
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. มุ่งหวังพัฒนำงำนให้ 
สสปน. เป็นองค์กรที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล โดยมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของ สสปน.  
ในปีงบประมำณพ.ศ. 2564 มำวิเครำะห์ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบใน
หน่วยงำน และพร้อมสนับสนุนให้ส ำนักงำนสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) ของ สสปน. ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ได้ค่ำคะแนนประเมินเฉลี่ย 95.01 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดย สสปน. ก ำหนดค่ำคะแนนเป้ำหมำยส ำหรับปี 
พ.ศ. 2564 ไว้ในปี พ.ศ. 2563 ทีค่ะแนนประเมินเฉลี่ย 95.00 คะแนน ซึ่งทำง สสปน. สำมำรถพัฒนำ ปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส ท ำให้ผลประเมินในปี  
พ.ศ. 2564 สำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้ โดยมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้ 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

ปี 2563 ปี 2564 
1 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  95.08 94.57 
2 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  91.44 90.83 
3 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  92.07 91.31 
4 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  93.94 92.13 
5 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  94.50 96.31 
6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  89.95 92.08 
7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  83.98 91.07 
8 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  83.37 87.88 
9 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  100.00 100.00 
10 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  100.00 100.00 

คะแนนภาพรวม 93.75 95.01 
   



ผลการด าเนินการตามมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของ สสปน. ประจ ำปี 

พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหำรและพนักงำน สสปน. ได้จัดท ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Work Shop) ร่วมกันในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนให้ดีขึ้น และกำรก ำกับติดตำมผล เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสให้สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแบ่งตำมกลุ่มประเด็นต้องแก้ไขและ
กลุม่เป้ำหมำยในกำรประเมิน ได้ดังนี ้



1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

1.1) ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 

ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

มาตรการที่ก าหนด/ขั้นตอนการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I7  กำรรับทรำบแผนกำรใช้
งบประมำณประจ ำปี  
(81.80 คะแนนระดับ B) 

 

1) ให้พนักงำนทุกฝ่ำยงำนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี ของ 
สสปน. 

2) ประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำงบประมำณ กำรติดตำม และแจ้ง
ผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

3) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำน ประจ ำปี 2565 และเผยแพร่
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2564 และปี 2565 ไตรมำส 1 และ 2 ผ่ำน
ทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม กำร
แจ้งเวียน Intranet หรือเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

ส่วนงำนแผนงำน
และ 

กำรงบประมำณ 

1) มีกำรรำยงำนแผนและผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณต่อผู้อ ำนวยกำรหรอืผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย และแสดงผล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน และรำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน และช่องทำง
สื่อสำรอื่น ๆ เช่นกำรประชุม ระบบ 
Intranet หนังสือเวียน เป็นต้น 

1) พนักงำนทุกฝ่ำยงำนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี  
ของ สสปน. 

2) จัดประชุมหัวข้อกำรจัดท ำแผน
งบประมำณ ประจ ำปี 2565 เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรติดตำม และแจ้งผล
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 
แบบ Hybrid Meeting มีผู้เข้ำประชุม 
Onsite จ ำนวน 6 คน และเข้ำประชุม
แบบ Online 120 คน 
เอกสำรแนบที่ 1  

3) มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี 2565 และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2564 และปี 2565  

 



ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

มาตรการที่ก าหนด/ขั้นตอนการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ไตรมำส 1-2 ผ่ำนระบบ Intranet และ
เว็บไซต์หลักของ สสปน.  
https://www.businesseventsthaila
nd.com/uploads/image_file/file/2
20420-file-GBDwh2mDp.pdf 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

I14 กำรได้รับกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพ
ของผลงำน                        
(84.25 คะแนน ระดับ C) 

1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำร
ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำนและตัวช้ีวัด
ประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อลดกำรใช้
ดุลพินิจของบุคคลลง 

2) มีช่องทำงให้พนักงำนแจ้งข้อมูลกำร
ประเมินผลและกำรมอบหมำยงำนที่ไม่เป็น
ธรรมให้ผู้บริหำรระดับสูงวินิจฉัย 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ฝ่ำยบริหำร 

1) มีตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำนและตัวช้ีวัด
ประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน 

2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มี
กำรร้องเรียนกำรประเมินผลไม่ 
เป็นธรรม หรือไม่ตรงตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนดในตัวช้ีวัดรำยบุคคล  

1) ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน 
และตัวช้ีวัดประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน  
เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคคลลง 
โดยมีกำรก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดรวมถึง
วิธีกำรประเมินอย่ำงชัดเจนใน KPI 
ส่วนบุคคลของพนักงำน 

2) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงให้พนักงำนแจ้ง
ข้อมูลกำรประเมินผลและกำร
มอบหมำยงำนที่ไม่เป็นธรรมให้
ผู้บริหำรระดับสูงวินิจฉัย ผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์หลักของ สสปน. 
https://www.businesseventsthaila
nd.com/th/complaint/corruption 

 

