
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ได้ด ำเนินกำรจัดกำร

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี โดยมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เมื่อ

วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2564 โดยให้พนักงำนระดมควำมคิดเห็นเพ่ือในกำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงทำง 

กำรทุจริตและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (conflict of Interest) ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำนของ  

สสปน. โดยมีกำรพิจำรณำทั้งระดับของโอกำสที่อำจเกิดขึ้นและระดับของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดยใช้

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและให้คะแนนระดับตำมแผนภูมิควำมเสี่ยง COSO ERM เพ่ือให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงใด

ควรได้รับกำรจัดกำรก่อนหลัง และสำมำรถตัดสินใจวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม และจำกกำร

ระดมควำมคิดเห็นดังกล่ำว ได้ท ำกำรสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตขององค์กร โดยมีผลกำรระบุ

ควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ได้ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (A) A1 ก ำหนด TOR เอ้ือประโยชน์กับผู้รับจ้ำงและอ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 
A2 ตั้งงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงสูงกว่ำมูลค่ำงำน หรือแบ่งแยกจัดซื้อ

จัดจ้ำงโดยกำรแยกกิจกรรม  
ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กร (B) B1 ใช้งบรับรองมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

B2 น ำวัสดุและอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัว  
B3 ใช้เวลำงำนท ำเรื่องส่วนตัว 

ด้านรับของขวัญ ของก านัล (C) C1 รับของขวัญไม่เหมำะสม หรือเกิน 3,000 บำท   
C2 น ำของขวัญ ของก ำนัลของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว  

ด้านการบริหารงาน (D) D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอ ำนำจและแทรกแซงกำร
ด ำเนินงำน 



ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 
D2 ประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนไมเ่ที่ยงธรรม 
D3 รับพนักงำนไม่ตรงคุณสมบัติ ตำมต ำแหน่ง 

 

2. การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตและความขัดกันทางผลประโยชน์ 
เมื่อได้ก ำหนดประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น ำมำให้คะแนนในแต่ละควำมเสี่ยงตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

ทั้งระดับโอกำสที่จะเกิดขึ้น และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ แล้วจึงท ำกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดย

ค ำนวณจำกระดับควำมเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ำกับผลคูณของคะแนนระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดกับควำม

เสียหำยจำกผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยก ำหนดลงในแผนภูมิควำมเสี่ยงซึ่งจะท ำให้สำมำรถล ำดับควำมส ำคัญ

ของควำมเสี่ยงและเพ่ือให้ได้เห็นภำพรวมของกำรกระจำยตัวของควำมเสี่ยงกำรทุจริตทั้งหมดได้ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง 

A1 ก ำหนด TOR เอ้ือประโยชน์กับผู้รับจ้ำงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน 
เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ปานกลาง 

A2 ตั้งงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงสูงกว่ำมูลค่ำงำน หรือแบ่งแยกจัดซื้อจัดจ้ำงโดยกำรแยก
กิจกรรม 

สูง 

B1 ใช้งบรับรองมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว สูง 

B2 น ำวัสดุและอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัว ปานกลาง 

B3 ใช้เวลำงำนท ำเรื่องส่วนตัว ปานกลาง 

C1 รับของขวัญไม่เหมำะสม หรือเกิน 3,000 บำท   ปานกลาง 

C2 น ำของขวัญ ของก ำนัลของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว สูง 

D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอ ำนำจและแทรกแซงกำรด ำเนินงำน สูง 

D2 ประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนไม่เที่ยงธรรม ปานกลาง 

D3 รับพนักงำนไม่ตรงคุณสมบัติ ตำมต ำแหน่ง สูง 

 

 

 

 



3. รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  ผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำนนั้น สสปน. ได้ด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละ
ปัจจัยที่อำจจะเกิดขึ้น โดยให้ผ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร โดยผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต ปีงบประมำณ 2564 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

1 

กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 

A1 ก ำหนด TOR เอื้อ
ประโยชน์กับผู้รับจ้ำงและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำก
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำกหลำย
หน่วยงำนภำยใน  
สสปน. 

จัดตั้ง
คณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
จำกหลำย
หน่วยงำนเมื่อ
ท ำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

สสปน. ได้มีกำร
ด ำเนินกำรแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำท่ีจำกหลำยๆ 
หน่วยงำนเข้ำมำเป็น
คณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรจัดหำพสัดุใน
ทุกโครงกำรที่มีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  
(เอกสำรแนบ 1) 

2 A2 ตั้งงบประมำณจัดซื้อจดั
จ้ำงสูงกว่ำมูลค่ำงำน หรือ
แบ่งแยกจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
กำรแยกกิจกรรม  

