
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานส่งเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

 
 

  



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) ปรับฐานความคิด
ให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
การให้ความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรม 
จริยธรรมการให้ 
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

1.1)การปรับฐานคิด 
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
ไม่ทนต่อการทุจริตของ
บุคลากร สสปน. โดยการ
ฝึกอบรมเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน การอบรมเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
พนักงานในองค์กร 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต 

1) มีผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี 
ร้อยละ 80 

300,000 เม.ย.-มิ.ย. 63 
 

ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม (conflict of interest)”  ในวันที่ 10 
ก.ย.  2563   ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 
อยุธยา จังหวัดอยุธยา วิทยากรที่ให้เกียรติ
บรรยาย คือ คุณมีชัย โอ้น เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบทรัพย์สิน ช านาญการพิเศษ    
ส านักพัฒนาระบบและตรวจสอบทรัพย์สิน 
โดยก าหนดให้ฝ่ายงานส่งตัวแทนฝ่ายละ 3 คน
(เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 
จึงมีการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ด าเนินการตามมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขขอความร่วมมือ  
มีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วม 55 คน  เกิน
กว่าร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ 
ตามเอกสารอ้างอิง 1 

270,000.- มีการเลื่อน
ก าหนดการจัด
เนื่องจาก มี
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 สสปน. จึงมี
การจ ากัด
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและ
การจัดกิจกรรม
ที่ต้องค านึงถึง
ระยะห่าง 

 1.2) การจัดอบรมปฐมนิเทศ 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงานใหม่ในองค์กร 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต 

1) มีผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ

- ต.ค.62-ก.ย. 63 
 

ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่แล้วจ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่
โครงการ 8 คน ถือว่าด าเนินการได้ร้อยละ 
100 และประเมินผลแล้วมีทัศนคติและค่ านิยม
ที่ดีเฉลี่ยร้อยละ 95 

-  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และค่านิยมที่ดี  
ร้อยละ 80 

 2.1) การรณรงค์ผ่านทาง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ Signage 
ระบบสื่อสารทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน 

รับรู้ข้อมูลจากช่อง
ทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารของ 
สสปน. 

มีการเผยแพร่ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง  
เพื่อเป็นการรณรงค์
เรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรม 

- ต.ค. 62 - ก.ย. 63 มีการเผยแพรร่ณรงค์เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ผ่านชอ่งทาง ตา่ง  ๆจ านวน 5 ช่องทาง 
1. เผยแพร่ผา่นระบบเครือข่ายภายใน  
สสปน. แสดงขอ้ความและภาพ Info Graphic 
หน้าจอคอมพวิเตอร์ของบุคลากร สสปน. ทกุคน 
2. เผยแพร่ผา่นระบบ Intranet ภายในของ     
สสปน. 
3. เผยแพร่ผา่นระบบจัดการองค์ความรู ้(KM) 
ของ สสปน. 
4. จดัท า Signage ติดที่โถงส านกังาน 
5. LINE : TCEB Connection /TCEB 
Management  
ตามเอกสารอ้างอิง 2  
  

-  

 3.1) เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การแจกคู่มือการบริหาร
แบบมี ธรรมาภิบาล ประมวล
จริยธรรม การเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ ทาง 
Knowledge Management 
หรือ Social Media เป็นต้น 

จ านวนเรื่อง/ครั้ง ที่
มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์แก่
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 

4 เรื่อง/ครั้ง ต่อปี - ต.ค. 62 - ก.ย. 63  
 

สสปน. มีการเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 
2563 โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
14 มี.ค. 63 โดยบังคับให้เจ้าพนักงานรัฐ ซ่ึง

-  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายถึงคณะกรรมการ ผู้อ านวยการ สสปน. 
และผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน และได้จัด 
กิจกรรม Happy Community  กิจกรรม 
TCEB QUIZ ร่วมตอบค าถามว่า “ข้อไหนไม่ใช่
ผลประโยชน์ทับซ้อน?”  
กิจกรรม “สสปน. มีแล้วแบ่งปัน” ผู้บริหาร
และตัวแทนพนักงาน สสปน. ได้เดินทางน าถุง
ยังชีพ จ านวน 100 ถุง ไปแจกให้กับประชาชน
ที่เดือนร้อนจากสถานกรณ์โควิด ณ วัดดิส
หงษาราม หรือวัดมักกะสัน ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 
ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง 
1. คู่มือธรรมาภิบาล 
2. ประมวลจริยธรรมฯ 
โดยการแจกเอกสารคู่มือให้แก่พนักงาน และมี
การน าเอกสารเผยแพร่ผ่านระบบจัดการองค์
ความรู้ของ สสปน. และระบบ intranet 
ตามเอกสารอ้างอิง 3   