 
 

https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/220420-file-GBDwh2mDp.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/220420-file-GBDwh2mDp.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/220420-file-GBDwh2mDp.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption


 
1.2) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

I1     กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้

มำติดต่อ เป็นไปตำมขั้นตอน 
และระยะเวลำที่ก ำหนด   (90.91 
คะแนน ระดับ A) 

 

I2     กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้

มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน 
(89.23 คะแนน ระดับ A) 

1) มีข้อสั่งกำรก ำชับพนักงำนให้
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือปฏิบัติงำน/คู่มือ
กำรให้บริกำรของ สสปน. อย่ำง
เคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำมคู่มือ
กำรให้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงำน/คู่มือ
กำรให้บริกำรของ สสปน. ให้
รับทรำบทั่วกันผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
เช่น website แจ้งเวียนสื่อออนไลน์ 
เป็นต้น 

3) จัดอบรมให้พนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ 
และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล มีจิตส ำนึกในกำร
ให้บริกำร 

ทุกส่วนงำน 1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรให้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด  

2) ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรให้บริกำร
อย่ำงเคร่งครัด 

3) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำรบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน
ได้รับทรำบ 

4) มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ได้ตำมที่
ก ำหนด โดยเฉพำะกำรเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

1) มีกำรก ำชับให้พนักงำนปฏิบัติงำนตำม
คู่มือปฏิบัติงำน/คู่มือกำรให้บริกำร
ของ สสปน. อย่ำงเคร่งครัด และให้
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรให้บริกำร
อย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงำน 
/คู่มือกำรให้บริกำรของ สสปน.  
ให้รับทรำบทั่วกันผ่ำนช่องทำง 
เว็บไซต์หลักของ สสปน. 
เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงำน
https://www.businesseventsthai
land.com/th/about-
us/standard-operating-manual 
 
 

 

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/standard-operating-manual
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/standard-operating-manual
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/standard-operating-manual


ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 
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รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

4) จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกรณีที่ได้รับกำรบริกำร
ที่ไม่เป็นธรรม 

5) มีกำรอบรมและสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำนที่มีหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง และกำรฝึกอบรม On The 
Job Training โดยผู้บังคับบัญชำแต่
ละสำยงำน 

6) จัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร
ร้องเรียนช่องทำงต่ำง ๆ รวมทั้ง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

7) มีรำยงำนผลกำรร้องเรียนเนื่องจำก
พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำร 
https://www.businesseventsthai
land.com/th/about-us/service-
standard-guide 

3) จัดอบรม ให้พนักงำนปฏิบัติหน้ำที่
และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิ
บำล มีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร  
https://www.businesseventsthai
land.com/uploads/image_file/fil
e/220425-file-a0T9UbzrJ.pdf 

4) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงร้องเรียนแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่ได้รับกำร
บริกำรที่ไม่เป็นธรรม ผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์หลักของ สสปน. 
https://www.businesseventsthai
land.com/th/complaint/custom
er 

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/service-standard-guide
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/service-standard-guide
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I3   พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ของ

พนักงำนกับกำรมุ่งผลส ำเร็จของ
งำน ให้ควำมส ำคัญงำนมำกกว่ำ
ธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิด หำก
ควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 
(89.80 คะแนน ระดับ A) 

1) อบรมและมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ท ำงำนเพื่อองค์กรแก่บุคลำกรทุก
กลุ่มของ สสปน. 

2) ก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนสมรรถนะ 
(Competency) เพื่อให้มีกำร
ประเมินผลพนักงำน ด้ำนควำมทุ่มเท
ให้กับงำน และควำมรับผิดชอบใน
งำน 

ทุกส่วนงำน 1) มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรให้บริกำรแก่
พนักงำนที่มีหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องผ่ำน
กำรฝึกอบรม On The Job Training 
โดยผู้บังคับบัญชำแต่ละสำยงำน 

2) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยมี
กำรประเมินผลตัวช้ีวัดด้ำนสมรรถนะ 
(Competency) ทุก ๆ 6 เดือน 

 
 

1)  จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และ
อบรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สร้ำงจิตส ำนึกกำรท ำงำนเพื่อองค์กร
แก่บุคลำกรทุกกลุ่มของ สสปน. 
เอกสำรแนบที่ 2 

2) ก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนสมรรถนะ 
(Competency) เพื่อให้มีกำร
ประเมินผลพนักงำน ด้ำนควำมทุ่มเท
ให้กับงำน และควำมรับผิดชอบใน
งำน โดยมีกำรก ำหนดเป็นตัวช้ีวัด
รวมถึงวิธีกำรประเมินอย่ำงชัดเจนใน 
KPI ส่วนบุคคลของพนักงำน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I8   กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และ 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมำณ 
(89.25 คะแนน ระดับ A) 

 

1) ประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ  
กำรติดตำม และแจ้งผลกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2565 และ
เผยแพร่รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย

ฝ่ำยงำน 
ต่ำง ๆ/ 

ส่วนงำนแผนงำน
และกำร 

งบประมำณ/ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

1) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อ
ผู้อ ำนวยกำรหรอืผู้ทีผู่้อ ำนวยกำร
มอบหมำย และแสดงผลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน และรำยงำนผลกำรใช้

1) มีกำรประชุมกำรจัดท ำแผน
งบประมำณ ปี 2565 เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรติดตำม และแจ้งผล
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 
แบบ Hybrid Meeting มีผู้เข้ำ
ประชุม Onsite จ ำนวน 6 คน และ

 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
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I12 กำรเปิดโอกำสให้มสี่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(87.60 คะแนน ระดับ A) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และปี 
2565 ไตรมำส 1 และ 2 ผ่ำนทำง
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรประชุม  
กำรแจ้งเวียน Intranet หรือเว็บไซต์
หลักของหนว่ยงำน 

3) จัดใหม้ีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถ
สอบถำม ทักท้วง ร้องเรยีน  
กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ 

4) เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำรของส ำนักงำนและมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำงบประมำณของ
แผนกต่ำง ๆ ก่อนที่จะน ำเสนอต่อ
ผู้บริหำร 

5) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

จ่ำยงบประมำณประจ ำปี บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน และช่องทำง
สื่อสำรอื่น ๆ 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนและ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหำรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

4) มกีำรรำยงำนสรุปผลกำร สอบถำม 
ทักท้วง ร้องเรียน กำรตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำนได้ 

เข้ำประชุมแบบ Online 120 คน
เอกสำรแนบที่ 1  

2) มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำน ประจ ำปี 
2565 และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และปี 
2565 ไตรมำส 1-2 ผ่ำนระบบ 
Intranet และเว็บไซต์หลักของ  
สสปน. 
https://www.businesseventsthai
land.com/uploads/image_file/fil
e/220420-file-GBDwh2mDp.pdf 

3) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงให้พนักงำน
สำมำรถสอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน  
กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน. 

4) เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำรของส ำนักงำนและมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำงบประมำณของแผนก 
ต่ำง ๆ ก่อนที่จะน ำเสนอต่อผู้บริหำร 

https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/220420-file-GBDwh2mDp.pdf
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ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

I11 มีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง/กำรจัดหำ

พัสดุและกำรตรวจรับพัสดุ และ
กำรตรวจรับพัสดุ ในประเด็นย่อย  
เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบกำร
รำยใดรำยหนึ่ง  
(91.68 คะแนน ระดับ A) 

1) จัดท ำบันทึกแจ้งพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบระเบียบ ประกำศ กฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กำรจัดซื้อ จัด
จ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
และให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด หำกพนักงำนคนใดไม่
ปฏิบัติตำม จะโดนลงโทษ 

2) เจ้ำหน้ำท่ี หัวหน้ำงำนด้ำนพสัดุ 
และคณะกรรมกำรจัดซื้อหรือจัด
จ้ำงมีกำรรับรองตนเอง (Declare) 
ทุกครั้งว่ำ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่วนไดส้่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ
รำคำ/ผู้ขำย/ผูร้ับจ้ำง” 

3) จัดให้มีช่องทำงให้ร้องเรียนกำรไม่
ปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ 
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ

ส่วนงำนพัสดุ 
และบริกำร
ส ำนักงำน 

1) จัดท ำรำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้
พนักงำนปฏิบัติตำมคู่มือระเบียบ 
ประกำศ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ 
พรบ. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
หำกพนักงำนคนใดไม่ปฏิบัติตำม  
จะโดนลงโทษ  

2) ผู้บังคับบัญชำทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำม พรบ. 
อย่ำงเคร่งครัด 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนและ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหำรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

4) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรร้องเรียน
กำรที่เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรเกีย่วกับ

1) มีกำรก ำชับให้พนักงำนปฏิบัติตำม
ระเบียบ ประกำศ กฎเกณฑ์  
ทีเ่กี่ยวข้องกับ พรบ. กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
อย่ำงเคร่งครัด  

2) เจ้ำหน้ำท่ี หัวหน้ำงำนด้ำนพสัดุ 
และคณะกรรมกำรจัดซื้อหรือจัดจำ้ง
มีกำรรับรองตนเอง (Declare)  
ทุกครั้งว่ำ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่วนไดส้่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ
รำคำ/ผู้ขำย/ผูร้ับจ้ำง”  

3) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงให้ร้องเรียน
กรณีไม่ปฏิบัตติำมระเบียบ ประกำศ 
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์หลัก
ของ สสปน.  

