
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ไตรมาส ๑ - ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



สสปน. ได้รับ ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จากที่ประชุม  คณะกรรมการ สสปน. ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนงาน ดังนี้
หลักการ
• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการด าเนินงานใน

เชิงกลยุทธ์ที่ตอบยุทธศาสตร์และรองรับการท างานยุค New 
Normal โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่วัดผลการด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Outcome Performance )

• การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อพร้อมรับต่อการสภาพ
การท างานที่เปลี่ยนแปลงและงบประมาณที่จ ากัด 

• การบริหารความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
รวมทั้งวิธีการที่ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม และสร้างความผูกพัน

๑.แผนงานประจ า

๒.แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์

๓.แผนงาน
กิจกรรม



๑.แผนงานประจ า

๒.แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์

๓.แผนงานกิจกรรม



- ภาพรวมของการด าเนินการตามแผนทรัพยากรบุคคล มีความคืบหน้าในด้านการสรรหาบุคลากร และบริหารอัตราก าลัง ที่เร่งสรรหา
บรรจุลงในต าแหน่งที่ส าคัญ รวมทั้งการสร้างความรักและความผูกพันให้กับพนักงานโดยการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ที่ โรงแรม
รอยัลคลิฟบีช พัทยา  โดยเน้นกิจกรรมกีฬาสี  มีพนักงานเข้าร่วมประมาณ  ๑๔๐ คน และสร้างบรรยากาศในการท างานที่มีความสุข 
และการด าเนินการกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต่างๆ

- ต่อมามีสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อาคารสยามพิวรรธน์  ได้จัดท า
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (COVID-19) โดยขอให้ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยเฝ้าระวัง ควบคุม และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว   และสสปน .ก็ให้ความร่วมมือ และก ากับดูแลพนักงานในการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด

- ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้อ านวยการ สสปน. ลงนามในประกาศ 
จ านวน ๓ ฉบับ  เรื่องมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ลูกจ้างปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก (Work From Home) ๒๕๖๔  

- สสปน. มีการปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก (Work From Home) ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และมีการประเมิน
สถานการณ์ขยายระยะเวลาต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ จากบ้านพัก และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการ สสปน . ของแต่ละสายงาน  รวมทั้งก าชับพนักงานและ
ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และกลับเข้าปฏิบัติงานตาม
ตามปกติ ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

สถานการณ์และภาพรวมการด าเนินการในแผนงานประจ า ในไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  



ภาพรวมของการด าเนินงานในไตรมาส ๑-๒ 

แผนงานประจ าที่ต้องด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย การสรรหาบุคลากรและการ
บริหารอัตราก าลัง  การปรับปรุงข้อบังคับฯและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน  การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง  
การวาง  Road Map/Career Path ในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนทั้งสายงานบริหารและสายงานวิชาชีพ และการ
พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารอัตราก าลัง
• สสปน.มีการสรรหาบุคลากรและการบริหารอัตราก าลัง สามารถบรรจุผู้บริหารและพนักงาน ได้ทั้งสิ้น   ๗  อัตรา 

และคงเหลืออัตราว่าง จ านวน ๘  อัตรา (คิดเป็น  ๗.๒๘ %)
• ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๔๓ คน (คิดเป็น ๙๓.๓๘%) 
• จ านวนพนักงานลาออก  รวม ๔ คน  
• ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐  ทั้งนี้ยังอยู่ในกรอบที่ กพร. ก าหนดไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากรต่องบประมาณรวมของส านักงาน
• มีการเตรียมข้อมูลส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สสปน. มีข้อมูลการสรุปผลการใช้งานจากระบบ HRIS ในปีที่ผ่านมาเพื่อน ามาปรับปรุงในการด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณนี้และสามารถน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การบริหารอัตราก าลังเพื่อสร้าง Career  Path ให้เป็นไปตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้มีระดับอัตราก าลังที่สร้างประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด



