รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ๒๕๖๑
ตามที่ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็น
หน่วยงานระดับประเทศที่มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ สานักงานฯ
ตระหนั ก ถึ ง ทรัพ ยากรบุ ค คลซึ่ ง ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ยิ่ ง จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อให้การดูแลบุคลากรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส มีระบบงาน
ด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง ในการขับเคลื่อนภารกิจของ สสปน. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร เป็นหน่วยงานสาคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับของสานักงานฯ มีกลไกในการดาเนินงาน โดยที่แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรมมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายงานผลการดาเนินงานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลการดาเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรตาม
ทิศทางและแนวโน้มตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากาลังคน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสปน. ได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลังคน
โดยมีการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้กระชับ มีประสิทธิภาพด้วยบทบาทหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และบริหารอัตรา
กาลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร ปริมาณงานและลักษณะงานเพื่อบริหารด้านต้นทุนบุคลากร
ให้ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุด สสปน. ได้ด าเนิ นการทบทวนรูป แบบ โครงสร้ า งองค์ ก ร และการจั ด วาง
อั ต ราก าลั ง สสปน. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ภารกิ จ ของส านั ก งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล และจัดทาเป็นข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการ
พิจารณาการจัดแบ่งหน่วยงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ แนวโน้ม และสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บทของ สสปน. การดาเนินการได้กาหนดให้ มี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้

1) ศึกษา กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท สส
ปน. ศึกษานโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
๒) สรุปผลวิเคราะห์ ประเด็น นาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
๓) ออกแบบโครงสร้างองค์กร และตาแหน่งงานใหม่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
๔) กาหนดโครงสร้างอัตราและรายละเอียดงานใหม่ในหน่วยงานที่มีการปรับเปลี่ยน
๕) นาเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการตามลาดับ และที่ประชุมคณะกรรมการฯ อนุมัติ
โครงสร้างอัตราและรายละเอียดงานใหม่ในหน่วยงานที่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐
๖) ส่วนงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ได้ดาเนินการชี้แจง และสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้
ทราบโดยทั่วกัน โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
- การประกาศแจ้งในTCEB'S Announcements And Orders ในวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการว่า
ด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมเอกสารแนบท้าย ๑
โครงสร้างองค์กร และ เอกสารแนบท้าย ๒ ขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายและส่วนงานฯ
ส่วนสาระสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากมี ๒ สายงาน คือ สายงานกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจ และสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเป็น ๓ สายงาน คือ สายงานธุรกิจ
สายงานพัฒนาและนวัตกรรม และสายงานบริหาร โดยมีอัตรากาลัง คงเดิม เพื่อเน้นการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกของไมซ์ การพัฒนาตลาดและแบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในระดั บ พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าค และยกระดั บ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์
โครงสร้างเก่า

สัดส่วน
โครงสร้างใหม่
พนักงาน
๑. สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ๖๐% ๑. สายงานธุรกิจ
๒. สายงานบริ ห ารและสนั บ สนุ น ๔๐% ๒. สายงานพัฒนาและนวัตกรรม
กลยุทธ์
๓. สายงานบริหาร

สัดส่วน
พนักงาน
41%
29%
30%

การประเมินผลในการดาเนินการ
จากการดาเนินการในส่วนนี้ ทาให้ สสปน. มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างอัตรากาลัง ที่
สอดคล้ องกับ วิ สัย ทั ศน์ พั น ธกิ จ และแผนแม่ บ ทของ สสปน. สามารถรองรั บและตอบสนองการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ สูงขึ้น เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ และสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุ บัน และการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ทั้ง นี้ก ารปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ าง ดั งกล่า วนี้ ส่ วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินการได้ครบถ้วน ตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่
กาหนด และหลังจากปรับโครงสร้างแล้วมีการประเมินผลการดาเนินงานแล้วโดยการดาเนินการตาม
แผนงาน สสปน. สามารถดาเนินการในส่วนงานที่มีการปรับโครงสร้างแล้วได้ผลงานที่ดีขึ้น และผลงาน
ในส่วนงานอื่นๆ ก็ยังคงได้ผลงานตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดของส่วนงานนั้น
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปอัตรากาลังของ สสปน. ได้ ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จานวนอัตรากาลัง (คน)
(พนักงานประจา
และลูกจ้าง)

จานวนอัตรากาลัง
ที่อยู่ระหว่างสรรหา
(คน)

จานวนผู้ลาออก
(คน)

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

138

17

๔

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

135

20

๔

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

133

22

๑

เดือนมกราคม ๒๕๖๑

132

23

ไม่มี

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

132

23

ไม่มี

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

133

22

๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จานวนอัตรากาลัง (คน)
(พนักงานประจา
และลูกจ้าง)

จานวนอัตรากาลัง
ที่อยู่ระหว่างสรรหา
(คน)

จานวนผู้ลาออก
(คน)

เดือนเมษายน ๒๕๖๑

132

23

๒

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

133

22

๓

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

133

22

๓

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

133

22

๔

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

134

21

๓

เดือนกันยายน ๒๕๖๑

136

19

๓

หมายเหตุ อัตรากาลัง(พนักงานประจาและลูกจ้าง) ที่ได้รับอนุมัติ คือ ๑๕๕ อัตรา (ไม่รวม ผู้อานวยการ สสปน.)

