ประกาศ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสานักงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศกำร (องค์ ก ำรมหำชน) หรื อ สสปน. (Thailand
Convention & Exhibition Bureau (TCEB)) เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกำร
จัดประชุม กำรเดินทำงเพื่อเป็นรำงวัล กำรจัดนิทรรศกำร และงำนเทศกำลนำนำชำติ(Meetings, Incentives,
Conventions Exhibitions and World Festival) ตลอดจนกำรอำนวยควำมสะดวกและพัฒ นำมำตรฐำน
กำรจัดงำนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรจัดงำนระดับโลกในภูมิภำคเอเชีย และนำรำยได้เข้ำสู่ประเทศ
ไทย จึงมีควำมประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ำปฏิบัติงำนกับสำนักงำนฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชำติไทย และมีอำยุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
- สำมำรถทำงำนให้กับสำนักงำนได้เต็มเวลำ
- มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนคนไร้ควำมสำมำรถ
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจหรือ หน่วยงำน
อื่นของรัฐหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ณ วันที่เริ่มงำน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่พรรค
กำรเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่กระทำกับสำนักงำนฯ หรือในกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของสำนักงำนฯ ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยตรงหรือทำงอ้อม
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรือโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออกจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ

๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำขึ้นไป
๒) มีป ระสบกำรณ์ ในงำนวำงแผนและบริห ำรจั ด กำร กำรพั ฒ นำธุรกิ จ กำรพั ฒ ำเครือ ข่ำยและกำร
ประสำนงำนภำครัฐและเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ ปี
๓) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจไมซ์ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
๔) มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ และภำษำอังกฤษในระดับดี
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑) วำงแผน และพัฒนำกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของสำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำง
และภำคตะวัน ออก และยกระดั บ จังหวัดที่มีศักยภำพเป็นเมืองแห่ งไมซ์ (MICE City) ตำมภำรกิจ
เป้ำหมำย และวิสัยทัศน์ของ สสปน.
๒) กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร ภำคกลำงและภำคตะวันออก และพัฒ นำเครือข่ำยให้ สำมำรถปฏิบัติงำนสำเร็จได้ตำม
แผนงำนที่กำหนดไว้
๓) กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนของส ำนักส่ งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและ
ภำคตะวัน ออก พร้ อ มทั้ งโน้ ม น้ ำวให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำปฏิ บั ติต ำมมำตรฐำนที่ ก ำหนดไว้อย่ ำงเต็ ม
ควำมสำมำรถ
๔) ปรับปรุงมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนของสำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก อย่ำงสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องและรองรับกับกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของ สสปน. โดย
มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
๕) วิเครำะห์ และคำดกำรณ์ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ เพื่อนำมำริเริ่ม และพัฒ นำใช้กับงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและภำคตะวันออก
๖) เป็นตัวแทนของ สสปน. ในภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ในภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก พร้อมทั้งมอบหมำยงำนอย่ำงเหมำะสมให้กับส่วนงำนที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
๗) สื่ อ สำรเชิ ง รุ ก กั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภำยในและภำยในอก สสปน. เพื่ อ ถ่ ำ ยทอดข้ อ มู ล กำรส่ ง เสริ ม
อุตสำหกรรมไมซ์ในภำคกลำงและภำคตะวันออก ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องตรงกัน ครบถ้วนและ
สม่ำเสมอ
๘) บริหำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของส ำนักส่งเสริม กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก พร้อมทั้งพิจำรณำอนุมัติกำรใช้งบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
๙) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ทั้งในส่วนของกำรคัดเลือกคน กำรประเมินผลงำน รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
๑๐) ปฏิบัติภำรกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

๔. หลักฐานการสมัคร
(๑) ประวัติย่อ และรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
(๒) สำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔) สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) สำเนำหนังสือรับรองกำรทำงำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล กรณีชื่อหรือนำมสกุลใน
หลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของประกำศฉบับนี้
และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร
และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่ำ เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ผู้สมัครนำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศ
รับ สมัค ร ส ำนั กงำนส่ งเสริ ม กำรจั ดประชุม และนิ ทรรศกำร (องค์ก ำรมหำชน) จะถื อว่ำผู้ ส มั ครเป็ น ผู้ ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
๖. วิธีการรับสมัคร
(๑) สมัครด้วยตนเอง
(๒) ช่องทำงออนไลน์หรือทำงอีเมล์ recruitment@tceb.or.th ส่งประวัติย่อ พร้อมสแกนเอกสำร
ประกอบกำรสมัครงำน
๗. อัตราเงินเดือน
เป็นไปตำมโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
และคุณวุฒิ/ประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร โทร. ๐-๒๖๙๔-๖๐๐๐ ต่อ ๖๐๗๘, ๖๑๔๔
หรือทำง e-mail : recruitment@tceb.or.th