การวาง  Road Map/Career Path
ได้ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ในการวางหลักสูตรพื้นฐานส าหรับการจัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ สสปน. ในระดับต าแหน่งต่างๆ 

การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ด าเนินการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานและ การแจ้งผล ให้พนักงานทราบรายบุคคล 

การเตรียมการเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งานทรัพยากรบุคคล ด าเนินการประสานงานร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล : TDGA เพื่อจัดการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับพนักงาน  และ การรับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแจ้งชัด   
มีขอบเขตในการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความ
โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม  และก าหนดจัดการอบรมให้ความรู้หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer)” ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อื่นๆ 
การพิจารณาก าหนดแนวทางการแต่งตั้งผู้อ านวยการ



การเตรียมการเกี่ยวกับ ITA ประจ าปี ๒๕๖๔



No. Dept ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ
ผู้ปฏบัิตกิาร/ อัตราว่าง

รวม
หมายเหตุ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

1 C ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 2 2
อยู่ระหว่างสรรหา 1 อัตรา
ยังไม่เปิดสรรหา 1 อัตรา

2 E ฝ่ายส่งเสริมการจัดแสดงสินค้านานาชาติ 1 1 1 3
อยู่ระหว่างสรรหา 2 อัตรา (Senior 
Manager/ Executive)
ยังไม่เปิดสรรหา 1 อัตรา (Manager)

3 Area
ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ภาคตะวันตกและภาคใต้

1 1 ยังไม่เปิดสรรหา 1 อัตรา

4 F&A ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 1 อยู่ระหว่างสรรหา

5 CIC ส่วนงานกลยุทธ์ภาพลกัษณ์องค์กร 1 1 อยู่ระหว่างสรรหา (Executive)

รวม 2 3 3 8

อัตราว่าง ณ มีนาคม ๒๕๖๔ 



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตรมาส ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

๑. โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด าเนินการ ต.ค. 
๒๕๖๓-ก.ย. ๒๕๖๔)

๓,๙๘๐,๐๐๐.- ๒,๐๒๙,๔๗๒.๒๙.-
(ร้อยละ ๕๐.๙๙)

-ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ฝึกอบรมและ IDPs 
ของพนักงำน
(๑) จัดอบรมหลักสูตร
พื้นฐำน (fundamental
s course)
(๒) ส่งพนักงำนเข้ำ
อบรมกับหน่วยงำน
ภำยนอก

(๑) จัดอบรมภำยใน
ด ำเนินกำรแบบ Classroom 
Distancing 
-หลักสูตร กำรทบทวนยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ สสปน. ส ำหรับ
ผู้บริหำร จ ำนวน ๑๙ คน
ณ พระต ำหนักดอยตุง จังหวัด
เชียงรำย
-หลักสูตร ก้ำวไกลไปให้สุด หยุดที่
เป้ำหมำยด้วยพลังทีม (Go the 
Extra Mile Together … One 
Team One Goal)  วันที่ ๓-๔  
ธันวำคม ๒๕๖๔ มีผู้บริหำรและ
พนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น ๙ คน

- ใน Q2 (ม.ค.-มี.ค.) 
ช่วงต้น ม.ค.- วันที่ 
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔ อยู่
ระหว่ำง work from 
home และกำรแพร่
ระบำดไวรัสรอบ ๒ 
กำรด ำเนินกำรจัด
อบรมหรือส่งอบรม
ภำยนอกยังมีควำม
ไม่สะดวก ครบถ้วน

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส๑ - ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมาย
รายไตรมาส

ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

(๒) ส่งผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำ
อบรมกับหน่วยงำนภำยนอก
๒.๑ ประเภท ควำมรู้ในงำน 
(Functional Competency)
- หลักสูตร ควำมรู้กฎหมำยภำครัฐ 
พนักงำน ๒ คน
- หลักสูตร Ufi-Exhibition 
Management พนักงำน ๑ คน