 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ภำครัฐ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 

จัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ผู้ประกอบกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำนได้ 

ร้องเรียนทั่วไป
https://www.businesseventsthai
land.com/th/complaint/custom
er 
ร้องเรียนการทุจริต 
https://www.businesseventsthai
land.com/th/complaint/corrupti
on 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

I13 กำรได้รับมอบหมำยงำนจำก

ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม  
(90.90 คะแนน ระดับ A) 

 

 

1) มีกำรจัดประชุมปรึกษำหำรือ
เกี่ยวกับปัญหำ และอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำน ระหว่ำงบุคลำกรและ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

2) มีกำรช้ีแจงขอบเขตงำน ควำม
รับผิดชอบท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะ
ต ำแหน่งต้องรับผดิชอบ และแจ้ง
เวียนในช่องทำงต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน เพื่อให้ทรำบทั่วกัน 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ฝ่ำยบริหำร 

1) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรจัดประชุม
ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับปัญหำและ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำง
บุคลำกรและผู้บังคับบัญชำ 

2) กำรเผยแพร่ขอบเขตงำน ควำม
รับผิดชอบท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะ
ต ำแหน่งต้องรับผดิชอบ ในเว็บไซต์
หลัก และช่องทำงสื่อสำรอื่น ๆ 
ภำยในหน่วยงำน 

3) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรร้องเรียน
กำรได้รับมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงไม่เป็นธรรม 

1) มีกำรจัดประชุมปรึกษำหำรือ
เกี่ยวกับปัญหำ และอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำน ระหว่ำงบุคลำกรและ
ผู้บังคับบัญชำ  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) มีกำรช้ีแจงขอบเขตงำน ควำม
รับผิดชอบท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะ
ต ำแหน่งต้องรับผดิชอบ และแจ้ง
เวียนในช่องทำงต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน เพื่อให้ทรำบทั่วกัน 

 

https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption


ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

โดยเฉพำะทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

3) จัดให้มีช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ร้องเรียนกำรได้รับมอบหมำยงำน
จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงไม่เป็นธรรม 

โดยเฉพำะทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

3) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียน
กรณีทีไ่ดร้ับมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงไม่เป็นธรรม 
ร้องเรียนทั่วไป
https://www.businesseventsthai
land.com/th/complaint/custom
er 
ร้องเรียนการทุจริต 
https://www.businesseventsthai
land.com/th/complaint/corrupti
on 

I15 ผู้บังคับบัญชำคัดเลือกผู้เข้ำรบั

กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน 
หรือ กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำง
เป็นธรรม                     
(85.10 คะแนน ระดับ A) 

1) จัดท ำ/ทบทวน ระเบียบในกำร
คัดเลือกพนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชำ 

2) เผยแพร่ระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือ
กำรศึกษำดูงำนบนช่องทำงสื่อสำร 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ฝ่ำยบริหำร 

1) มีกำรประกำศใช้ระเบียบในกำร
คัดเลือกพนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชำ 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่ระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม ศึกษำดู

1) มีกำรทบทวนระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม ศึกษำ 
ดูงำน เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำ 

2) มีกำรเผยแพร่ระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือ
กำรศึกษำดูงำนบน เว็บไซต์หลักของ 
สสปน. 

 

https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/corruption


ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เช่น เว็บไซต์
หลัก 

งำน บนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน เช่น เว็บไซต์หลัก 

https://www.businesseventsthail
and.com/th/about-us/human-
resource-management-plan 
(ดูที่หัวข้อกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกร) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

I20 ควำมสะดวกในขั้นตอนกำรขอ

อนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
รำชกำร ไปใช้ปฏิบตัิงำนใน
หน่วยงำน                     
(86.73 คะแนน ระดับ A) 

 

I21 มีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง 
(90.08 คะแนน ระดับ A) 

 

1) จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนเพื่อให้ขั้นตอนสะดวก  
แต่ยังคงรัดกุม 

2) มีกำรก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ
กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำง
เคร่งครัด  

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนให้รับทรำบทั่วกัน ผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น website 

ส่วนงำนพัสดุ 
และบริกำร
ส ำนักงำน 

1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด และให้
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

1) มีกำรทบทวนคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน 
ของ สสปน. เพื่อให้มีขั้นตอนทีส่ะดวก  
แต่ยังคงรัดกุม 

2) มีข้อสั่งกำรก ำชับพนักงำนให้
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของ สสปน. อย่ำงเคร่งครัดอย่ำง
เคร่งครัด  

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน 
ของ สสปน. ให้รับทรำบทั่วกัน  
ผ่ำนเว็บไซต์หลักของ สสปน.
https://www.businesseventsthail
and.com/files/solution-
manual/%E0%B8%82%E0%.pdf 

 

 

https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/human-resource-management-plan
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/human-resource-management-plan
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/human-resource-management-plan
https://www.businesseventsthailand.com/files/solution-manual/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/solution-manual/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/files/solution-manual/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf


ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

I24 มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ 

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ      
พวกพ้อง  
(90.05 คะแนน ระดับ A) 

1) มีข้อสั่งกำรก ำชับพนักงำนให้
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัดอย่ำง
เคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำมคู่มือ
กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำง
เคร่งครัดอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีช่องทำงให้สำมำรถร้องเรียนกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร  
เพือ่ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ      
พวกพ้องได้ 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีกำรตรวจสอบ
และติดตำมกำรจัดกำรทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน และรำยงำนให้ผู้มีอ ำนำจ
รับทรำบ และสั่งกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องตำมช่วงเวลำ 