 4.1 กิจกรรมรับมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานอย่างมี  
ธรรมาภิบาล การปฏบิัติงาน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จาก
ประธานคณะกรรมการฯ และ
ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (กจิกรรม Get 
Together)  

ร้อยละของบุคลากร
ของ สสปน. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นบุคลากรของ 
สสปน. เกินกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมด 

80,000 ม.ค. - ก.ย. 63  
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม TCEB Get 
Together  2019 ในวันที่ 30 ก.ย. 2563   
ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคาร
สามย่านมิตรทาวน์ กทม. มีพนักงานเขา้ร่วม 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายที่
ก าหนด 
ตามเอกสารอ้างอิง 4    

80,000  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

 4.2 กิจกรรมรับมอบนโยบาย
การบริหารงานโดยมีเจตจ านง
สุจริตของ ผอ. สสปน. 
(กิจกรรม Outing) 

ร้อยละของบุคลากร
ของ สสปน. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นบุคลากรของ 
สสปน. เกินกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมด 

300,000 ต.ค. 62 – ก.ย.63  
 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปีขององค์กร “TCEB Journey #Sea 
See 2019 ออกเดินทาง..พบเห็น...เรียนรู้...
ร่วมแบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 
2562 ณ จังหวัดระยอง  
ตามเอกสารอ้างอิง 5 

200,000  

 4.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการปรึกษา 
หารือ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมี
ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบระหว่างกันได้มาก
ขึ้น (กิจกรรม Town Hall) 

พนักงานเข้าร่วม
เตรียมอาหาร
กลางวันมา
รับประทานร่วมกัน 
มีโอกาสหารือ
วัตถุประสงค์เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โปร่งใส 
มากขึ้น 

จัดกิจกรรมอย่าง
น้อย 3 ครั้งในรอบ
ปีงบประมาณ  
 

- เม.ย. - ก.ย. 63 สสปน. มีการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักและมี
เจตจ านงร่วมกัน รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในองค์กร ให้
พนักงานมีการตระหนักรู้ รับทราบมีส่วนร่วม
ผ่านกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ 
-รองผู้อ านวยการ สสปน. สายงานบริหาร 
ผู้แทนผู้อ านวยการ สสปน. เป็นประธานในการ
ประชุมก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร
และตัวแทนฝ่ายต่างๆในสสปน. ร่วมหารือให้
ความเห็นในการวางแนวทางการด าเนินงาน
รณรงค์ให้พนักงาน สสปน. มีความเข้าใจ และ
ร่วมใจกันในการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ภายในองค์กร ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 
2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 26 ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ตามเอกสารอ้างอิง 6 
-จัดอบรมหลักสูตร การขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

-  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

(Conflict of interest) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2563 จังหวัดอยุธยา กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย 
สุจริต และจิตอาสา โดยเดินทางไปท าบุญที่วัด
ตูม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อทองสุข
สัมฤทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต่อด้วย
เดินทางไปยังชุมชนไทรน้อย ซ่ึงเป็นชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท 

2) ประยุกตห์ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การด ารงชีวิต  

5.1 การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 ร้อยละบุคลากร 
ของ สสปน. ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม/ศึกษา
ดูงาน/อบรม หรือ
ได้รับความรู้จาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

จัดร่วมกับ 
กิจกรรมพนักงาน

สัมพันธ์  
 

ธ.ค. 62  
 

เป็นกิจกรรมที่ก าหนดอยู่ในกิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ์ประจ าปีขององค์กร “TCEB Journey 
#Sea See 2019 ออกเดินทาง..พบเห็น...
เรียนรู้...ร่วมแบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง 
 
 

ใช้งบประมาณ 
จัดร่วมกับกจิกรรม
พนักงานสัมพันธ ์ 

 

 

 5.2 เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
ต่างๆ ทาง Knowledge 
Management (KM) หรือ 
Social Media เป็นต้น  

5.2 รับรู้ข้อมูลจาก
ช่องทางการ
เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารของ สสปน. 