แต่ยังสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ผ่ำน
เครื่องมือ และระบบ
ต่ำงๆ รวมทั้ง จ ำนวน
พนักงำนกลุ่มเป้ำหมำย 
ถึงแม้ไม่ครบ ๑๐๐ % 
ในบำงหลักสูตร เช่น 
ควำมรู้พื้นฐำน แต่ยังอยู่
ในเกณฑ์มำกกว่ำร้อย
ละ ๘๐ ที่เข้ำร่วมได้

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส๑ - ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตร
มาส

ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

๒.๒ ประเภท ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร (Leadership Competency)
- หลักสูตร วิทยำกำรจัดกำรส ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง (วบส.) ส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน ๓ คน  เข้ำร่วม  ( ระดับรองผู้อ ำนวยกำร. 
สสปน. ๑ คน , ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ๒ คน)
- หลักสูตร ผู้น ำกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
CEO) ส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม  จ ำนวน ๑ คน   
เข้ำร่วม ( ระดับรองผู้อ ำนวยกำร. )
-หลักสูตร WISDOM 2.0 2021: THE NEXT 
CHAPTER ส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม Online 
ต่ำงประเทศ   จ ำนวน ๑ คน   เข้ำร่วม ( ระดับรอง
ผู้อ ำนวยกำร. )
- หลักสูตร กำรบริหำรกำรท่องเท่ียวส ำหรับผู้บริหำร
ระดับสูง ส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม  จ ำนวน ๑ 
คน   เข้ำร่วม ( ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย. )
- หลักสูตรพัฒนำองค์ควำมรู้ไมซ์ ส ำหรับผู้บริหำร
ภำครัฐ รุ่น 2 (พอม. 2) ส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม  

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส๑ - ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตร
มาส

ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

๒.๓ ควำมรู้ด้ำนสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ตำมสมรรถนะขององค์กร
ผ่ำนแพลตฟอร์ม Your NextU โดยวิธี 
Online และ Virtual ซึ่งในช่วงใน
เดือน ม.ค.- วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔ อยู่
ในช่วง work from home ซึ่งมี
ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำอบรมผ่ำน
ระบบ อำทิ
- Adopt an Agile Mindset 
- Getting to know yourself better 
and managing your time

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส๑ - ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตร
มาส

ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

- Innovate with Startups
- Leadership Essentials
- OKRs for Organization
- Become A Leader That 

Others Will Want to Follow
- Complete project 

management basics
- Leading Scrum Projects
- Negotiating for Results
- Self Leadership
- X Y and Z generations

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตรมาส ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

๒. โครงการจัดการ
ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อ
ใช้ส าหรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ผอ. 
สสปน.
(ก าหนดด าเนินการ 
มี.ค. ๒๕๖๔)

๒๐๐,๐๐๐.- อยู่ระหว่ำง
กระบวนกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง
สวนดุสิตโพล

ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จ

คัดเลือกสวนดุสิตโพล
เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนิน
โครงกำร
และเริ่มจัดเตรียม
สอบถำมส ำหรับ ผู้ตอบ
แบบสอบถำม ๓กลุ่ม 
ซึ่งเป็นไปตำมแผน

ไม่มี

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตรมาส ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

๓. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล  
(ก าหนดด าเนินการ 
เม.ย. ๒๕๖๔)

๔๒๐,๐๐๐.- -
สรรหำผู้รับจ้ำง หรือ
ผู้พัฒนำ ที่สำมำรถ   ปรับ
งำน paper work ของ
งำน HR เข้ำสู่ระบบดิจิทัล

อยู่ระหว่ำงเจรจำ 
requirement กับ    
ผู้รับจ้ำง โดยก ำหนด
กระบวนงำน HR ที่จะ
น ำระบบดิจิทัลมำช่วย
ลดระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน และเพ่ิม
ควำมแม่นย ำในกำร
ประมวลผล เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจ 

