
 

 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

สสปน. โดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) โดยมีกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development Strategy) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับหน่วยงานให้มีความเป็นผู้น าด้าน       
การส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในระดับสากล มีการสร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 
(Career path) และวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติและศักยภาพ          
ที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นและทดแทนต าแหน่งงานที่ว่างลง ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับ         
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ิมศักยภาพตรงกับความต้องการในการด าเนินภารกิจขององค์กร 
การพัฒนาทักษะบุคลากร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้      
ในองค์กร (Knowledge Management) และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

 

 

การด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานทรัพยากร
บุคคล ได้ด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑. แผนงานประจ าที่ต้องด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
1.1 การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรอย่างกระชับมีประสิทธิภาพด้วยบทบาทหน้าที่และขอบเขต 

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒         

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้ความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างองค์กร โดยให้มีผล ในวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ และข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และ
ขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ สสปน. มีการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรอย่างกระชับมีประสิทธิภาพด้วย
บทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ    สส
ปน. ยังคงบริหารอัตราก าลังภายใต้โครงสร้างองค์กรเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

1.2 การวางแผนและบริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร  ปริมาณงานและลักษณะ
งานเพื่อบริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
สสปน. โดยงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการวางแผนก าลังคน เพ่ือปฏิบัติงานของ สสปน. และตาม

แผนยุทธศาสตร์ โดยมีการวางแผน และบริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร ปริมาณงาน และลักษณะ
งาน เพ่ือเป็นการบริหารต้นทุนด้านบุคลากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี ๒๕๖๕  คิดเป็นร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส านักงาน สสปน. มีค่าร้อยละ ๒๐.๑๐ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้
ก าหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ รวมทั้งได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะยาว ระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือรองรับภารกิจของ สสปน. ในอนาคต ที่ต้องมีการด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน           



อย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เป็นที่หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการรองรับ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 
1.3 พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับต าแหน่ง

งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
สสปน. โดยงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร สรรหาคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติการก าหนดต าแหน่ง และคัด

สรรคนดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานของ สสปน. และตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการด าเนินการ  
 เลื่อนต าแหน่งบุคลากรภายใน ในปี ๒๕๖๕ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  โดยใช้หลักเกณฑ์ ตาม

ประกาศ ๑/๒๕๖๓ เรื่องการด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานเพ่ือการพิจารณาต าแหน่งโยกย้ายและเลื่อน
ต าแหน่งพนักงาน ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๕ มีการเลื่อนระดับต าแหน่งรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. ผู้ปฏิบัติการ เลื่อนระดับเป็น ผู้ปฏิบัติการอาวุโส ๕ 
๒. ผู้ปฏิบัติการอาวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้จัดการ  - 
๓. ผู้จัดการ เลื่อนระดับเป็น ผู้จัดการอาวุโส ๒ 
๔. ผู้จัดการอาวุโส  เลื่อนระดับเป็น ผู้อ านวยการฝ่าย ๑ 
๕. ผู้จัดการอาวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้ช านาญการ - 
๖. ผู้อ านวยการฝ่าย เลื่อนระดับเป็น รองผู้อ านวยการ สสปน. ๑ 

รวม ๙ 
 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการด าเนินการตามแผนการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน สสปน. แล้วจ านวน             
๗ อัตรา (ณ เมษายน ๒๕๖๕) เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการพนักงานได้ลาออก และเป็นการทดแทนอัตราว่างตาม
โครงสร้างองค์กร  

 การด าเนินการสรรหามีการประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์ของ ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) https://www.businesseventsthailand.com และเว็บไซต์รับสมัครงาน 
https://th.jobsdb.com/th/th ทั้งนี้การด าเนินการสรรหาฯ เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มีการด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยด าเนินการขออนุมัติคณะบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหา            
และคัดเลือก จ านวนคณะละไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรง ระดับต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการฝ่าย/
ส านักข้ึนไป เพ่ือด าเนินการคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นการด าเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถ เป็นคนเก่ง และคนดี มาปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบต าแหน่งที่ว่าง 

 มีการพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ที่มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จะมีการใช้เทคโนโลยีในการประสานงานการท างานมากขึ้น 
รวมทั้งให้ความส าคัญต่อกระบวนการสรรหา สัมภาษณ์ บุคลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และมี

https://www.businesseventsthailand.com/
https://th.jobsdb.com/th/th


มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การสัมภาษณ์ยุคใหม่ที่
ใช้การ Conference 

 
1.4 บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิผล

โดยก าหนดตัวชี้วัด ความส าเร็จ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการ
พิจารณาผลตอบแทนตามผลงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรม    
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิผล

โดยก าหนดตัวชี้วัด ความส าเร็จ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการพิจารณาผลตอบแทน
ตามผลงานเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โดยด าเนินการตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีการจัดการ
อบรมให้ความรู้และส่วนงานทรัพยากรบุคคลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

 

 
 

1.5 บริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการส าหรับพนักงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับผลงาน สร้างขวัญและก าลังใจ เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงาน 
บริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการส าหรับพนักงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับผลงาน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และเพ่ิมพูนความผูกพันของพนักง าน                 
โดยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ 

 
1.6 พัฒนาระบบการดูแลพนักงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่ง Talent management เพื่อ

รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร  
พัฒนาระบบการดูแลพนักงาน และการบริหารจัดการคนดีคนเก่ง Talent management เพ่ือรักษา

บุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร ขณะนี้ สสปน. ได้ด าเนินการโครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มี
ความสามารถโดดเด่น (Talent Management) และคัดเลือกพนักงานเข้าสู่โครงการบริหารจัดการพนักงานทีมี



ศักยภาพสูง หรือ Talent ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ สสปน. ตลอดจนก าหนดแนวทางการพัฒนาการประเมินผล 
และติดตามผลการพัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตรงกับความต้องการ และความจ าเป็นในการ
ท างานที่ตอบสนองต่อภารกิจของ สสปน. 

 
1.7 เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าในระดับสากล  สร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าทาง

อาชีพ (Career path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงาน ซึ่งมี
คุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และทดแทนต าแหน่งงานที่ว่างลง   
จากการวิเคราะห์อัตราก าลัง สสปน. จะมีผู้ที่จะเกษียณอายุ ใน ๕ ปีข้างหน้า (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง จึงเร่งให้มีการด าเนินการเตรียมการส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งทดแทนในต าแหน่งต่าง ๆ 
รวมทั้งเตรียมการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

 
 
สสปน. ได้เตรียมความพร้อมส าหรับพนักงานเพ่ือแสดงศักยภาพความเป็นผู้น าในระดับสากล สร้าง

โอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path ) โดยการเติบโตในสายงานบริหาร และสายงานวิชาชีพ 
และด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติและศักยภาพที่
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้น และและทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญของ สสปน. ที่ว่างลงภายใน ๕ ปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ สสปน. ที่จะมีผู้เกษียณอายุในปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ ตามล าดับ 

นอกจากนี้การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) งานทรัพยากรบุคคลมีแผนด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาการจัดการทางเดินสายอาชีพ ส าหรับกลุ่มผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจทางการ
เติบโตตามสายอาชีพ และบริหารจัดการบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาพนักงานที่เป็นคน
เก่ง คนดี ให้อยู่กับองค์กร ลดอัตราการลาออก รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองของพนักงาน อันจะเป็นการ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อองค์กร โดยพนักงานสามารถเติบโตได้ระดับต าแหน่งกลุ่มบริหารจัดการ และมีการเพ่ิม
ช่องทางในการเจริญเติบโตในสายอาชีพ ส าหรับพนักงานต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพ โดยน าเสนอต่อที่ปร ะชุม
คณะกรรมการ สสปน. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท า



เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยในระหว่างนี้ งานทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการเข้าสู่ ระดับต าแหน่งต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น  