จากการที่ ใ นบางช่ ว งที่ ห น่ ว ยงานภายในของ สสปน. ได้ มี ก ารร้ อ งขอให้ มี ก ารสรรหาเพื่ อ หา
พนักงานใหม่ทดแทนอัตราเดิมที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง และการสรรหาบุคลลากรใหม่ที่ไม่มีในโครงสร้าง
เดิมเพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ของ สสปน. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ได้จัดให้มีการสรร
หา บรรจุ และแต่งตั้งพนักงาน โดยเป็นการดาเนินการตามแนวทางการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง โดย
ได้ดาเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
 การประกาศแจ้งในTCEB'S Announcements And Orders ซึ่งเป็นการเริ่มสรรหา
บุคลากรจากภายใน สสปน. เพื่อสร้าง Career Path ให้กับพนักงาน

การแต่งตั้งบุคลากรเดิมเข้าสู่ตาแหน่งใหม่
นอกเหนือจากการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรพนักงานใหม่แล้ว ส่วนบริหารทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายบริหาร ยังทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคลากรเดิม เข้าสู่ตาแหน่งใหม่ ในลักษณะ
ของการเลื่ อ นขั้ น เข้ าสู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ การเปลี่ ย นต าแหน่ ง เดิ ม ทั้ ง นี้ ไ ด้ ด าเนิ น การตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการดังนี้
การเลื่อนระดับบุคลากรของ สสปน. ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๑.ผูป้ ฏิบัติการ เลื่อนระดับเป็น ผู้ปฏิบัติการอาวุโส
๒.ผู้ปฏิบัติการอาวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้จัดการ
๓.ผู้จัดการ เลื่อนระดับเป็น ผู้จัดการอาวุโส
๔.ผู้จัดการอาวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้อานวยการฝ่าย
๕.ผู้จัดการอาวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้ชานาญการ
๖.ผู้อานวยการฝ่าย เลื่อนระดับเป็น ผู้ช่วยผู้อานวยการ
๗.ผู้อานวยการฝ่าย เลื่อนระดับเป็น รองผู้อานวยการ
รวม
การรักษาการเพิ่มอีกตาแหน่ง
๑.รักษาการผู้อานวยการฝ่ายที่ว่างลง
รวม
โดยมีประกาศคาสั่งแจ้งใน TCEB'S Announcements And Orders

จานวน (คน)
๓
๖
๔
๔
๒
๑
๑
๒๑
จานวน (คน)
๑
๑

เมื่อได้ดาเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร แล้ว ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร
ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑.การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (รายบุคคล) ในวันเริ่มงานวันแรก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑.เดือนตุลาคม ๒๕๖0
๒.เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖0

จานวน
พนักงาน
เข้าใหม่
(คน)
ไม่มี
1

๓.เดือนธันวาคม ๒๕๖0
๔.เดือนมกราคม ๒๕๖1
๕.เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1
๖.เดือนมีนาคม ๒๕๖1

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1

๗.เดือนเมษายน ๒๕๖1

ไม่มี

๘.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖1

3

ระดับตาแหน่ง

สังกัด

ผู้จัดการอาวุโส
ส่วนงานกฎหมายและธรรมาภิบาล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ผู้ปฏิบัติการอาวุโส
ส่วนงาน MICE Innovation

ฝ่ายสานักงาน
ผู้อานวยการ สสปน.
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ฝ่าย MICE
Intelligence และ
นวัตกรรม
ไม่มี

ไม่มี

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายอุตสาหกรรมการ
ส่วนงานส่งเสริมการจัดแสดงสินค้า แสดงสินค้านานาชาติ
นานาชาติ
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายMICE
ส่วนงาน MICE Innovation
Intelligence และ
นวัตกรรม
ผู้ปฏิบัติการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
ส่วนงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๙.เดือนมิถุนายน ๒๕๖1

จานวน
พนักงาน
เข้าใหม่
2

๑๐.เดือนกรกฎาคม๒๕๖1

2

ระดับตาแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารรัฐกิจ
ส่วนงานรัฐกิจวิสาหกิจสัมพันธ์
วิสาหกิจ
ผู้ปฏิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมการจัด
ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและ ประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
ผู้ปฏิบัติการอาวุโส
ส่วนงานการตลาดและสนับสนุน
ฝ่ายอุตสาหกรรมการ
การจัดแสดงสินค้านานาชาติ
แสดงสินค้านานาชาติ
ผู้จัดการ ส่วนงานการตลาดดิจิตัล