กำรจัดท ำ
requirement และกำร
บริหำรงบประมำณ ใน
กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศรวมทั้ง    
กำรพัฒนำในองค์รวม
ของกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็น
กลไกหลักในกำร
ด ำเนินงำน  

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



แผนงาน/กิจกรรม
และเป้าหมาย

งบประมาณ เป้าหมายรายไตรมาส ผลงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขแผน จ่ายจริง

๔. โครงการสร้าง
ระดับความผูกพันของ
พนักงานสสปน.  
(ก าหนดด าเนินการ 
ส.ค. ๒๕๖๔)

๔๐๐,๐๐๐.- -
ศึกษำตัวชี้วัด PMQA 
หมวด 5 กำรมุ่งเน้น
บุคลำกร: มีกำรสร้ำง
วัฒนธรรม กำรท ำงำนที่
เป็นมืออำชีพ กำรสร้ำง
ควำมผูกพันและควำมเป็น
เจ้ำของให้แก่บุคลำกร

กำรจัด Workshop ITA
ในวันที่ ๓ มีนำคม 
๒๕๖๔  เพื่อรับ
นโยบำยจำกผอ.สสปน. 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
(ITA)

กำรผลักดันให้พนักงำน
เห็นควำมส ำคัญของกำร
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรม  

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานตามยุทธศาสตร์



วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพนูความสุข พัฒนา
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศในการท างานที่ดี บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรมและเกิดความผูกพนัต่อ
องค์กร 
กิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์ : ด าเนินการจัด
แล้วเมื่อ วันที่ ๑๒- ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา และ เยี่ยม
ชมเรียนรู้วิถีชุมชนชาวเกาะสีชงั

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



๙ ๑๑

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน

ผู้บริหาร สสปน. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การทบทวนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์   สสปน. ส าหรับผู้บริหาร” จ านวน ๑๙ คน ณ พระต าหนัก
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย

รวมทั้งการรับฟังการบรรยายธรรมจาก พระรัตนมุนี , ผศ.ดร. เจ้าคณะ

จังหวัดเชียงราย รักษาการเจ้าอาวาส  วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง)  

โดยบรรยาย ในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดพระแก้ว         

เพื่อให้กับผู้บริหารของสสปน. ได้รับฟังคติธรรมในการท างาน  มุ่งมั่น

ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อให้ สสปน . ได้เป็นองค์กรที่มี

ส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก

คุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม 

สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนิน

ชีวิตและปฏิบัติงาน สร้างธรรมาภิบาลในการปกครอง การมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  



การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมสัมพันธ์

สสปน. เข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ "ส านกันายกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่าภัยโควิด" มอบสิง่ของ
บริจาคเพ่ือสมทบทนุจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม) ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



สสปน. ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR 
และจิตอาสา904 โดย ผู้บริหารและพนักงาน สสปน. 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี   ในการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา 
๙๐๔ ในโครงการ "สนับสนุนการด าเนินงานจิตอาสา
พระราชทาน" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 
ในการนี้ทีเส็บ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



การจัดกิจกรรมพนักงานผ่านช่องทางTCEB Internal News 

การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน



การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑-๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  : แผนงานกิจกรรมพนักงาน

โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแลว้ 
จ ำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรภำษำอังกฤษส ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์
๒. หลักสูตรกำรจัดกำรกำรเดินทำงเพื่อเป็นรำงวัลอย่ำงมืออำชีพ
๓. หลักสูตรกำรจัดกำรกำรประชุมวิชำชีพอย่ำงมืออำชีพ
๔. หลักสูตรกำรอบรมควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน
๕. หลักสูตร TMVS มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย
๖. หลักสูตรไมซ์เพื่อชุมชน

สำมำรถเข้ำดูข้อมูลได้ที่ : 
https://intranet.tceb.or.th/news/1375

https://intranet.tceb.or.th/news/1375


ข้อเสนอ :
ขอความเห็นชอบการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ไตรมาส ๑- ๒  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  