ส่วนงำนพัสดุ 
และบริกำร
ส ำนักงำน 

1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด และให้
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรร้องเรียน
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ      
พวกพ้อง ซึ่งถือว่ำเป็นควำมผิดวินัย 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยรับตรวจและให้
ข้อเสนอแนะกับผู้อ ำนวยกำร หรือ
ผู้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร ตำม
มติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) มีกำรก ำชับพนักงำนให้ปฏิบัติงำน
ตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ สสปน. 
อย่ำงเคร่งครัดอย่ำงเคร่งครัด ในกำร
จัดอบรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนด้ำน
พัสดุ 

2) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงให้สำมำรถ
ร้องเรียน กรณีมีกำรน ำทรัพย์สินของ
หน่วยงำนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือ พวกพ้อง ผ่ำนเว็บไซต์หลัก
ของ สสปน. 
https://www.businesseventsthai
land.com/th/complaint/custom
er 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีกำร
ตรวจสอบและติดตำมกำรจัดกำร
ทรัพย์สินของส ำนักงำน โดยใน
ปีงบประมำณ 2565 จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรตรวจนับทรัพย์สิน
ประจ ำปี 2565 ตอนต้น
ปีงบประมำณ 2566 ตำมระเบียบ 

  

 

https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/customer


2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 
2.1) ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 

ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน 

ให้เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน ผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย 
(84.02 คะแนน ระดับ B) 

 

E7  มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูล 

ที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจน                        
(88.87 คะแนน ระดับ A) 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงำน ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ก ำหนด เช่น Website, 
Facebook, นิตยสำร, สื่อสิ่งพิมพ์ และ
ผ่ำนทำงสมำคม ชมรมต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้อง
กับ สสปน. เป็นต้น เพื่อใหผู้้รับบรกิำรและ
ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย เข้ำใจง่ำย 
ชัดเจน และทั่วถงึ 

ส่วนงำน 
สื่อสำรองค์กร 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงำน ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ มำกกว่ำ 2 ช่องทำง 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงำน  
ผ่ำนเว็บไซต์หลักของ สสปน. เพื่อให้
ผู้รับบริกำรและประชำชนเข้ำถึงได้โดยง่ำย 
เข้ำใจง่ำย ชัดเจน และทั่วถึง 
ลิงค์แสดงเว็บไซด์หน้ำหลัก มี Icon น ำไปสู่ 
Social Media ช่องทำงต่ำง ๆ ทำงด้ำนล่ำง
ของหน้ำ 
https://www.businesseventsthailand.
com/th 
ลิงค์แสดง Facebook 
https://www.facebook.com/miceinth
ailand 
ลิงค์แสดง Youtube 
https://www.youtube.com/channel/
UCDtoxgCJVoKp_ImQqWTuUpw 
ลิงค์แสดง Twitter 
https://twitter.com/ThailandCVB 

 

https://www.businesseventsthailand.com/th
https://www.businesseventsthailand.com/th
https://www.facebook.com/miceinthailand
https://www.facebook.com/miceinthailand
https://www.youtube.com/channel/UCDtoxgCJVoKp_ImQqWTuUpw
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https://twitter.com/ThailandCVB


ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ลิงค์แสดง Instagram 
https://www.instagram.com/accounts
/login/?next=/businesseventsth/ 
ลิงค์แสดง Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/
businesseventsthailand 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

E11  มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร

ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น  
(86.25 คะแนน ระดับ A) 

 

E12  มีกำรปรับปรุงวิธีกำรขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น                            
(84.78 คะแนน ระดับ B) 

 

E14  เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
(81.37 คะแนน ระดับ B) 

 

1) มีกำรเผยแพร่กำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่หน่วยงำนปรับปรุงขึ้น 
รวมถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมโปร่งใส 
รวมถึงนโยบำยต่ำง ๆ ด้ำนกำรเปิดเผย
ข้อมูล ควำมโปร่งใส และกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีธรรมำภิบำลของหน่วยงำนให้
สำธำรณชนรับทรำบ ผ่ำนช่องทำง 
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

2) กำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนกับหน่วยงำนได้แสดงควำม

ทุกฝ่ำยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1) ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน 

2) เผยแพร่กิจกรรมที่ด ำเนินงำนกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

3) สรุปผลกำรเผยแพร่ผลงำนของ
หน่วยงำนด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำร 
น ำเทคโนโลยีมำช่วยใน 
กำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล 
ควำมโปร่งใส และกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีธรรมำภิบำล 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่น
ร่วมในกำรด ำเนินงำนกับ สสปน. เพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนของ  
สสปน. ตัวอย่ำง เช่น  

 กิจกรรมรวมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
เช่น สสปน. เปิดกิจกรรม Workshop  
on BCG in MICE เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 

 กิจกรรมรวมด ำเนินงำน เช่น  
- สสปน. พร้อมขับเคลื่อนพัฒนำ

ก ำลังคนสูมำตรฐำนและสหวิชำชีพ
ไมซ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 
- สสปน. เขำร่วมกำรประชุม