มีการเผยแพร่อย่าง
น้อย 2 ชอ่งทางให้
ติดตาม  
 

- ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส่งเสริมองค์ควรมีรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การน าเอกสารเผยแพร่ผา่นระบบจัดการองค์
ความรู้ของ สสปน. และเผยแพร่เอกสารทาง 
Facebook ของ สสปน.  

  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงการบริหารงานโดยสุจริต ต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงใน การ
ต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และ
ก าหนด นโยบาย 
มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อ พัฒนา
หน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใส 

1.1 การประกาศเจตจ านงการ 
บริหารงานด้วยความสุจริต
ของ ผอ. สสปน. และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดง 
เจตจ านงผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านงใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
(ใช้ประกาศเดิมของ 
ผอ.สสปน. 
เนื่องจากยังคงอยู่
วาระการ
บริหารงาน) 

 

1 ประกาศ  -  
 

เผยแพร่ประกาศเจตจ านงของ ผอ. สสปน. 
แล้ว โดย ผอ. สสปน. ได้ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานต่อที่ประชุมกลุ่ม คู่ค้า
ของ สสปน. จ านวน 50 คน ที่ห้องประชุม 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมีการ
ด าเนินการเผยแพรอ่ย่างต่อเนื่อง บนเว็บไซต์
ของส านักงานฯ 

  

 1.2 ผู้บริหารแสดงกิจกรรม
เพื่อแสดงเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต 
ต่อต้านการทุจริต เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

 จัดกิจกรรมการ
ประกวดเรื่องเล่าดีดี 
ภายใต้หัวข้อ 
“องค์กรคุณธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได”้ 

1 กิจกรรม  
 

5,000 ก.ย. 63 
 

มีการจัดกิจกรรม โดยให้พนักงานส่งบทความ
เข้าประกวด โดย ผอ. สสปน. มอบหมาย   
นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อ านวยการฝ่าย
อ านวยการ เป็นผู้แทน มอบรางวัลให้กับ
พนักงานที่ชนะการประกวด ในวันพุธที่ 9 
ตุลาคม 2562  
ตามเอกสารอ้างอิง 7 

5,000  

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) วางมาตรการเสริม
ในการ สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย  
บนฐานการบริหาร
จัดการแบบมี 
ธรรมาภิบาล ได้แก่ 
ขั้นการก าหนด
นโยบาย ขั้นการ
ตัดสินใจด าเนินการ
ตามนโยบาย ขั้นการ
น านโยบายไป 

1.1) มีการด าเนินงานตาม
นโยบาย การก ากับดูแล
องค์การที่ดี และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการ
ใช้กระบวนการอย่างมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานมี
มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม 
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
โดยการด าเนิน
โครงการโดยใช้
กระบวนการอย่าง
มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานจาก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 โครงการ  
 

5,000 ต.ค. 62 - พ.ค. 63  
 

สายงานพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมได้จัดท า 
คู่มือมาตรฐานการบริหารการจัดงานอยา่ง
ยั่งยืน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสปน.  

 

-  

 1.2) มีการด าเนินงานส ารวจ
ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการด าเนินงาน  
 

มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจจากใช้บริการ
และ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประจ าป ี

1 รายงาน 15,000  
 

ม.ค. – ส.ค. 63  
 

มีการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี
รายงานโครงการส ารวจความพึงพอใจตอ่การ
ให้บริการ ของ สสปน. ประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดยมีคะแนนพึงพอใจรวมจากทุก 
Stakeholders อยู่ที่ 88.19 % 

เป็นการใช้งบประมาณ
ร่วมกับฝ่ายพัฒนากล
ยุทธ์องค์กร 

 

 1.3) จัดประชุมกลุ่มคู่ค้า 
เพื่อให้การด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างของ สสปน. เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
ป้องกันการทุจริต 

หน่วยงานได้จัดการ
ประชุมกับกลุ่มคู่ค้า
กับ สสปน. โดยมี
จ านวนผู้ค้าเข้ารว่ม
ไม่น้อยกวา่ 50 คน 

1 ประชุม - ต.ค. 62 - พ.ค. 63  
 

สสปน. จัดระดมรับฟังความคิดเห็นที่กรุงเทพฯ 
และพัทยา หัวข้อการจัดงาน Airshow ในปี 
พ.ศ. 2566 ที่อู่ตะเภา ในวันที่ 1 – 2 ต.ค. 
2562 ผูอ้ านวยการ สสปน.  และรอง
ผูอ้ านวยการ สสปน. สายงานธุรกิจ  น าทีม
ฝ่าย Exhibition และ คณะจาก 
Farnborough International ผู้ท าบท
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงาน
อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ ใน

