บ. กำรจดัซื้อ
จ้ำงและกำร
บริหำรพสัดุ
ภำครัฐ” ณ 
โรงแรม VIE 
Hotel Bangkok 
รำชเทวี กรุงเทพฯ  
โดยจดัให้ควำมรู้
ส ำหรับพนักงำนท่ี
มีอำยุงำนไมเ่กิน  
2 ปี และพนักงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ี
ต้องกำรทบทวน
ควำมรู้เพิ่มเติม  
โดยมีวตัถุประสงค์
ในกำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ  ใน
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ 

ก ำกับดูแลของรอง
ผู้อ ำนวยกำรของแต่
ละสำยงำนตำม
แผนงำนท่ีจัดท ำเพื่อ
รองรับกำร
ปฏิบัติงำนจำกท่ี
บ้ำน งดเว้นกำรจัด
กิจกรรม กำร
ประชุม และกำร
สัมมนำท่ีมีกำร
รวมกลุม่กัน และขอ
ควำมร่วมมือให้
ผู้ปฏิบัติงำน
ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกัน
โรคตดิเช้ือไวรสั    
โคโรนำ 2019 
(COVID-19)  
อย่ำงเคร่งครัด 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

 2) กำรอบรมกฎหมำย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับกำร
จัดหำพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติจดัซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่
พนักงำน 

มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตำม
พระรำชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่ผ่ำนกำรเขำ้ร่วม
อบรมมีควำมรู้
เพิ่มขึ้น 

1) มีผู้เขำ้ร่วม 
ร้อยละ 80 ของ
เปำ้หมำยที่ก ำหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เขำ้ร่วมมีควำมรู้
ในเรื่องที่อบรม
อย่ำงน้อยร้อยละ 
75 

อยู่ระหว่ำงกำร
ปรับแผน
ด ำเนินกำร 
เนื่องจำกเกิด
สถำนกำรณ์โรค
ระบำดโควิด-19 

เกิดสถำนกำรณ์โรค
ระบำดโควิด-19และ
ต้องด ำเนินกำรตำม
มติ และข้อสั่ งกำร
ของคณะรัฐมนตรีใน
กำรก ำกับดูแลออก
มำตรกำรของพื้นที่
ต่ำงๆ  

มีกำรอบรมแล้ว
แล้วส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีที่เขำ้
ใหม ่
(ปฐมนิเทศ) 
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เอกสารแนบท่ี 1 

สสปน. มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร
สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทำงให้พนักงำนมีพฤติกรรม และมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์
สุจริต จิตอำสำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สสปน. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันข้ำรำชกำรพล
เรือน ประจ ำป ีพ.ศ. 2564 ในโครงกำร "ส ำนักนำยกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่ำภัยโควิด" มอบสิ่งของบริจำคเพ่ือสมทบ
ทุนจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ให้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม) เมื่อวันที่ 12 
มีนำคม 2564 
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เอกสารแนบท่ี 2 

 คุณจิรุตถ์์ อิศรำงกูร ณ อยธุยำ ผู้อ ำนวยกำร TCEB ประกำศเจตนำรมณ์และมอบนโยบำยกำรปฏิบัติ

หน้ำที่และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำธิบำล ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 แก่คณะผู้บริหำร และพนักงำน TCEB พร้อมทั้งจัดอบรมให้ควำมรู้กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

ด้วยควำมโปร่งใส เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2564 ณ แลนด์มำร์ค กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 

 
 

 คณะผู้บริหำรและพนักงำน TCEB เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร พร้อมวำงแผนมำตรกำรป้องกันกำร

ทุจริต เพ่ือให้แต่ละฝ่ำยได้ร่วมเสนอแนะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรวำงแผนและจัดท ำ

ข้อมูลเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 2564 (ITA) ให้เป็นไป
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ตำมข้ันตอน และบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564  

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรุงเทพ (รำงน้ ำ) 
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เอกสารแนบท่ี 3 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) มีกำรเผยแพร่เพ่ือเสริมสร้ำงให้  

สสปน. เป็นองค์กรที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล ในเอกสำร TCEB OUTLOOK ฉบับ
มีนำคม – เมษำยน 2564 

 
 

เอกสารแนบท่ี 4 
กำรรับฟังกำรบรรยำยธรรมจำก พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย รักษำกำรเจ้ำอำวำส 

วัดพระแก้ว (พระอำรำมหลวง) โดยบรรยำย ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 ให้กับผู้บริหำรของ สสปน. ได้รับ

ฟังคติธรรมในกำรท ำงำน มุ่งม่ันด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือให้ สสปน. ได้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม

สร้ำงสังคมคุณธรรม โดยมีก ำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักคุณธรรม ธรรมำภิบำล หรือหลักกำร 

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำเนินชีวิต

และปฏิบัติงำน สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปกครอง กำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ 
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เอกสารแนบท่ี 5 

ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 
1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ในวำระกำรประชุม ได้มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนของ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรมภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด
สำนักนำยกรัฐมนตรี รวม 23 หน่วยงำน ได้มอบวุฒิบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับ 1 ให้กับ ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะที่ได้รับกำรกำรประเมินเป็นองค์กรที่เข้ำร่วม
โครงกำรองค์กรคุณธรรมและมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดง
เจตนำรมณ์จะพัฒนำเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณธรรม มีแผนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม มีกำรจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่ง ผลกำร
ด ำเนินงำนอำจเกิดขึ้นบำงส่วนแต่ผลกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหำเชิงคุณธรรมที่ลดลง 
ประกอบด้วย 

ข้อ 1 องค์กรมีกำรประกำศข้อตกลง (เจตนำรมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญำ) ร่วมกันของผู้บริหำรและ
สมำชิกในองค์กรที่จะพัฒนำให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

ข้อ 2 องค์กรมีกำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ“ควำมดีที่อยำกท ำ” ที่สอดคล้อง
กับปัญหำคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ เช่นกำรใช้วัสดุส ำนักงำน
อย่ำงประหยัด มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ กำรบริกำรด้วยควำมโปร่งใส จัดจิตอำสำช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 

ข้อ 3 องค์กรมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลำกร/ทีมงำน/รับผิดชอบ
กำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตำมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย 
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เอกสารแนบท่ี 6 
สสปน. มีกำรสร้ำงคำ่นิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนอยำ่งซื่อสัตย์ มีกำรจัดกิจกรรม

พนักงำนสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 12- 13 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยำ และ 
เยี่ยมชมเรียนรู้วิถีชุมชนชำวเกำะสีชัง มีพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม 140 คน โดยใช้หลักแนวคิด 3 พอ ได้แก่ 
พอเพียง เพ่ิมพูน และพัฒนำ กำรนำศำสตร์พระรำชำที่ได้แนวคิดมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริที่ได้ไปเรียนรู้ ใน
เรื่องของกำรพัฒนำโครงกำร ควำมพอเพียง รวมถึงกำรเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำร
ท ำงำน และกำรใช้ชีวิตของพนักงำน 
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เอกสารประกอบท่ี 7 
แสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรองค์กรให้ สสปน. เป็น “องค์กรดี มีคุณธรรม โปร่งใส เริ่มได้ที่ ตัวเรำ” 

เพ่ือเป็น Role Model ให้พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ โดยลงในเอกสำร TCEB OUTLOOK 
ฉบับมีนำคม – เมษำยน 2564 หน้ำ 5 

 

         

 

 
 