คณะกรรมกำรเตรียมกำรจัดประชุม
ส ำหรับเตรียมกำรเป็นเจำภำพจัดกำร

 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/businesseventsth/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/businesseventsth/
https://www.linkedin.com/company/businesseventsthailand
https://www.linkedin.com/company/businesseventsthailand


ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

 คิดเห็นเพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน 

3) เผยแพร่กิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
กับหน่วยงำน 

ประชุมเอเปค ด้ำนกำรทองเที่ยว  
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
10 กุมภำพันธ ์2565 

 กิจกรรมร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น เช่น 
- สสปน. รวมปั้นเด็กไมซ สูนักจัดอเีวนต

มือโปร เมือ่วันที่ 1 มนีำคม 2565 
- สสปน.จัดเสวนำ AMVS Driving 

MICE Business toward 
international standard เมื่อวันที่ 
24 มีนำคม 2565 

 กิจกรรมร่วมติดตำมประเมินผล เช่น 
- สสปน. เขำร่วมกำรประชุม The 55th 

Meeting of the ASEAN National 
Tourism Organization เมื่อวันที่ 14 
ธันวำคม 2564 
- กำรตรวจประเมินเมืองไมซซิตี้ระหวำง

วันที่ 10-11 ตุลำคม 2564 ณ จังหวัด
เชียงใหม 

เป็นต้น 
2) มีกำรเผยแพร่กิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร



ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ด ำเนินงำนกับหน่วยงำนบนเว็บไซต์
หลักของ สสปน. 
https://www.businesseventsthail
and.com/uploads/image_file/file
/220425-file-isdQi5P1D.pdf 
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2.2) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

E1 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกผู่ม้ำ

ติดต่อเป็นไปตำมขั้นตอน และ
ระยะเวลำก ำหนด           
(89.02 คะแนน ระดับ A) 

 

E2 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกผู่ม้ำ

ติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน  
(89.25 คะแนน ระดับ A) 

 
 

1) จัดท ำขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เป็นแผนภูมิที่เข้ำใจได้
โดยง่ำยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบ  

2) มีกำรก ำชับให้เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนตำม
คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ำงเคร่งครัด 

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้รับทรำบทั่วกันผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website 

4) จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนในกรณีที่มี
พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมคู่มือ
กำรให้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน และช่องทำงอื่น ๆ 

5) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจิตส ำนึกใน
กำรมุ่งกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ  
ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ก ำหนด และ
ปฏิบัติต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 

ทุกส่วนงำนท่ีมี
กำรติดต่อ
ให้บริกำร
บุคคลภำย 

นอก/ 
HR 

1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรให้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำร
ให้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด 

2) สรุปผลกำรจัดฝึกอบรมเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่มีจิตส ำนึกในกำรบริกำร 

3) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเผยแพร่
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับทรำบ 

4) มีรำยงำนผลกำรร้องเรียนเนื่องจำก
พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กำรปฏิบัติงำนที่ผู้รับบริกำรไม่ได้ควำม
เป็นธรรม 

1) มีขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นแผนภูมิที่เข้ำใจได้ง่ำยให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์
หลักของ สสปน. 
https://www.businesseventsthaila
nd.com/th/about-us/service-
standard-guide 

2)  ผู้บริหำรมีกำรก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเคร่งครัด ในทุก
วำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำร 

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้รับทรำบทั่วกันผ่ำน
เว็บไซต์หลักของ สสปน.  
https://www.businesseventsthaila
nd.com/th/about-us/service-
standard-guide 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

4) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกรณี
ที่มีพนักงำนไม่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หลัก
ของ สสปน.  
https://www.businesseventsthailan
d.com/th/complaint/customer 

5) จัดอบรมพนักงำน หัวข้อ กำรบริกำร
ด้วยหลักธรรมภิบำล  เพื่อให้มีจิตส ำนึก
ในกำรมุ่งกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ 
ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ก ำหนด และ
ปฏิบัติต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำง 
เท่ำเทียม จะด ำเนินกำรในช่วงเดือน 
มิถุนำยน – กันยำยน 2565 

E3  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/

ให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู   
(90.34 คะแนน ระดับ A) 

1) จัดให้มีกำรอบรมพนักงำน โดยสร้ำงกำร
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/กำร
ใช้บริกำรที่ถูกต้องของหน่วยงำน ให้
ทรำบตรงกัน เพื่อให้ข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่ำงถูกต้อง อย่ำง
ตรงไปตรงมำ 

2) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจิตส ำนึกใน
กำรมุ่งกำรให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล    

ทุกส่วนงำนท่ีมี
กำรติดต่อ
ให้บริกำร
บุคคลภำย 

นอก/ 
HR 

1. จัดให้มีกำรอบรมพนักงำนอย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

2. เพิ่มช่องทำงกำรให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริกำรผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ FQA บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

1) จัดอบรมพนักงำน หัวข้อ กำรสร้ำงกำร
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/กำร
ให้บริกำรที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้ข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงถูกต้อง
และตรงไปตรงมำแก่พนักงำน สสปน. 
จะด ำเนินกำรในช่วงเดือน มิถุนำยน – 
กันยำยน 2565 