-  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ประเทศไทยจัดการท าระดมรับฟังความคิดเห็น  
ที่กรุงเทพฯและพัทยา มีหน่วยงานเข้าร่วมที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม  ผู้
ด าเนินงาน ถึงกว่า 30 หน่วยงานและมี
ผู้เข้าร่วม 60 คน  
ตามเอกสารอ้างอิง 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) สร้างกลไกการปอ้งกัน
เพื่อ ยับยั้งการทจุริตและ
พัฒนา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการ ทุจริต 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน ของ สสปน.  
 

หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี พ.ศ. 
2563 

1 แผน - 
 

พ.ค. - ต.ค. 63  
 

สสปน. ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน ของ สสปน. และ
ได้ด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว 
 

-  

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน การติดตามรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานมีรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

1 รายงาน - ม.ค. – มี.ค. 63 สสปน.ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
การติดตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และ
ข้อเสนอแนะได้ด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์
แล้ว 

-  

 มีการจัดการประชุมและได้
รายงานสรุปการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตและ
คู่มือการบริหารความเส่ียง
จากการทุจริต 

หน่วยงานมีคู่มือ
การบริหารความ
เสี่ยงจากการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

1 ฉบับ - 
 

ม.ค. – พ.ค. 63  
 

สสปน. ได้จัดประชุมและจัดท ารายงานสรุป
การประเมินความเส่ียงการทุจริตและคู่มือ
การบริหารความเส่ียงจากการทุจริตเผยแพร่
บนเว็บไซต์แล้ว 

-  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

 จัดให้มีช่องทางร้องเรียน
เร่ืองการทุจริต ร้องเรียน
ทั่วไป และก าหนดแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่
เหมาะสมอย่างน้อย 
3 ช่องทาง และมี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่เผยแพร่
สาธารณะ 

มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างน้อย 
3 ช่องทาง และมี

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

- ม.ค. – ก.ย. 63  
 

หน่วยงานได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ดงันี้  
1. โทรศัพท์ 
2.  E-mail  
3. จดหมาย 

-  

 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ภายในด าเนินการตาม
ระเบียบ ขอ้บังคับ
คณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) และฝ่าย
ตรวจสอบจะตอ้งจัดท า
แผนงาน จัดท ารายงาน  
ผลการตรวจสอบ ติดตาม 
และข้อเสนอแนะเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการจัดท าแผน
และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 
ปีละ 2 รายงาน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดท าแผน และ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในปีงบประมาณ 
2563 แล้ว  ดังนี้  
ประชุมครั้งที่ 1/2563   10 ม.ค. 2563 
ประชุมครั้งที่ 2/2563  27 เม.ย. 2563 
ประชุมครั้งที่ 3/2563  23 มิ.ย. 2563 
ประชุมครั้งที่ 4/2563  วันที่ 21 ก.ค.2563   
ประชุมครั้งที่ 5/2563  วันที่ 14 ส.ค.2563   
ประชุมครั้งที่ 6/2563  วันที่ 24 ก.ย. 2563 

-  

 มีแนวทางการปฏิบัติงาน 
หรือคู่มือก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานดา้นต่าง ๆ  
ที่ส าคัญ การใหก้าร
สนับสนุนต่าง ๆ 

มีการจัดท า
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้าน 
ต่าง ๆ เสร็จสิ้น 4 
ด้าน  

คู่มือและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 4 

ด้านและการให้การ
สนับสนุน 

- ต.ค. 62 – ก.ย. 63 สสปน. ได้ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 ด้าน ได้แก่ พัสดุ บัญชี การเงิน เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2562 และยังใช้ด าเนินการต่อเนื่อง
และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สนับสนุนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  



กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

 การยกระดับพัฒนาคะแนน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ของ 
สสปน. 

