
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงำน

ระดับประเทศที่มีภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศ ซึ่งบุคลำกรของหน่วยงำนเป็นกลไก
ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย สสปน. จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือดูแลบุคลำกรอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม โปร่งใส และมีระบบงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มี
ประสิทธิภำพสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจ ของ สสปน. มุ่งพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ 
และสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศไทยให้มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงยั่งยืน   

ส่วนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร น ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่คณะกรรมกำรฯ ให้ควำม
เหน็ชอบ มำจัดท ำแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล ของ สสปน. ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ประกอบด้วย 

o ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร และแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือส่งเสริมกำรเติบโตของอุตสำหกรรม MICE 
(Redesign Organization Structure & Manpower Management) 

o น ำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพมำใช้ในกำรบริหำร (Execute Effective 
Performance & Career System) 

o พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ บนดิจิทัล (Transform to Digitalize HR) 
o เพ่ิมพูนควำมผูกพันกับองค์กร ด้วยกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เป็นเลิศ  (Develop 

Employee Journey for High Engagement) 
o พัฒนำผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น ให้มีภำวะผู้น ำระดับสำกล (Strengthen Leadership Skill for 

All Management) 
 

 



 

 

 
ภาพแสดงโครงสร้างองค์กร สสปน. ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 



ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล ของ สสปน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 

สสปน. โดยส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล โดยจัดท ำแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR Master Plan) โดยมีกลยุทธ์ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
(Human Resource Development Strategy) เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับหน่วยงำนให้มีควำมเป็น
ผู้น ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรในระดับสำกล มีกำรสร้ำงโอกำสในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำง
อำชีพ (Career path) และวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงำนซึ่งมีคุณสมบัติและ
ศักยภำพที่เหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ้นและทดแทนต ำแหน่งงำนที่ว่ำงลง ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนทุก
ระดับอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ิมศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรในกำรด ำเนินภำรกิจ
ขององค์กร กำรพัฒนำทักษะบุคลำกร ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ในองค์กร (Knowledge Management) และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) 

 

 

ทั้งนี้ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ มี
รำยละเอียดดังนี้  

 



๑. แผนงานประจ าที่ต้องด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

๑.๑ การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรอย่างกระชับมีประสิทธิภาพด้วยบทบาทหน้าที่และขอบเขต ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  

 สสปน. โดยงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรวำงแผนก ำลังคน สรรหำคัดเลือกบุคลำกรตำม
คุณสมบัติกำรก ำหนดต ำแหน่ง และคัดสรรคนดี มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือปฏิบัติงำนของ สสปน. และตำม
แผนยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒         
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร โดยให้มีผลใน
วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ และข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรว่ำด้วย
กำรจัดแบ่งส่วนงำน และขอบเขตหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ สสปน. มีกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำง
องค์กรอย่ำงกระชับมีประสิทธิภำพด้วยบทบำทหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงำนที่ชัดเจน สอดคล้องกับภำรกิจขององค์กร   

2. มีกำรวำงแผนและบริหำรอัตรำก ำลังคนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กร ปริมำณงำน และลักษณะงำน เพ่ือ
เป็นกำรบริหำรต้นทุนด้ำนบุคลำกรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอัตรำก ำลังที่ได้รับในปัจจุบัน คิด
เป็นร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรของส ำนักงำน สสปน. ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ มีค่ำร้อยละ ๒๐.๑๐ ซึ่ง 
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ 

3. มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังระยะยำว ระหว่ำงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง 
เพ่ือรองรับภำรกิจของ สสปน. ในอนำคต ที่ต้องมีกำรด ำเนินงำนร่วมกับพันธมิตรทุกภำคส่วนอย่ำง
เข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้อุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เป็นที่หนึ่งในภูมิภำคอำเซียน รวมทั้งเป็น
กำรรองรับแผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

4. มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรภำยใน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ในปีงบประมำณ 2564 มี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 