2) จัดอบรมพนักงำน หัวข้อกำรบริกำรด้วย
หลักธรรมภิบำล เพื่อให้มีจิตส ำนึกใน
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ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

3) จัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำง
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทำง
สื่อสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถค้นหำข้อมูลโดยตนเองโดยง่ำย 

กำรมุ่งกำรให้บริกำรอย่ำตรงไปตรงมำ  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลกับผู้มำ
ขอรับบริกำร จะด ำเนินกำรในช่วงเดือน 
มิถุนำยน – กันยำยน 2565 

3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของ สสปน. ผ่ำน
ทำงช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ของ สสปน. Facebook เพื่อให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลด้วย
ตนเองได้โดยง่ำย 
ลิงค์แสดงเว็บไซด์หน้ำหลัก มี Icon 
น ำไปสู่ Social Media ช่องทำงต่ำงๆ 
ทำงด้ำนล่ำงของหน้ำ 
https://www.businesseventsthaila
nd.com/th 
ลิงค์แสดง Facebook 
https://www.facebook.com/micei
nthailand 
ลิงค์แสดง Youtube 
https://www.youtube.com/chann
el/UCDtoxgCJVoKp_ImQqWTuUp
w 
ลิงค์แสดง Twitter 

https://www.businesseventsthailand.com/th
https://www.businesseventsthailand.com/th
https://www.facebook.com/miceinthailand
https://www.facebook.com/miceinthailand
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ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

https://twitter.com/ThailandCVB 
ลิงค์แสดง Instagram 
https://www.instagram.com/acco
unts/login/?next=/businessevents
th/ 
ลิงค์แสดง Linkedin 
https://www.linkedin.com/compa
ny/businesseventsthailand 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

E9  มีกำรช้ีแจงและตอบค ำถำม  
เมื่อมีข้อกังวลสงสยัเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน  
(90.35 คะแนน ระดับ A) 

1) สร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรแก่
พนักงำนของหน่วยงำน 

2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำนรับทรำบ เพื่อที่
พนักงำนจะได้สำมำรถตอบข้อสงสัยได้
ในทุกกรณี ในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้ง กำร
อบรม และ On The Job Training 

3) จัดให้มีช่องทำงสอบถำมข้อกังวล ข้อ
สงสัยผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
ส ำนักงำน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทรำบถึงช่องทำงนั้น ๆ 

ส่วนงำน 
สื่อสำรองค์กร 
งำนทรัพยำกร

บุคคล 

1) จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำน 

2) มีกำรอบรมพนักงำนเพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรให้บริกำร 

3) จัดให้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงเพื่อ
สอบถำมข้อกังกลข้อสงสัยของผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย และมีกำรสรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

1) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 
2565 เพื่อมุ่งปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมโปร่งใส และ
สร้ำง สสปน. ให้องค์กรคุณธรรม  
มีวัฒนธรรมสุจริต 
เอกสำรแนบที่ 3  

2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำนรับทรำบ เพื่อที่
พนักงำนจะได้สำมำรถตอบข้อสงสัยได้
ในทุกกรณี ในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้ง กำร
อบรม และ On The Job Training 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

4) มีคู่มือแนวทำงกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้
หน่วยงำนที่ให้บริกำร 

5) จัดให้มี Call center เพื่อตอบค ำถำม 
และรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

6) ในระบบ Website ของ สสปน. มีระบบ 
FQA 

3) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงสอบถำมข้อกังวล 
ข้อสงสัยผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ  
สสปน.  
https://www.businesseventsthailan
d.com/th/question-answer 

4) มี Call center ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อตอบค ำถำม และรับฟัง
ควำมคิดเห็น 

5) มีระบบ FQA บนเว็บไซต์หลักของ  
สสปน.  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

E15  มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใส
มำกขึ้น                       
(88.11 คะแนน ระดับ A) 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร มี
ควำมโปร่งใส โดยกำร 
1) ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของหน่วยงำน 
2) มีกำรเผยแพร่ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
รับทรำบทั่วกันผ่ำน Website ของ
หน่วยงำน 

3) น ำผลส ำรวจควำมพึงพอใจมำจัดท ำ
แผนงำนเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ฝ่ำยพัฒนำ 
กลยุทธ์องค์กร
และส่วนงำน
สื่อสำรองค์กร 

1) เผยแพร่ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนรับทรำบ
ทั่วกันผ่ำน Website ของหน่วยงำน 

2) น ำผลส ำรวจมำจัดท ำแผนงำนเพื่อ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

3) ติดตำมผลกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน 

4) เผยแพร่มำตรกำรส่งเสรมิคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 

1) มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ  
สสปน. 