ก ำหนดให้มีกำร
ก ำหนดรำคำกลำงไว้
เป็นมำตรฐำน 

มีกำรก ำหนด
รำคำกลำงท่ีได้
มำตรฐำนและ
เผยแพร่ให้กับ
ผู้สนใจ
รับทรำบ 

สสปน. มีกำรก ำหนด
รำคำกลำงทีไ่ด้มำตรฐำน
โดยปฏบิัติตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุอย่ำงเคร่งครัด และ
มีกำรประกำศเผยแพร่
รำคำกลำงบนเว็บไซต์
ของ สสปน. 
(เอกสำรแนบท่ี 2) 

3 

กำรใช้ทรัพยำกร
องค์กร 

B1 ใช้งบรับรองมำใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

เสรมิสร้ำงวัฒนธรรม
ป้องกันกำรทุจริต 
เช่น กำรจัดกิจกรรม
เสรมิสร้ำงและ
ปลูกฝังจิตส ำนึก 

กิจกรรม
เสรมิสร้ำงและ
ปลูกฝัง
จิตส ำนึก
ภำยในองค์กร 
อย่ำงน้อย 2 
กิจกรรม 

ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล
และ ส่วนงำนกฎหมำย
และธรรมำภิบำล ได้มี
กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
และปลูกฝังจิตส ำนึก
ภำยในองค์กรจ ำนวน 2 
กิจกรรม ดังนี้  
1.กิจกรรมหลักสตูรอบรม
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีและ

4 B2 น ำวัสดุและอุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัว  

5 B3 ใช้เวลำงำนท ำเรื่อง
ส่วนตัว 



ล าดับที ่
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บริหำรองค์กรอยำ่ง
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส 
และเป็นไปตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล ประจ ำปี 
2564 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 มีผู้บริหำร
และพนักงำนเข้ำร่วม
ทั้งสิ้น 125 คน 

(เอกสำรแนบท่ี 3) 
2. หลักสูตรอบรมกำร
ประเมินควำมเสี่ยงและ
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต เมื่อวันที่ 8 
มีนำคม พ.ศ. 2564 มีผู้
ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำ
ร่วมทั้งสิ้น 90 คน 

(เอกสำรแนบท่ี 4) 
6 

รับของขวัญ  
ของก ำนัล 

C1 รับของขวัญไมเ่หมำะสม 
หรือเกิน 3,000 บำท   

ก ำหนดให้มนีโยบำย 
No Gift Policy 

นโยบำย No 
Gift Policy 
ของ สสปน. 

สสปน. ได้มีก ำหนด
นโยบำย No Gift Policy 
และเผยแพร่ ใน
หลำกหลำยช่องทำง เช่น 
กำรเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ สสปน.  
(เอกสำรแนบท่ี 5) 

7 C2 น ำของขวัญ ของก ำนัล
ของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว  

8 

กำรบริหำรงำน 

D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกิน
ขอบเขตอ ำนำจและ
แทรกแซงกำรด ำเนินงำน 

มุ่งเน้นกำรสั่งกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

ค ำสั่งมุ่งเน้น
กำรสั่งกำรที่
เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ี
เป็นลำยลักษณ์
อักษร 

จำกผลกำรประชุมของ
คณะผู้บริหำร สสปน. 
เมื่อวันท่ี 10 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 ได้มีมิติให้
ผู้บริหำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำในแตล่ะ
ส่วนงำนของ สสปน. มี
ค ำสั่งกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำทีท่ีเ่ป็นลำยลักษณ์
อักษรที่สำมำรถ
ตรวจสอบไดเ้พื่อให้เกิด



ล าดับที ่
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

ควำมชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำน 

9 D2 ประเมินผลปฏิบตัิงำน
ของพนักงำนไม่เที่ยงธรรม 

ก ำหนด KPI 
พนักงำนที่ใช้ส ำหรับ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน 

ค ำสั่ง ใหย้ึดถือ
ปฏิบัติตำม
ระเบียบกำร
ประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน
มำบังคับใช้ 

ในกำรประชุมชองคณะ
ผู้บริหำร ของ  
สสปน. เมื่อวันที่ 18 
มีนำคม พ.ศ. 2564 ได้มี
มติใหทุ้กหน่วยงำนยึดถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบ ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน
และลูกจ้ำง พ.ศ. 2561
อย่ำงเคร่งครัด 

(เอกสำรแนบท่ี 6) 
10 D3 รับพนักงำนไม่ตรง

คุณสมบัติตำมต ำแหน่ง 
ก ำหนดให้กำร
พิจำรณำกำรรับ
คัดเลือกไปตำมที่
ระเบียบหรือ
ข้อบงัคับก ำหนด 

ค ำสั่ง ให้ยึดถือ
ปฏิบัติ ตำม
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบในกำร 
สรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งพนักงำน 