๑๑.เดือนสิงหาคม ๒๕๖1

๑๒.เดือนกันยายน ๒๕๖1

2

1

สังกัด

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส
ส่วนงานแผนงานและ
การงบประมาณ
ผู้ปฏิบัติการ
ส่วนงานพัฒนา
ผู้จัดการ
ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร

รวม ๑๒ คน
๒.การประเมินผลการทดลองงาน โดยพนักงานใหม่ จานวน ๑๒ คน ผ่านทดลองงาน ทุกคน
และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจาของ สสปน.

3. การดาเนินการตามวินัย
ส่วนของการดาเนินการตามวินัยของพนักงาน สสปน. ที่เกี่ยวข้องกับส่วนบริหารทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายบริหารนั้น ได้มีการกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่มีการกระทาผิดทางวินัย
การออกหนังสือรับรองให้กับพนักงาน
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ได้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองให้ กั บ พนั ก งานทั้ ง สิ้ น ๑๗๔ ฉบั บ เพื่ อ
ประโยชน์ในการยืนยันสถานภาพ การดาเนินการธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ
การรับรองค้าประกัน ฯลฯ

งานอื่นๆ ทีส่ ่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้ดาเนินการ มีดังนี้
 ปฎิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ภาระหน้าที่ตามคาสั่ง
๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร

 ปฎิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านผู้ อ านวยการ สสปน. ภาระหน้ า ที่ ต ามค าสั่ ง ๔/๒๕๖๑ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการสสปน.

สาหรับการดาเนินการพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๓ การบริหารและการดาเนินกิจการ มาตรา ๑๙ ได้กาหนด
อานาจหน้าทีท่ ี่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น การออกระเบียบ หรือการดาเนินการด้าน
ทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร จึง
ต้องมีการนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อานวยการ สสปน. และเมื่อ ที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ ความเห็นชอบ จึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สสปน.
พิจารณาในลาดับต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งสิ้น ๗
ครั้ง และ งานทรัพยากรบุค คล ฝ่ายบริห าร ทาหน้าที่ ผู้ช่ว ยเลขานุ การที่ประชุม ดาเนินการจั ด
ประชุม จัดทาเล่มวาระการประชุม และดาเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การประชุม

วันที่

บทบาทหน้าที่
ภาระหน้าที่ตามคาสั่ง การจัดเตรียมและนา
๓/๒๕๖๑
การเสนอวาระ
ปฎิบัติหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ผู้ช่วยเลขานุการในที่ ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
ประชุม
ขอความเห็นชอบ

๑. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
๓. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
๕. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๖. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๗. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑















ไม่มี







ไม่มี



ไม่มี

ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ มี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผู้ อ านวยการ สสปน. รวมทั้ ง สิ้ น ๕ ครั้ ง และ งานทรั พ ยากรบุ ค คล ฝ่ า ยบริ ห าร ท าหน้ า ที่
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม ดาเนินการจัดประชุม จัดทาเล่มวาระการประชุม และดาเนินการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
การประชุม

วันที่

การดาเนินการ
ปฎิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ในที่ประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๘ ธันวาคม 2560



ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑




หมายเหตุ

จัดเตรียมและนาการ
เสนอวาระที่เกี่ยวข้อง
กับงานทรัพยากร
บุคคล (ส่วนที่ ๒)
เมื่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ มี
มติเห็นชอบ จึง
ดาเนินการนาเสนอ
วาระ เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ สสปน.
ในลาดับต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภาพรวมของ ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร นาเสนอ
วาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสปน.
กาหนดการ / ปฏิทิน

๑.เดือนตุลาคม ๒๕๖0

การนาเสนอวาระต่อ
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร
ไม่มีการประชุม

การนาเสนอวาระต่อ
การนาเสนอวาระต่อ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ สสปน.
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้อานวยการ
สสปน.
ไม่มีการประชุม
ไม่มีวาระเข้านาเสนอ

๒.เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖0 ไม่มีการประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
๘ ธันวาคม 2560
ไม่มีการประชุม

๔.เดือนมกราคม ๒๕๖1

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไม่มีการประชุม

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไม่มีวาระเข้านาเสนอ

๕.เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑
ไม่มีการประชุม
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

๖.เดือนมีนาคม ๒๕๖1

ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑
๑๙ มีนาคม ๒๕๖1

ไม่มีการประชุม

ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๑
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๗.เดือนเมษายน ๒๕๖1

ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๑
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ไม่มีการประชุม

ไม่มีการประชุม

ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ไม่มีการประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ 4/๒๕๖๑
2๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
22 มิถุนายน 2561