ระดับต าแหน่งกลุ่มบริหารจัดการ ทุกฝ่ายงาน การเติบโตในสายงาน  การเข้าสู่ต าแหน่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และกรอบต าแหน่งของฝ่ายงาน 

ระดับต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพวิชาการ  แยกสายตามลักษณะงาน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการที่แตกต่าง
กัน แบ่งลักษณะงานเป็น ๓ ประเภท  ดังนี้  

๑. กลุ่มงานหลัก คือ งานหลักท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ และ พันธกิจองค์กรโดยตรง  
๒. กลุ่มทักษะซับซ้อน คืองานที่ต้องการทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความต้องการของ

ตลาดสูง  
๓. กลุ่มสนับสนุนการบริหาร คือ งานที่สนับสนุนกลุ่มงานหลักให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าของ

องค์กร 
 

1.8 ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่ม
ศักยภาพตรงกับความต้องการในการด าเนินภารกิจขององค์กร การพัฒนาทักษะบุคลากร  ด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management) และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development 
plan : IDPs) 
สสปน. มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ เพ่ิมศักยภาพเพ่ือตอบสนองการด าเนินภารกิจขององค์กร ตลอดจนมีปฏิบัติตนเป็นคนดี มีทัศนคติที่ดี 
ต่อการท างานในบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ และให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล 

 



 
 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ด าเนิน “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร” โดยครอบคลุม
กลุ่มความรู้และทักษะใน ๕ ด้าน ดังนี้      

(๑) ความรู้พ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความรู้เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

(๒) ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skills) ประกอบด้วย ความรู้ในงานที่ส่งผลโดยตรง
ต่อเป้าหมายหลัก (Core Function) ความรู้เฉพาะทางในงานที่ปฏิบัติ  

(๓) ความรู้ด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น า (Leadership & Managerial skills) ประกอบด้วย 
ภาวะผู้น า ความรู้ด้านการบริหารงานและด้านการบริหารคน  

(๔) ความรู้ด้านสมรรถนะองค์กร (Competency) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก Core Competency 
และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ Leadership Competency  

(๕) ความรู้ทักษะในการตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานสามารถท างานและใช้ชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมในบริบทที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลง มองเห็นและใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างานด้วยเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิด
การท างานที่มีประสิทธิภาพในบริบทดิจิทัล 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงปัจจุบัน (เมษายน ๒๕๖๕ ) มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่งพนักงานยังไม่สามารถเข้ามาท างานที่
ส านักงานได้ ทั้งหมดบางส่วนอยู่ระหว่าง work from home และการกักตัวจากการสัมผัสผู้ป่วย โควิด-19 ประกอบ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด–19 ยังมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง และการปรับมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขในช่วงดังกล่าว ที่ยกระดับเตือนภัยโควิด จากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔ ท าให้การจัดอบรมหรือส่งพนักงาน
อบรมภายนอกต้องปรับเป็นแบบออนไลน์แทนทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑) จัดอบรมภายใน กลุ่มทักษะความรู้พื้นฐาน ผ่าน ระบบ zoom meeting อาทิ 
- หลักสูตร “ภาษาจีนเบื้องต้น มารยาทในการท าธุรกิจ (business manner) การติดต่อสื่อสาร

กับคนจีน” ต.ค. ๒๕๖๔  
- หลักสูตร “การใช้งานระบบสวัสดิการ ผ่าน HRIS” ต.ค.๒๕๖๔ 
- หลักสูตร“ FUTURE LOOK IN RISK MANAGEMENT: การบริหารความเสี่ยงองค์กร 2565 

ต.ค. ๒๕๖๔ ” 
- หลักสูตร “4 Elements for Success (Purpose, Priority, Productivity, Profit)” ต.ค. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “Science of Happiness ศาสตร์เชิงลึกของการมีความสุข” พ.ย. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “สื่อสารอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน” พ.ย. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส านักงาน” มี.ค. ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “ช่องว่างระหว่างวัย ความเข้าใจที่แตกต่าง (Generation Gap)” มี.ค. ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2565 (ITA) ของ