๑. ผู้ปฏิบัติกำร เลื่อนระดับเป็น ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส - 
๒. ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้จัดกำร ๓  
๓. ผู้จัดกำร เลื่อนระดับเป็น ผู้จัดกำรอำวุโส ๕  
๔. ผู้จัดกำรอำวุโส  เลื่อนระดับเป็น ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย - 
๕. ผู้จัดกำรอำวุโส เลื่อนระดับเป็น ผู้ช ำนำญกำร - 
๖. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย เลื่อนระดับเป็น ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร - 

รวม ๘ คน 
 



๑.๒ การวางแผนและบริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร  ปริมาณงานและลักษณะงานเพื่อ
บริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สามารถสรุปอัตราก าลังของ สสปน. และการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
มีการด าเนินการตามแผนการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน สสปน. จ านวน ๑๒ อัตรา เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการลาออก  
 

 

สายงาน ฝ่าย 

ระดับต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการ
ฝ่าย/ ส านัก 

ผู้จัดการ
อาวุโส 

ผู้จัดการ 
ผู้ปฏิบัติการ/  
ผู้ปฏิบัติการ

อาวุโส 
รวม 

ขึ้นตรง ผอ. 
สสปน. ผู้ช านาญการ 

     

สายงาน
ธุรกิจ 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  ๑   1  2 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ   ๑  ๑  2 ๔ 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ      1  ๑ 

ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ    ๑ ๑ 

สายงาน
พัฒนาและ
นวัตกรรม 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์      

ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม  ๑   ๑ 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ      

ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

        

ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ        

ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

     

ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันตก
และภาคใต้ 

      

สายงาน
บริหาร 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน    ๑ ๑ 

ฝ่ายบริหาร         

ฝ่ายอ านวยการ      

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร   ๑ ๑ ๒ 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร         
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน      
 รวม ๑ ๒ 4 ๕ 12 



๑.๓ พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับต าแหน่งงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

๑. มีกำรประกำศรับสมัครงำนทำงเว็บไซต์ของ สสปน. https://www.businesseventsthailand.com/ 
และเว็บไซต์รับสมัครงำน https://th.jobsdb.com/th/th ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรสรรหำฯ เป็นไปตำม
ข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล  พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒. มีกำรด ำเนินกำรสรรหำคัดเลือก โดยด ำเนินกำรขออนุมัติคณะบุคคลเป็นคณะกรรมกำรสรรหำ            
และคัดเลือก จ ำนวนคณะละไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยมีผู้บังคับบัญชำโดยตรง ระดับต ำแหน่งตั้งแต่
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย/ส ำนักขึ้นไป เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เป็นคนเก่ง และคนดี มำปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจแต่ละหน่วยงำน ตำมกรอบต ำแหน่งที่ว่ำง 

๓. มีกำรพัฒนำกระบวนกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร ที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพสอดคล้องกับ
ต ำแหน่งงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จะมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรประสำนงำน            
กำรท ำงำนมำกขึ้น รวมทั้งให้ควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรสรรหำ สัมภำษณ์ บุคลำกรที่มีควำม
เหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และมีมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อำทิ กำรสัมภำษณ์ยุคใหม่ท่ีน ำดิจิทลัเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้     

 
๑.๔ บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิผลโดย
ก าหนดตัวชี้วัด ความส าเร็จ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการพิจารณา
ผลตอบแทนตามผลงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรม  
 

๑. บริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีประสิทธิผล
โดยก ำหนดตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศำสตร์ รวมทั้งเชื่อมโยงกำร
พิจำรณำผลตอบแทนตำมผลงำนเพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรม โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบ สสปน. 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือบริหำรจัดกำรเรื่องค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมสอดคล้องกับผลงำน สร้ำงขวัญและก ำลังใจ เพ่ิมพูนควำมผูกพันของพนักงำน มีกำร
ด ำเนินกำรโดยจัดให้มีกำรประเมินผลงำนประจ ำปี โดยน ำผลคะแนนที่ได้ น ำไปใช้ในกำรปรับ
เพ่ิมเงินเดือนพนักงำน และจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำปี โดยมีวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน  สสปน. ประกอบด้วย  