ไม่มีวาระเข้านาเสนอ

๘.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖1
๙.เดือนมิถุนายน ๒๕๖1

กาหนดการ / ปฏิทิน

การนาเสนอวาระต่อ
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร

การนาเสนอวาระต่อ
การนาเสนอวาระต่อ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ สสปน.
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้อานวยการ
สสปน.
๑๐.เดือนกรกฎาคม๒๕๖1 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑2 กรกฎาคม 2561 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.เดือนสิงหาคม ๒๕๖1 ไม่มีการประชุม
ไม่มีการประชุม
ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๑
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๒.เดือนกันยายน ๒๕๖1 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๑
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๑2 กันยายน 2561
๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานของ สสปน. นั้นจะดาเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิ ผลโดยก าหนดตัว ชี้ วัด ความสาเร็จ ที่ ชัด เจนสอดคล้อ งกั บพั น ธกิ จ ยุ ทธศาสตร์ รวมทั้ ง
เชื่ อ มโยงการพิ จ ารณาผลตอบแทนตามผลงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรม บริ ห ารจั ด การเรื่ อ ง
ค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการสาหรับพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ผลงาน สร้างขวัญและกาลังใจ เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงาน
มีการจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการออกเป็นระเบียบสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี เ ป็ น ไปด้ ว ยความชั ด เจน โปร่ ง ใส เป็ น ธรรมและตรวจสอบได้ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการส่ ง เสริม การจั ด ประชุ ม และนิ ทรรศการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๑ วั น ที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสานักงานฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว
การดาเนินการโดยจัดให้มีการประเมินผลงานประจาปี โดยนาผลคะแนนที่ได้ นาไปใช้ในการ
ปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจาปี โดยมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน สสปน. ประกอบด้วย
(๑) การประเมินผลลัพธ์จากการทางาน สัดส่วนร้อยละ ๗๐
(๑.๑) ตัวชี้วัดจากแผนงานโครงการ
(๑.๒) ตัวชี้วัดจาก Job Description
(๒) การประเมินพฤติกรรมในการทางาน สัดส่วนร้อยละ ๒๐
(๒.๑) Core Competency
(๒.๒) Managerial Competency (สาหรับพนักงานตาแหน่งผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป)
(๓) การตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเอง สัดส่วนร้อยละ ๑๐
การประเมินผลการดาเนินงาน
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน โดยพนักงานทุกคน
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี เป็นไปตามระเบียบสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ โยมีการประเมินผลพนักงานจานวน ๑๑๕ คนรวมทั้งเชื่อมโยงการพิจารณา
ผลตอบแทนตามผลงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรม บริ หารจัดการเรื่องค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
สามารถสรุปผลการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้โดย ดาเนินการตามระเบียบฯว่า

ด้ ว ยสวั ส ดิ ก าร สิ ทธิ ป ระโยชน์ แ ละค่ า ตอบแทนอื่ น ของพนั ก งานและลู ก จ้ า งฯ รวมทั้ ง มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพนักงาน

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึง สุขลักษณะ อาชีวอ
นามัยของพนักงานให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศใน
การทางานอย่างมีความสุข
สสปน. เป็นหน่วยงานที่คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
รวมถึง สุขลักษณะ อาชีวอนามัยของพนักงานให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิด
บรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุข ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สสปน. ได้กาหนดแผนงาน
และได้ดาเนินการ ดังนี้
๑) มีการจัดสวัสดิการประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต และประกันการเดินทางให้กับพนักงาน
และลูกจ้างตั้งแต่วันทีเ่ ริ่มปฏิบัติงาน
๒) การด าเนิ น การอบโอโซนพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร้ า งสุ ข ลั ก ษณะทางอากาศให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน การอบโอโซนเพื่อทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๖๑
๓) การตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน
๒๕๖๑
๔) การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน
2561
การประเมินผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินการ
ได้ครบถ้วนตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ ในทุกกิจกรรมที่กาหนด เป็นการดาเนินการร้อยละ
๑๐๐