ส านักงาน ”เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒)  จัดส่งผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
- หลักสูตร “ธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองส่วนบุคคล” ต.ค. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “Transformative Accounting ปรับเปลีย่นการปฏบิัติงานด้านบัญชีดว้ยเทนโนโลยีดิจิทัล       

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน” พ.ย. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “คงความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง” พ.ย. ๒๕๖๔ 
- หลักสูตร “การเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพบุคคล” ก.พ. ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “Board Essentials Program (BEP) เม.ย.- พ.ค. ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “ Data Protection Officer” เม.ย.  ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “ ผู้น าการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1” เม.ย.  ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “วิทยากรการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่นที่ ๘ Advance Master 

of Management Program (AMM)” พ.ค. – ก.ย.  ๒๕๖๕ 
- หลักสูตร “ มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย

อีเล็กทรอนิกส์ : Electronic Certificate in Public Procurement :e-CPP) A1”  พ.ค. – 
ก.ค.  ๒๕๖๕  
  

๓)  งานทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาผ่านแพลตฟอร์ม 
TCEB x SkillLane ในช่วง work from home และสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยทุกคนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาผ่านระบบโดยการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม TCEB x SkillLane ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการ
เรียนออนไลน์ที่มีหลักสูตรครอบคลุมกลุ่มทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๕ ( ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 



 

 
 

4) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.  ได้พัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ด้านไมซ์  ให้แก่
บุคลากร ทีเส็บ ผ่านระบบ MICE E learning เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการขยายองค์ความรู้ด้านไมซ์ให้แก่บุคลากร
ขององค์กรและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน แพลต์ฟอร์ม https://elearning.tceb.or.th/   

 

 



 
 

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่บุคลากรใน สสปน. ถูกรับรอง
ความเป็นมืออาชีพจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะพัฒนาทักษะทั้ง Soft และ Hard skill และความเชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับ
บุคลากรในอุตสาหกรรม 

รายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ด าเนินการโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 
จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก ่

๑. หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
๒. หลักสูตรการจัดการการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลอย่างมืออาชีพ 
๓. หลักสูตรการจัดการการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ 
๔. หลักสูตรการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน 
๕. หลักสูตร TMVS มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
๖. หลักสูตรไมซ์เพ่ือชุมชน 

 
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร (Course name) 
๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (English For MICE) 
๒ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(Coach the Coaches Program - Introduction to MICE Industry) 
๓ หลักสูตรการประชุมองค์กร (Meetings 101) 
๔ หลักสูตรการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive Travels 101) 
๕ หลักสูตรการประชุมวิชาชีพ (Conventions 101) 
๖ หลักสูตรงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions 101) 
๗ หลักสูตรวิชาการจัดงานอีเวนต์ (Event 101) 



ล าดับ ชื่อหลักสูตร (Course name) 
๘ หลักสูตรการจัดการการประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ  (Thailand 

Meeting & Conventions Management Professional – TMCMP) 
๙ หลักสู ตรการจัดการการ เดินทาง เ พ่ือ เป็นรางวั ล    (Thailand Incentive Travel 

Professional - TITP) 
๑๐ หลักสูตรการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ  (Thailand Exhibition Management 

Professional - TEMP) 
๑๑ อีเว้นท์มืออาชีพ (Event Professional) 
๑๒ หลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน  
๑๓ Venue Management Course (VMC) 

 

 

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน  
สสปน. ด าเนินการจัดหลักสูตรอบรม ผ่าน Virtual  โดยหน่วยงานภายในของ สสปน . มีดังนี้ 

 