ในกำรประชุมคณะ
ผู้บริหำร ของ สสปน. 
เมื่อวันท่ี 18 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้ทุก
หน่วยงำน ยึดถือและ
ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
พ.ศ. 2563  หมวดที่ 2 
กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง 
กำรประเมินผล และกำร
จ้ำง ข้อที ่10-12  อย่ำง
เคร่งครดั อีกทั้งมี
ประกำศเผยแพร่
คุณสมบัตผิู้สมัครเข้ำเป็น
พนักงำนบนเว็บไซด์ของ 
สสปน. ให้กับผู้ที่สนใจได้
รับทรำบ 

(เอกสำรแนบท่ี 7) 

 

 



เอกสารแนบท่ี 1 

 สสปน. ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มำจำกหลำกหลำยหน่วยงำนและ

หลำกหลำยต ำแหน่ง ตำมตัวอย่ำงค ำสั่งแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้ 

 

 



 
 

 



เอกสารแนบท่ี 2 

สสปน. ได้ก ำหนดรำคำกลำงที่เป็นเป็นตำมมำตรฐำนและมีกำรเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจที่ได้รับทรำบ

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สสปน. 

 ตัวอย่ำงกำรก ำหนดรำคำกลำงที่ได้มำตรฐำน 

 

 

 



 

 

 

 

 



 ตัวอย่ำงกำรเผยแพร่รำคำกลำงบนเว็บไซต์ของ สสปน. 
 

 
กำรประกำศรำคำกลำง : https://www.businesseventsthailand.com/th/announcement/various-

announcements-about-procurement?q=&cid=179-

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87 
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เอกสารแนบท่ี 3 

 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2564 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.) จัดกิจกรรมกำร

มอบนโยบำยกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล

ให้กับพนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 พร้อมทั้งจัดอบรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ของ

เจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยผู้บริหำรและพนักงำน ของ สสปน. เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 125 คน 

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริต และมอบนโยบำยกำร

ปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับพนักงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยเน้นย้ ำถึงกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโป่รงใสมีคุณธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ   

 

       

 

 



อีกทั้งสสปน. จัดให้มีกำรอบรมในหัวข้อ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

โดย ดร.มำนะ นิมิตรมงคล  เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

สถำนกำรณ์ และพัฒนำกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ร่วมถึงรณรงค์ในกำรด ำเนินงำนของพนักงำน

และเจ้ำหน้ำที่ของ สสปน. เป็นไปอย่ำง โปร่งใส สร้ำงจิตส ำนึกร่วมกันในกำรต่อกำรกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท่ี 4 

 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ  

สสปน. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของส ำนักงำน ประจ ำปี 2564 พร้อม

วำงแผนมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต โดยนำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร สสปน. น ำทีมคณะ

ผู้บริหำร พร้อมพนักงำน สสปน. เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 90 คน พร้อมวำงแผนมำตรกำร

ป้องกันกำรทุจริต เพ่ือให้แต่ละฝ่ำยได้ร่วมเสนอแนะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรวำงแผนและ

จัดท ำข้อมูล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินฯ ให้เป็นไปตำมขั้นตอนและบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่

ก ำหนด โดย ป.ป.ช.  

 

 

 



กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว ได้จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ  

สสปน.ที่มีอยู่นั้น เพ่ือน ำมำด ำเนินกำรจัดกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำน โดยมีกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 2564 โดยให้พนักงำนและผู้บริหำร

ระดมสมองพิจำรณำควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำนต่ำง ๆ ขององค์กร โดยพิจำรณำ

ทั้งโอกำสที่อำจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีถ้ำเกิดขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยง โดยใช้

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมกรอบแนวทำงของ COSO ERM เพ่ือให้ทรำบปัจจัยเสี่ยงและล ำดับควำมส ำคัญ

ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่น ำมำจัดกำรและตัดสินใจวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 

 

 

     

 



เอกสารแนบท่ี 5 

สสปน. โดย นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำร ไดก้ ำหนดนโยบำย No Gift Policy และได้

มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ช่องทำงต่ำงๆ  เช่น เว็บไซต์ ของ สสปน. เป็นต้น 
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เอกสารแนบท่ี 6 

สสปน. ได้ด ำเนินกำรตำมมิติที่ประชุมของคณะผู้บริหำรเมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ให้ทุก

หน่วยงำนยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและ

ลูกจ้ำง พ.ศ. 2561 

 ระเบียบ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. 
2561 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



เอกสารแนบท่ี 7 

สสปน. ได้ด ำเนินกำรตำมมิติที่ประชุมของคณะผู้บริหำรเมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ให้ทุก

หน่วยงำนยึดถือปฏิบัติตำมข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2563  หมวดที่ 2 กำรสรรหำ บรรจุ 

แต่งตั้ง กำรประเมินผล และกำรจ้ำง ข้อที่ 10-12  อีกทั้งมีประกำศเผยแพร่คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำเป็นพนักงำน

บนเว็บไซด์ของ สสปน. ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทรำบ 

 ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2563   

 



 

 



 

 



 

 



 ประกำศกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ำปฏิบัติงำนกับ สสปน. 

 

 

 



 