จัดWorkshop 
ผู้บริหารและ
พนักงาน สสปน. 
ร่วมกันก าหนด
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริม คุณธรรม
ความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 

มีคณะผู้บริหารเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของผู้บริหาร

ทั้งหมด และมี
พนักงานจากฝ่าย
ต่างๆ อย่างน้อย 
ฝ่ายละ 1 คน 

- พ.ค.-มิ.ย 63  
 

สสปน. จัดกิจกรรม Workshop ผู้บริหาร
และพนักงาน สสปน. ร่วมกันก าหนด
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เป็นการยกระดบัพัฒนาคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของ 
สสปน. ในปี 2563 ได้รับคะแนนประเมิน 
ITA เท่ากับ 93.75   

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 63 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรด้าน
ต่างๆ ที่หน่วยงานมี
ความเสี่ยงทางด้าน
การทุจริต ให้บุคลากร
มีขีดความสามารถใน
ด้านนั้น ๆ สูงขึ้น 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น 
- ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการบัญชี 
- ด้านการตรวจสอบภายใน 
- ด้านความเส่ียง โดยเฉพาะ
ความเส่ียงจากการทุจริต/
ด้านการควบคุมภายใน  
- ด้านการประเมิน ITA  
- ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
- ด้านธรรมาภิบาลผู้บริหาร  
เป็นต้น  

มีการจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการส่งเสริม
องค์ความรู้ด้าน 
ต่าง ๆ และผ่าน
เกณฑ์การอบรม 
ที่ผู้จัดก าหนด (ถ้ามี) 

4 ด้าน 50,000 ต.ค.62 – ก.ย. 63 พนักงาน ของ สสปน. ได้เข้าร่วมหลักสูตร
ฝึกอบรมภายนอกมีดังนี้ 

 หลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับด้านการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐ   

 หลักสูตรด้านการเงินและด้านการบัญชี 

 หลักสูตรด้านด้านการตรวจสอบภายใน 
โดยมีรายละเอียดเกีย่วกบัการจัดหลักสตูร
อบรม  
ตามเอกสารอ้างอิง 9 

 
 

-  

 มีการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

1) มีผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีก่ าหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีความรู้
ในเรื่องที่อบรม
อย่างน้อยร้อยละ 
75  

50,000 ต.ค. 62 -ก.ย. 63  มีการด าเนินการจัดหลักสูตร อบรมให้ความรู้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน  2 ครั้ง 

- วันที่  22  พ.ค. 2563   
- วันที่  29  พ.ค. 2563 
ผ่านระบบZOOM มีผู้เข้าร่วม 141คน คิด
เป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

-  



เอกสารอ้างอิง 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารอ้างอิง 2  

 
    

 
 

 
 



เอกสารอ้างอิง 3 

 
  

 
 
 



 

  



เอกสารอ้างอิง 4 
 
สสปน.จัดกิจกรรมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างมี ธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จากประธานคณะกรรมการฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการจัดกิจกรรม TCEB Get Together  
2019 ในวันที่ 30 ก.ย. 2563  ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กทม. มีพนักงานเข้าร่วม 
137 คน 
 

  
 
 
 

 
 
 



เอกสารอ้างอิง 5 
 

TCEB Journey #Sea See 2019 ออกเดินทาง..พบเห็น...เรียนรู้...ร่วมแบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 
ธันวาคม 2562 

สสปน. ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร ผ่านกิจกรรม Dialogue 
in the Dark “บทเรียนในความมืด” เพ่ือสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้านคุณธรรมในจิตใจ ให้กับพนักงานของ      
สสปน. ให้ตระหนักถึงมุมมองอีกด้านที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้ส านึก การตระหนักรู้ถึงอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการอยู่ร่วมใน
สังคมการท างานกับคนหมู่มาก เพ่ือให้รู้เท่าทันในอารมณ์และจิตใจของตนเอง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 6 
 
รองผู้อ านวยการ สสปน. สายงานบริหาร ผู้แทนผู้อ านวยการ สสปน. เป็นประธานในการประชุมก าหนด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายต่างๆในสสปน. ร่วม
หารือให้ความเห็นในการวางแนวทางการด าเนินงานรณรงค์ให้พนักงาน สสปน. มีความเข้าใจ และร่วมใจกันในการ
สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ภายในองค์กร ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 26 ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



เอกสารอ้างอิง 7 

สสปน. มีการจัดกิจกรรม โดยให้พนักงานส่งบทความเขา้ประกวด โดย ผอ. สสปน. ไดม้อบหมายให้   นายภูริ

พันธ์ บุนนาค ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้แทน มอบรางวัลให้กับพนักงานที่ชนะการประกวดเรื่องเล่าดีดี 