วันที่ หลักสูตร ผู้จัด 
๑๔ ตุลาคม 256๔ หลักสูตร FUTURE LOOK IN RISK 

MANAGEMENT: การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
2565 ผ่าน Zoom Cloud Meeting 
วัตถุประสงค์ส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยง 
วิธีการบริหารความเสี่ยงส าหรับการปฏิบัติงานทั้ง
ในระดับกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการสร้าง
เป้าหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรในปี 2565 ภายใต้ความท้าทาย
หลังวิกฤต COVID-19 
 

ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์
องค์กร ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร และ TRIS Academy 



วันที ่ หลักสูตร ผู้จัด 

 
 

22 พฤศจิกายน 2564 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท ากรอบ
แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2566  
ผ่าน Zoom Cloud Meeting 
  

 

ส่วนงานงบประมาณ 
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร 

๑๙ เมษายน 256๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ เตรียมความพร้อม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
2565 (ITA) ของส านักงาน ” 
 

 
 

 
 

งานทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายบริหาร 



วันที ่ หลักสูตร ผู้จัด 
 

 
 

 
 

 
1.9 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึง สุขลักษณะ อาชีวอนามัยของ

พนักงานให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานอย่างมี
ความสุข 
สสปน. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน เสริมสร้ างสภาพแวดล้อม รวมถึง

สุขลักษณะ อาชีวอนามัย ของพนักงานให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการท างาน
อย่างมคีวามสุข และด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สสปน. มีการประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการ  
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวปฏิบัติการเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากรของ สสปน. และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบ         
ต่อการบริหารงาน ของ สสปน. อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานได้  

๒. ในปี ๒๕๖๓ ได้ตั้งคณะท างานบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity 
Unit: BCU) เพ่ือให้การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ หรือแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP) สามารถตอบสนองต่อปัญหาและแก้ไขในสภาวะวิกฤติ และปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่
ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity 
Unit: BCU) คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 



(องค์การมหาชน) (Business Continuity Plan: BCP) คณะท างานด้านสนับสนุนและอ านวยการ (BCP Co-
Coordinator: Support) คณะท างานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (BCP Co-Coordinator : TCEB COVID-19 Information 
Center) 

๓. การด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ยังคงมีสถานการณ์ของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้อ านวยการ สสปน. ลงนามในประกาศ เรื่องมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน ณ 
บ้านพัก (Work From Home) และประกาศให้มีการปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก (Work From Home) ๒๕๖๔ และมี
การประเมินสถานการณ์ขยายระยะเวลาต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ จากบ้านพัก และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการ สสปน. ของแต่ละสาย
งาน รวมทั้งก าชับพนักงานและลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง ดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัว
ของกลุ่มคนจ านวนมาก ให้ค านึงถึงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและความปลอดภัย เช่น การสวมหน้ากากผ้า
หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
หลีกเลี่ยง การไปในที่ชุมชน และการเดินทางด้วยรถสาธารณะ สแกน QR Code ไทยชนะ ในการเข้าพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. จัดให้มีการอบโอโซนพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในส านักงานเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งการจัดระยะห่าง
ทางสังคม Social Distancing รวมทั้งมีบุคคลภายนอก เข้ามาในพ้ืนที่ส านักงาน จะมีการก าหนดให้มีการจดบันทึก
ชื่อ เบอร์ติดต่อ ช่วงเวลาที่เข้ารับการติดต่อ  เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการแพร่ของโรคฯ 

๕. การปรับปรุงระบบการเข้าพ้ืนที่ส านักงานเป็นระบบ face scan เพ่ือลดการสัมผัส 
๖. การจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน โดยให้พนักงานพิจารณาชนิดของการรับวัคซีนที่

เหมาะกับอายุ   และสุขภาพของพนักงานเป็นส าคัญ 
 

 



 
 

 
 

 



 
๗. มีการสื่อสารผ่าน Intranet เพ่ือใช้สื่อสารภายในองค์กร ให้เป็นพ้ืนที่ส่วนร่วมให้พนักงาน ได้แสดง