๖. การส่งเสริมจริยธรรม รักษาวินัย สร้างคุณธรรมในองค์กร
สสปน. มีการดาเนินการส่งเสริมจริยธรรม รักษาวินัย สร้างคุณธรรมในองค์กรโดยการกากับให้
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ แบบธรรม
เนียม นโยบายของสานักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถอุทธรณ์และร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้มีพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร
เป็นที่ตั้ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้
- ดาเนินการจัดทาระบบการลาออนไลน์ (ระบบ Leave on-line) และคู่มือการลาออนไลน์
เป็ นการลาผ่ านระบบเครือข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต ซึ่ งสามารถบัน ทึก ข้อ มู ลการลา และการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานสามารถเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติการลาได้ทุกที่ ทุก
เวลา เป็นการลดการใช้กระดาษและมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- การเปิดช่องทาง Intranet ให้พนักงานสามารถส่งข้อความตรงถึงผู้อานวยการ สสปน.
เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความเห็น ร้องเรียน หรือเสนอแนะถึงผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน
- มีการเน้นย้าเรื่องการมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา โดยออกประกาศสานักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ ฯ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง เวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
- การสร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ โดยมี
รายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
๒) การสรรหาพนักงานโดยแบบทดสอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต”
๓) การจัดทา On Boarding Program ให้กับพนักงานใหม่
๔) การจัดกิจกรรม outing ส่งเสริมค่านิยมองค์กร TCEB Core Value
๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
การประเมินผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถ
ด าเนิ น การได้ ค รบถ้ ว นตามแผนงานและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ในทุ ก กิ จ กรรมที่ ก าหนด เป็ น การ
ดาเนินการร้อยละ 100 และจากการประเมินความพึงพอใจของพนักงานแล้วพนักงานมีความพอใจ
ในกิจกรรมทั้งหมดนี้ ในระดับ ดี ทั้งนี้สามารถสรุปกิจกรรมที่ดาเนินการ ดังนี้

- ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ ว นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ฝ่ า ยบริ ห าร สามารถ
ดาเนินการได้ ครบถ้วน โดยให้ความสาคัญและดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย โดยฝ่ายจัดการมีข้อสั่งการให้ “พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของสานักงาน”
ผ่านทาง TCEB'S Announcements And Orders ทั้งนี้ผลการดาเนินงานนั้นสรุปผล
ได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีพนักงานของ สสปน. กระทาผิดวินัย หรือฝ่าฝืน
ระเบียบคาสั่ง ไม่พบและไม่มีกรณีการร้องเรียนว่าพนักงานของ สสปน. ประพฤติทุจริต
- การใช้ระบบการลาออนไลน์ พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือและมีการใช้งานทุกคน
- การใช้บริการ intranet พนักงานมีการใช้งานผ่านระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบจอง
ห้องประชุม ที่มีผู้ใช้บริการเป็นลาดับต้นๆ สสปน.จึงจัดให้มีการสารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
- การสร้ างค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์ก ร ในเรื่องการปฏิ บัติ งานอย่างซื่ อ สัต ย์ มี การจั ด
กิจกรรม outing ส่งเสริมค่านิยมองค์กร TCEB Core Value โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่
14 - 16 ธันวาคม 2560 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อ.
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการต้นแบบ
ตามหลักแนวคิด ๓ พอ ได้แก่ พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนา การนาศาสตร์พระราชาที่ได้
จากโครงการฯ ในเรื่องของการพัฒนา ความพอเพียง รวมถึงการเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทางานและการใช้ชีวิต สอดคล้องกับ หลักค่านิยมองค์กร
ของ TCEB ทั้ง ๔ ประการ จากผลการจัดกิจกรรมมีพนักงานเข้าร่วม ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๓.๔๕ ของพนักงานที่บรรจุในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และจากผลการประเมินความคิดเห็นจาก
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลการประเมิน ดี รวมทั้งมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับการ
ทากิจกรรมในครั้งต่อๆไป

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐– วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
สสปน. โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ได้จัดทาแผนแม่บทด้านทรัพยากร
บุคคล (HR Master Plan) โดยมีกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล( Development ) เพื่อเตรียม
ความพร้ อมสาหรับการเป็ นผู้ นาในระดับ สากล สร้ างโอกาสในเส้น ทางความก้ าวหน้ าทางอาชี พ
(Career path )และวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ศักยภาพที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งที่สูงขึ้นและทดแทนตาแหน่งงานที่ว่างลง ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานทุกระดับอย่างต่ อเนื่องเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพตรงกับความ
ต้องการในการดาเนินภารกิจขององค์กร การพัฒนาทักษะบุคลากร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวตกรรมใหม่ๆรวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management )
และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDP)

การพัฒนาบุคลากรถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็น
ผู้ผ ลั ก ดั น ให้ ภ ารกิ จ ต่ างๆ ขององค์ ก รส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพั ฒ นาองค์ ก รในทุ ก ด้ าน
ไปสู่ เ ป้ า หมายได้ ดั ง นั้ น สสปน. จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี
ศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพก้าวสู่ประเทศไทย
๔.๐ มีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และ Disruption ได้อย่าง
ทันท่วงที

ตารางแสดงการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ในปี ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐– วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ประเภทการอบรม พนักงาน
งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
จานวนหลักสูตร
ส่ง
กลุ่มทักษะ/หลักสูตร
การพัฒนา
จัดภายใน
ใช้ไป
ได้รับอนุมัติ
ที่ได้ดาเนินการ
ภายนอก
(คน)
๑.การพัฒนาความรู้
๕๘
๑๐
๔๘
๑๒๗ ๑,๗๑๑,๔๗๒.๘๗ ๒,๐๐๐,๐๐๐.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน(Technical Skill)
๒.การบริหารจัดการ
และภาวะผู้นา
๑๔
๔
๑๐
๒๐
๙๖๑,๓๗๕.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.
(Leadership &
Management Skill)

๓.การพัฒนาตนเอง
๙
๓
๖
๑๒๗ ๙๕๘๓๐๖.๒๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐.
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การทางาน (Soft Skill)
เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร : พนักงานร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากร
ผลการดาเนินงาน : พนักงานร้อยละ ๙๘ ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากร
สาหรับการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล IDPs ในปี ๒๕๖๐ ดาเนินการโดยใช้ข้อมูลในส่วนที่ ๓
ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๑ ที่ พนักงานทุกคน ต้องระบุทักษะ/ความรู้ ที่ต้อง
พัฒนาตนเอง โดยมีข้อมูลครบถ้วนทุกคน
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะมีการดาเนินการแผนพัฒนารายบุคคล IDPS ต่อเนื่อง โดย
การทดสอบ Psychometric tests และนามาวิเคราะห์หาบุคลิกภาพที่เอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะขององค์กร

รายละเอียดประกอบ
กลุ่ม๑ ทักษะ/หลักสูตร การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skill) จานวน ๕๘ หลักสูตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อหลักสูตร
การเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ของยุคปฏิรูปประเทศไทย ปัจจัยเกี่ยวกับ สสปน.
ผลการศึกษาการพัฒนา ระบบงานพัสดุ ระบบการเงินบัญชี และระบบงบประมาณเพื่อการบริหาร
การจัดทาแผนงาน/โครงการตัวชีว้ ัดผลความสาเร็จให้เชื่อมโยงกับตัววัดผลในระดับแผนยุทธศาสตร์
ASEAN MICE Conference 2018
แนวทางการจัดทาสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Certificated Exhibition Management (CEM)
Certified Incentive Specialist (CIS)
The CMP BOOTCAMP IN THAILAND
การเขียนข้อเสนอโครงการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ปฐมนิเทศพนักงาน
IIAT ANNUAL CONFERENCE 2017
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการท่องเทีย่ วฯ
การดับเพลิงขั้นต้น ครั้งที่ 2/2560
Effective Minutes Taking
การวิเคราะห์และเทคนิค โครงสร้างเงินเดือน โบนัส OT. ด้วย Software ในงาน HR
The Flagship Summit : Future Fast-forward
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 1
หลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"
การบริหารความเสี่ยง How to Develop a Risk Management Plan
Board Reporting Program

จัดโดย
สสปน.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ร่วมกับ สสปน.
สสปน.
สสปน.
สสปน.
สสปน.
สสปน.
สสปน.
สสปน.
สสปน.
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สน.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ
บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
สมาคมกรรมการบริษัทไทย
บริษัท อาร์เอสบี เซมินา จากัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมบัญชีกลาง
กองทุนสวัสดิการสานักงาน ก.พ.ร.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors

กลุ่มทักษะ/หลักสูตร การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skill)
21
22
23
24
25
26

Digital Nation 2030
Risk Management Program for Corporate Leaders
IA Day 2018 Innovative Internal Auditor
Digital HR in Digitization Business
กฎหมายปกครองเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แผนพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชน 4.0
และประชุม HR องค์การมหาชน
27 Service Innovation หนทางก้าวสู่ Digital Economy
28 เทคนิคการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36, และ ภธ.40

Conferenz
Thai Institute of Directors
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
คณะทางาน HR องค์การมหาชน

29 กระบวนการ การรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์
30 e-tax Invoice & e-Receipt การจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จากัด
TICA
บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จากัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จากัด
บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จากัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การควบคุมพัสดุ การจัดทาทะเบียนคุม และการจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี
The New Way of B2B Communications for the Business Events Industry
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
65 ประเด็นสาคัญ รายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงานและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ
E-Payment system กระบวนการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน
The 1st Aviation National Symposium
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด

กลุ่มทักษะ/หลักสูตร การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skill)
41 การวัดผลการปฎิบัติงานองค์กร (Performance Mesurement)
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruption Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
Big Data & Analytics Innovation Masterclass
Online VIDEO Marketing
วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ
Be Effective at Trade Show
เทคนิคการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO
การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 15
การวัดผลปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)
สัมมนาใหญ่ประจาปี 2561 "Transforming iA for the Digital Age"
Thailand's Regulatory Guillotine
การเตรียมความพร้อม ระบบบัญชี เพื่อรองรับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
Digital Social Innovation 2018
eGovernment Forum 2018 Theme : Digital Government : Towards Smarter Public Services