ภายใต้หัวข้อ “องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้” ในวันพุธที ่9 ตุลาคม 2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 8 
 

สสปน. จัดระดมรับฟังความคิดเห็นที่กรุงเทพฯ และพัทยา หัวข้อการจัดงาน Airshow ในปี พ.ศ. 2566 ที่
สนามบินอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 9 
การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 

 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่
หน่วยงานมีความเสี่ยงทางด้านการทุจริต ให้บุคลากรมีขีดความสามารถในด้านนั้น ๆ สูงขึ้น และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล สสปน. มีการด าเนิน “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร”  โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก Outside Training และหลักสูตรฝึกอบรมที่ สสปน. ด าเนินการจัด
ภายใน (In house Training) โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก  Outside Training  

วันที่ เดือน ชื่อหลักสูตร จัดโดย จ านวน (คน) 

21 กุมภาพันธ ์
พรบ.พัสดุและกฎระเบียบลา่สุดในการจดัซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส าหรับกรรมการ
และผู้บริหาร 

บริษัท อารยะ คอนซัลต้ิง 
จ ากัด 

1 

22 กุมภาพันธ ์
แนวปฏบิัติในการจัดท าราคากลาง การท าสัญญา
และบริหารสัญญาในการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

บริษัท อารยะ คอนซัลต้ิง 
จ ากัด 

2 

29 กุมภาพันธ ์
E Government Procurement การใช้และแนว
ปฏิบัติล่าสุด 

บริษัท อารยะ คอนซัลต้ิง 
จ ากัด 

1 

5 , 6 มีนาคม 
วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงาน
การเงินในส่วนราชการ 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพือ่สังคม จ ากดั 

4 

12 มีนาคม 
การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายใน 
การเงินและแคชเชียร์ 

บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จ ากัด 

1 

30-31 มีนาคม 
ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน
การคลัง การงบประมาณ และการพัสดใุน
หน่วยงานภาครัฐ 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม จ ากัด 

3 

23 เมษายน 
e-Tax Invoice e-Receipt การจัดท าสง่มอบ
และเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนกิส์ และใบ
รับอิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จ ากัด 

5 

22 พฤษภาคม การจัดซ้ือจัดจา้ง 
ส่วนงานพัสดุและบริการ
ส านักงาน 

20 

29 พฤษภาคม อบรมจัดซ้ือจัดจ้าง "TOR ราคากลาง" 
ส่วนงานพัสดุและบริการ
ส านักงาน 

17 

9-10 กรกฎาคม 
ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน
การคลัง การงบประมาณ และการพัสดใุน
หน่วยงานภาครัฐ 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม จ ากัด 

1 

14-22 กรกฎาคม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับผู้ตรวจสอบ
มือใหม่ 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

1 



วันที่ เดือน ชื่อหลักสูตร จัดโดย จ านวน (คน) 

30 กรกฎาคม 
e-Tax Invoice e-Receipt การจัดท าสง่มอบ
และเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนกิส์ และใบ
รับอิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จ ากัด 

1 

6 สิงหาคม 
การหักภาษ ีณ ที่จา่ย E-withholding Tax 2020 
ส าหรับนักบัญชแีละฝ่ายบุคคล 

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จ ากัด 

1 

6-7 สิงหาคม 
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลกัฐานการ
จ่ายเงิน ของส่วนราชการ 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม จ ากัด 

1 

21 สิงหาคม 
e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน (รุ่นที่ 47) 

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จ ากัด 

1 

28 สิงหาคม 
e-Tax Invoice e-Receipt การจัดท าสง่มอบ
และเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนกิส์ และใบ
รับอิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จ ากัด 

1 

8-10 กันยายน 
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ 

มูลนิธิวิจยัและพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรมทาง
ปกครอง 

1 
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2. หลักสูตรฝึกอบรมที่ สสปน. ด าเนินการจัดภายใน ( In house Training ) 

วันที ่ เดือน ชื่อหลักสูตร จัดโดย จ านวน (คน) 

22 และ 29 พฤษภาคม 
ความรู้พื้นฐานด้านการจัดซ้ือจัดจา้งของส านักงาน 
ร่วมอบรมผ่าน Zoom Cloud Meeting    
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10 กันยายน 
หลักสูตร “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม  (Conflict of 
Interest)”  
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