ความคิดเห็น อ านวยความสะดวกในการใช้ระบบงานต่าง ๆ ของ สสปน. เช่น การจองห้องประชุม  การลา ONLINE 
การเข้าระบบ PMIS การเข้าระบบ EPS Event Calendar (เป็นข้อมูลการจัด event ส าคัญต่าง ๆ ของ สสปน. ที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้พนักงานได้รับทราบ) 

  

 
 



 
 

 
1.10 ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย โดยการก ากับให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของส านักงาน ให้มีการการอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์เม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็น
แนวทางให้พนักงานได้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่ตั้ง 
1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการสื่อสาร สร้าง  Empathy โดยผู้บริหารระดับสูงสื่อสารให้

ก าลังใจพนักงาน สสปน. : https://intranet.tceb.or.th/media/126 
 

 
 

https://intranet.tceb.or.th/media/126


 
 

 
 
 

 
 



 

๒)การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีการจัดกิจกรรม
พนักงานสัมพันธ์ ภายใต้มาตรการ เว้นแบบมีระยะห่าง โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ โรงแรม AVANI หัวหิน และเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ซึ่งเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในรัชการที่ ๙ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่าได้เปิดเป็นศูนย์
ข้อมูลในการให้ความรู้ด้านการทอผ้าเนื่องในพระราชด าริ แก่ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป และด้วยเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์สืบสานการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจาก   
ในหลวงรัชกาล ที่ ๙  ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านที่นี่ที่ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อาชีพทอผ้าของชาวบ้าน คือ อาชีพพระราชทาน ที่สร้างความยั่งยืนทั้ง
ความเป็นอยู่ และความสุขทางใจ 

  กิจกรรมฯ ดังกล่าว มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๓ คน โดยใช้หลักแนวคิด ๓ พอ ได้แก่ 
พอเพียง เพ่ิมพูน และพัฒนา การน าศาสตร์พระราชาที่ได้แนวคิดมาจากโครงการพระราชด าริที่ได้ไปเรียนรู้ ในเรื่อง
ของการพัฒนาโครงการ ความพอเพียง รวมถึงการเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างาน และ
การใช้ชีวิตของพนักงาน      

 
 
 
 
 
 
 



เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า 
 

 
 

 
 

 
 

 



3) กิจกรรมการมอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันโควิด  ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้าน
เขาเต่า เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท าดีเพ่ือสังคม เพ่ือให้ สสปน. ได้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม
คุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน   โดยบริจาคสิ่งของ   
มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 

 

 
 

 
 



4) ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  
งานทรัพยากรบุคคล ก ากับให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของส านักงาน จัดให้มีระบบการร้องทุกข์และการอุทธรณ์เมื่อไม่ได้
รับความเป็นธรรม รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมในการสอบข้อเท็จจริง กรณีสงสัยว่าพนักงานจะมีการกระท าผิดทาง
วินัย ให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน 

5) องค์กรคุณธรรม 
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก 

องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธี  ได้มอบรางวัลในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี
ตอบแทนคุณแผ่นดินมอบรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่างแห่งปี และองค์กรดีเด่นแห่งปี" ประจ าปี ๒๕๖๔  
ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน และผู้บริหารได้รับรางวัล ดังนี้ 

(1) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
องค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

(2) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
นักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ 

(3) นางสาววิชญา สุนทรศารทูล  
สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 

 



 

 
 

สสปน. ให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะที่มีการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายงาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศที่สนับสนุน
การท างานอย่างมีคุณธรรม ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นและแสดงเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงามมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และ พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในทางเศรษฐกิจ    
 
 
 
 
 



๒. แผนงานตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ซึ่ง
งานทรัพยากรบุคคล ได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 (ประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ดังนี้  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



๓. แผนงานกิจกรรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศ
ในการท างานที่ดี บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความผูกพันต่อองค์กร  ได้อธิบายในหัวข้องาน
ด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อที่ 1.10 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
โดยการก ากับให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ 
แบบธรรมเนียม นโยบายของส านักงาน ให้มีการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานได้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

 

 



 

 

 

 
 



 

  