55
56
57
58

The Secret of Success in Handling Incentive Program
การบริหารยุทธศาสตร์ ปี 2561
Audit Core Training (workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ
การบริหารงานตรวจสอบภายใน

Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC
Thammasat
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
Asia Business Connect Co.,Ltd.
PATA ACADEMY
บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จากัด
TICA
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thammasat Consulting Networking and Coaching Center
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หอการค้าอเมริกัน
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
Thailand Incentive and Convention Association
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี

กลุ่ม ๒ ทักษะ / หลักสูตร การบริหารจัดการและภาวะผู้นา (Leadership & Management Skill) จานวน ๑๔ หลักสูตร
ที่

ชื่อหลักสูตร

จัดโดย

1
2
3
4
5

การเขียนข้อเสนอโครงการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
เร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"
การบริหารความเสี่ยง How to Develop a Risk Management Plan
Risk Management Program for Corporate Leaders
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แผนพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชน 4.0 และประชุม HR องค์การมหาชน

สสปน.
กองทุนสวัสดิการสานักงาน ก.พ.ร.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors
คณะทางาน HR องค์การมหาชน

6
7
8
9
10
11
12
13
14

สัมมนาใหญ่ประจาปี 2561 "Transforming iA for the Digital Age"
การบริหารยุทธศาสตร์ ปี 2561
Leadership Communication Certificate Program 2017
นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
การบริหารการท่องเทีย่ วสาหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program For Executive : TME)
TMA-TeamX Batch #2 (Team Leader Excellence)
การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง (NEW ME NEWLAND) รุ่น 3
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร TCEB Core Value และการสร้างทีมสู่ความสาเร็จ (Team Building for Success)
การบริหารผู้นาและทีม (ON THIN ICE)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thailand Management Association (TMA)
สานักงบประมาณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด ร่วมกับ สสปน.
สสปน.
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด ร่วมกับ สสปน.

กลุ่ม ๓ ทักษะ / หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการทางาน (Soft Skill) จานวน ๙ หลักสูตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง (NEW ME NEWLAND) รุ่น 3
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร TCEB Core Value และการสร้างทีมสู่ความสาเร็จ (Team Building for Success)
การบริหารผู้นาและทีม (ON THIN ICE)
ครบเครื่องสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ
Presentation Skills presenting effectively to accomplish set goal
เทคนิคการจัดทาตารางแผนปฏิบัติงานสาหรับหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Timetable for Working Professionals)
CEO Talk and cocktail session
การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

จัดโดย
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด ร่วมกับ สสปน.
สสปน.
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด ร่วมกับ สสปน.
บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
Thailand Incentive and Convention Association
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สถาบันส่งเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด

การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(1) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร TCEB Core Value
และอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมสู่ความสาเร็จ (Team Building for Success)”
วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จ. เพชรบุรี
ส ำนั ก งำนฯ ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ค่ ำ นิ ย มองค์ ก ร ประกอบด้ ว ยค่ ำ นิ ย มหลั ก ๔ ประกำร ได้ แ ก่
Ambitious (กล้ำคิดต่ำง) Trustworthy Expertise (มุ่งสร้ำงพันธมิตร) Strategic-Leadership (ร่วมคิดเพื่อ
ก้ำวลำ) Initiative (มุ่งนำอย่ำงสร้ำงสรรค์) โดยเริ่มตังแต่ กำรสร้ำงควำมรับรู้และเข้ำใจ กำรสร้ำงควำมเชื่อ
และกำรนำไปปฏิบัติ ใช้ได้จริง เพื่อให้พนักงำนสำมำรถนำค่ำนิยมองค์กรไปปฏิบัติใช้ได้จริง มุ่งสู่กำรเป็น
Growth Driver เป็นผู้ผลักดันองค์กรไปสู่กำรทำงำนที่สร้ำงควำมเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยจัดขึนในระหว่ำง
วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย อ.บ้ำนแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ โครงกำรต้นแบบ ตำมหลักแนวคิด ๓ พอ ได้แก่
พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนำ กำรนำศำสตร์พระรำชำที่ได้จำกโครงกำรฯ ในเรื่องของกำรพัฒนำ ควำม
พอเพี ย ง รวมถึ ง การเป็ น คนดี ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรพั ฒ นำกำรท ำงำนและกำรใช้ ชี วิ ต
สอดคล้องกับ หลักค่ำนิยมองค์กรของ TCEB ทัง ๔ ประกำร

(2) การปฐมนิเทศพนักงาน
สำนักงำนฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศให้กับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงาน ทุกๆ วันที่ ๑ หรือ
วันที่เริ่มงำนตำมสัญญำในวันทำกำรของทุกเดือน (เดือนมกรำคม-กันยำยน ๒๕๖๑ ) และจัดหลักสูตร