2) มีกำรเผยแพร่ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
สสปน. ผ่ำนเว็บไซต์หลัก ของ สสปน 
https://www.businesseventsthaila
nd.com/th/about-us/survey-report 
 

 

https://www.businesseventsthailand.com/th/question-answer
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ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

มาตรการที่ก าหนด/ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

4) จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ
เผยแพร่ใหส้ำธำรณชนได้รับทรำบ 

พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

 

3) น ำผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรมำจัดท ำแผนงำนเพื่อปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน 

4) จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ
เผยแพร่ใหส้ำธำรณชนได้รับทรำบ 
ผ่ำนเว็บไซต์หลักของ สสปน.  
https://www.businesseventsthailan
d.com/th/about-us/good-
governance-measures 
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เอกสารประกอบ 
 

เอกสารแนบ 1 
กำรประชุมหัวข้อกำรจัดท ำแผนงบประมำณ ประจ ำปี 2565 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ 
กำรติดตำม และแจ้งผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 แบบ Hybrid Meeting มีผู้

เข้ำประชุม Onsite จ ำนวน 6 คน และเข้ำประชุมแบบ Online 120 คน 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบ 2  
สสปน. มีกำรจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงำนใหม่ ของ สสปน. นั้น จะอยู่ในกำรดูแลของ ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล  ฝ่ำย
บริหำร ตำมเนื้อหำ และรำยละเอียดภำยใต้แผนฝึกอบรมประจ ำปี ซึ่งพนักงำนใหม่จะต้องเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร 
“ปฐมนิเทศพนักงำนเพ่ือควำมส ำเร็จขององค์กร” ภำคบังคับ (Mandatory courses)  
 

 
 
 

 

 

 

วันที่ เวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ก่อนเร่ิมงานอยา่งน้อย    * ตรวจสอบเอกสารส่วนบุคคล , สญัญาจา้ง HR

 2 สปัดาห์    * ประกาศแจง้พนกังานใหมเ่ร่ิมงาน HR  Email แจง้ ฝ่ายงานผูรั้บ , ผูบ้ริหารสายงาน , และผูเ้ก่ียวขอ้ง

   * Employee Card HR  ถ่ายรูป, ท าบตัรพนกังาน

   * Time Attendance (Finger Scan) HR

ก่อนเร่ิมงานอยา่งน้อย    * เตรียมท่ีนั่ง / โต๊ะท างาน บริการ สนง.  โต๊ะ + เกา้อ้ี + โทรศพัท์

 1 สปัดาห์    * เตรียม Noetbook / Desktop PC IT & จดัซ้ือ  น าส่งมาท่ี HR พร้อมใบเซ็นรับ ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนัก่อน พนง.มาเร่ิมงาน

   * เตรียมอุปกรณ์ สนง. เบ้ืองตน้ (ปากกา,ดินสอ) จดัซ้ือ  น าส่งมาท่ี HR พร้อมใบเซ็นรับ ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนัก่อน พนง.มาเร่ิมงาน

วนัเร่ิมงาน 08.30 - 08.45    * Welcome & TCEB Overview ผูบ้ริหาร

08.45 - 09.45  - TCEB Vision/ Mission / Organization Chart  HR

 - หลกัธรรมาภิบาล , คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบติั
ตนในฐานะเจา้หน้าท่ีของรัฐ

HR

 - Regulations / Benefits&Welfare   HR

 - Performance Management System HR

09.45 - 10.00  - แนะน าสถานท่ีส านกังาน HR

 - พบฝ่ายงานและเร่ิมปฏิบติังาน HR



การปฐมนิเทศพนกังานในปีงบประมาณ 2565 
(ต.ค.64 – เม.ย. 65) 

 

 
 

 
 

เดือน พ.ศ.
จ านวน 

(คน)
สังกดั

ประเมินทศันคตแิละค่านิยม 

(ค่าคะแนนจากการประเมินทดลอง

งาน 119 วนั)

ตุลาคม 2564 -            -  -

พฤศจิกายน 2564 -            -  -

ธนัวาคม 2564 1 ฝ่ายภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร ร้อยละ 72

มกราคม 2565 -            -  -

กมุภาพนัธ์ 2565 1
ส านกัส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

ภาคกลางและภาคตะวนัออก รอประเมิน

มีนาคม 2565 1 ฝ่ายบญัชีและการเงิน รอประเมิน

เมษายน 2565 3 ฝ่ายส่งเสริมการจดัประชุมนานาชาติ  (1) รอประเมิน

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินคา้นานาชาติ (2) รอประเมิน



เอกสารแนบ 3  
8 เมษำยน 2565 

 

    สสปน. ได้มีกำรจัดงำนกิจกรรมสัมพันธ์ ประจ ำปี 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นำยจิรุตถ์      อิศรำง
กูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. เป็นประธำนเปิดงำน ในกำรจัดงำนกิจกรรมสัมพันธ์นี้ ผอ.สสปน. ได้เน้นย้ ำกำรท ำงำน
ของผู้บริหำร และพนักงำน ให้ท ำงำนร่วมกันด้วยควำมสำมัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ของประเทศ อีกทั้งได้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนของ สสปน. มุ่งปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมโปร่งใส และสร้ำง สสปน. ให้องค์กรคุณธรรม มีวัฒนธรรมสุจริต 
 

 
 
 



 
        
 


