
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน ) 
 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่วนงาน

ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารได้น าเสนอ วาระ “ขอความเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔”  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ แผนและการด าเนินงานระบบงานทรัพยากรบุคคล     และให้

น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในล าดับต่อไป และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม   ๒๕๖๓  

มีมติเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔และให้ด าเนินการตามแผนงานที่

ก าหนด 

 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานระดับประเทศ

ที่มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มีมาตรฐานสากล     

ส านักงานฯตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง  จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยด าเนินการบนพ้ืนฐานของสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส มุ่งสร้างขีดความสามารถ  ทักษะ 

สมรรถนะ เตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย

เทคโนโลยีดิจิตัล     เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ ของ สสปน. ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ 

  หลักการส าคัญที่ก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล   มีดังนี้ 

๑. บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรอย่างกระชับมีประสิทธิภาพด้วยบทบาทหน้าที่และขอบเขตความ

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  

๒. วางแผนและบริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร  ปริมาณงานและลักษณะงานเพ่ือ
บริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๓. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับต าแหน่งงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  



๔. บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิผลโดย

ก าหนดตัวชี้วัด  ความส าเร็จ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการพิจารณา

ผลตอบแทนตามผลงานเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม    

๕. บริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการส าหรับพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับผลงาน   สร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ิมพูนความผูกพันของพนักงาน 

๖. พัฒนาระบบการดูแลพนักงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่ง Talent management เพ่ือรักษา

บุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร 

๗. เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าในระดับสากล  สร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 

(Career path )และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติและ

ศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นและทดแทนต าแหน่งงานที่ว่างลง   

๘. ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ เพ่ิมศักยภาพ

ตรงกับความต้องการในการด าเนินภารกิจขององค์กร การพัฒนาทักษะบุคลากร ด้วยการใช้เทคโนโลยี

และนวตกรรมใหม่ๆรวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  (Knowledge Management ) 

และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDPs) 

๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน  เสริมสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึง สุขลักษณะ อาชีวอนามัยของพนักงาน

ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการท างานอย่างมีความสุข 

๑๐. ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย โดยการก ากับให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของส านักงาน ให้มีการการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม  รวมทั้งส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้
พนักงานได้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่ตั้ง  
 

 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร น ามติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ สสปน. และข้อสังเกตมาก ากับ
ดูแลและด าเนินการจัดท า แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  สร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของ   สสปน. ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อม
ทั้งจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีหลักการส าคัญๆ และแผนงาน ดังนี้ 
 
 
 



หลักการ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการด าเนินงานในเชิงกลยุทธ์ที่ตอบยุทธศาสตร์และ
รองรับการท างานยุค New Normal โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่วัดผลการด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Outcome Performance ) 

 การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือพร้อมรับต่อการสภาพการท างานที่เปลี่ยนแปลงและ
งบประมาณท่ีจ ากัด  

 การบริหารความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง รวมทั้งวิธีการที่ท าให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม และสร้างความผูกพัน 

แผนงานทรัพยากรบุคคล  แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. แผนงานประจ าที่ต้องด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ประกอบด้วย การสรรหาบุคลากรและการบริหารอัตราก าลัง  การปรับปรุงข้อบังคับฯและระเบียบที่เก่ียวข้องให้เป็น
ปัจจุบัน  การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง  การวาง  Road Map/Career Path ในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนทั้ง
สายงานบริหารและสายงานวิชาชีพ   และการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. แผนงานตามยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร   

๓,๙๘๐,๐๐๐.- -จ านวนพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ 

 -ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร 

ร้อยละ ๘๐ 

-บุคลากรมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและ

ผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ 

๒. โครงการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือใช้สาหรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. สสปน. 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

-จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มมีจ านวน

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 



แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล   

๔๒๐,๐๐๐.- 

   

มีพนักงานน าระบบมาใช้งานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 

๔.โครงการสร้างระดับความผูกพันของ

พนักงานสสปน.   

๔๐๐,๐๐๐.- -ระดับความผูกพันของพนักงานมากกว่าร้อยละ 

๗๐ 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการสร้าง

บรรยากาศองค์กรให้บุคลากรเกิดความรักและ

ความผูกพันร้อยละ ๘๐ 

รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

๓. แผนงานกิจกรรมพนักงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์กร และ
บรรยากาศในการท างานที่ดี บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรม
หลักๆ ดังนี้ 

 กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์   
 กิจกรรมเทอดพระเกียรติฯ   
 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 
 กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน และ คุณภาพชีวิตที่ดี 

(Well-Being) 
 

เม่ือระยะเวลาสิน้สุดในแต่ละไตรมาส ๑-๔ งานทรพัยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร จะด าเนินการ รายงานผลการ

ด าเนินการตามแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการ สสปน. เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในล าดบัตอ่ไป 