อบรม “การปฐมนิเทศเพื่อความสาเร็จขององค์กร” ให้กับพนักงานที่มีอายุงาน ๑-๓ ปี
โดยใน ปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
ให้กับพนักงำนใหม่ที่ก้ำวเข้ำมำร่วมงำนกับองค์กรให้ได้รู้จักกับองค์กร เข้ำใจวัฒนธรรมขององค์กร ระบบกำร
ทำงำน ธรรมเนียมปฏิบัติ สำมำรถปรับตัวให้ทำงำนในระบบและสภำพแวดล้อมใหม่ให้ได้เร็วที่สุด และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อองค์กรต่อไป

สาหรับเนื้อหาสาคัญของการปฐมนิเทศ ที่ต้องให้ความรู้และแจ้งให้พนักงาน
ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด ในฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ คื อ เรื่ อ ง ประมวล
จริยธรรมของ สสปน. และข้อกาหนดจรรยาบรรณของพนักงาน สสปน. สร้างจิตสานึกใน
การปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม คานึงถึงหลักของความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงาน

 ปฐมนิเทศ สาหรับพนักงานเข้าใหม่
ทุกๆ วันที่ ๑ หรือวันที่เริ่มงำนตำมสัญญำในวันทำกำรของทุกเดือน
(เดือนมกรำคม-กันยำยน ๒๕๖๑ )

 หลักสูตร “การปฐมนิเทศเพื่อความสาเร็จขององค์กร”
วันที่ วันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน สสปน. และ จ.นครนายก

 หลักสูตร “การปฐมนิเทศเพื่อความสาเร็จขององค์กร”
วันที่ วันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน สสปน. และ จ.นครนายก

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ในปี ๒๕๖๑ สสปน. ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงจำกเดิมมี ๒ สำยงำน คือ สำยงำน
กลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ และสำยงำนบริหำรและสนับสนุนกลยุทธ์ ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเป็น ๓ สำย
งำน คือ สำยงำนธุรกิจ สำยงำนพัฒนำและนวัตกรรม และสำยงำนบริหำร
สำหรับสำยงำนพัฒนำและนวัตกรรม มีกลุ่มงำนตำมนโยบำย ประกอบด้วย งำนพัฒนำกำร
จัดงำนเมกกะโปรเจค งำนพัฒนำเครือข่ำยไมซ์ โดยมีตำแหน่งด้ำนวิชำชีพวิชำกำร รองรับ มีระดับ
ตำแหน่งผู้ชำนำญกำร (Expert ) เทียบเท่ำผู้อำนวยกำรฝ่ำย และระดับตำแหน่งผู้ชำนำญกำรพิเศษ
(Senior Expert) เทียบเท่ำรองผู้อำนวยกำร
ลาดับ
๑.
๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
ลาดับ
๑.
๒.

กลุ่มบริหารจัดการ
ชื่อตาแหน่ง (Position Name)
รองผู้อำนวยกำร (Senior Vice President)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร (Vice President)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย… (Director …)
ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วน… (Senior Manager …)
ผู้ตรวจสอบภำยในอำวุโส (Senior Internal
Auditor)
ผู้จัดกำร ส่วน… (Manager …)
ผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor)
ผู้ปฏิบัติกำร (Executive)
กลุ่มวิชาชีพ วิชาการ
ชื่อตาแหน่ง (Position Name)
ผูช้ ำนำญกำรอำวุโส (Senior Expert)
ผู้ชำนำญกำร (Expert)

ระดับตาแหน่ง (Position Level)
รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
ผู้จัดกำรอำวุโส
เทียบเท่ำผู้จัดกำรอำวุโส
ผู้จัดกำร
เทียบเท่ำผู้จัดกำร
ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส
ผู้ปฏิบัติกำร
ระดับตาแหน่ง (Position Level)
เทียบเท่ำรองผู้อำนวยกำร
เทียบเท่ำผู้อำนวยกำรฝ่ำย

ในปี ๒๕๖๑ มีกำรแต่งตั้งพนักงำนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
o จำกกลุ่มบริหำรจัดกำร ตำแหน่งผู้จัดกำรอำวุโส เลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ไปดำรง
ตำแหน่งด้ำนวิชำชีพวิชำกำร ระดับตำแหน่งผู้ชำนำญกำร (เทียบเท่ำระดับ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย) จำนวน ๒ คน
และในปี ๒๕๖๒ งำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร มีแผนงำนที่จะดำเนินกำรแผนงำนกลยุทธ์
กำรจัดกำรทำงเดินสำยอำชีพ (Career Path) กำรจัดกำรทำงเดินสำยอำชีพสำหรับกลุ่มผู้ชำนำญกำร/
ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อให้พนักงำนได้มีโอกำสเติบโตและดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สร้ำงขวัญและกำลังใจในกำร
ทำงำน