 
 

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


(๑) กำรประเมินผลลัพธ์จำกกำรท ำงำน สัดส่วนร้อยละ ๗๐  
 (๑.๑) ตัวชี้วัดจำกแผนงำนโครงกำร  

      (๑.๒) ตัวชี้วัดจำก Job Description 
  (๒) กำรประเมินพฤติกรรมในกำรท ำงำน สัดส่วนร้อยละ ๒๐  
 (๒.๑) Core Competency 
 (๒.๒) Managerial Competency  (ส ำหรับพนักงำนต ำแหน่งผู้จัดกำรอำวุโสขึ้นไป) 
  (๓) กำรตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำตนเอง สัดส่วนร้อยละ ๑๐ 
 

๒. สสปน. ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี ในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนเพ่ือใช้เป็นข้อตกลง
ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ผู้บริหำรต ำแหน่งรอง
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมกำร
ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมอย่ำงเปิดเผยและตกลง
ร่วมกันระหว่ำงกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำร/ผู้บริหำรระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมกำร    สสปน. มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
สสปน.  และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ส ำนัก หรือเทียบเท่ำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๙ เมษำยน  ๒๕๖๔  

๑.๕ บริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการส าหรับพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับผลงาน สร้างขวัญและก าลังใจ เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงาน 
 มีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนให้เป็นไปอย่ำง

เหมำะสมสอดคล้องกับผลงำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ และเพ่ิมพูนควำมผูกพันของพนักงำนโดย

ควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐   

๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลพนักงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่ง Talent management เพื่อรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร  

 สสปน. ด ำเนินกำรพิจำรณำ พนักงำนที่มีศักยภำพสูง หรือ Talent  ของ สสปน. และคัดเลือกพนักงำน

เข้ำสู่โครงกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนทีมีศักยภำพสูงหรือ Talent ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำน ของ สสปน. ตลอดจน

ก ำหนดแนวบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีประสิทธิผลโดย

ก ำหนดตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศำสตร์ รวมทั้งเชื่อมโยงกำรพิจำรณำผลตอบแทน

ตำมผลงำนเพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรม โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบ สสปน. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล



กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ : ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน มำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

๑.๗ เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าในระดับสากล  สร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 
(Career path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติและศักยภาพที่
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งที่สูงข้ึน และทดแทนต าแหน่งงานที่ว่างลง   

จำกกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง สสปน. จะมีผู้ที่จะเกษียณอำยุ ใน ๕ ปีข้ำงหน้ำ (๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
จ ำนวน ๗ ต ำแหน่ง จึงเร่งให้มีกำรด ำเนินกำรเตรียมกำรส ำหรับผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งทดแทน           ในต ำแหน่ง
ต่ำง ๆ รวมทั้งเตรียมกำรจัดท ำกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ 

 

 
สสปน. เตรียมควำมพร้อมส ำหรับพนักงำน เพ่ือแสดงศักยภำพควำมเป็นผู้น ำในระดับสำกล สร้ำงโอกำสใน

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ (Career path) โดยกำรเติบโตในสำยงำนบริหำร และสำยงำนวิชำชีพ ซึ่งก ำหนด

ไว้ในระเบียบกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง และกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ให้กับพนักงำน

ซึ่งมีคุณสมบัติและศักยภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ้น และทดแทนต ำแหน่งที่ส ำคัญของ สสปน. ที่ว่ำงลง 

โดยในปี ๒๕๖๔ มีพนักงำนภำยในได้เลื่อนต ำแหน่งจ ำนวน ๑๑ คน ตลอดจนต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญ มี    นัยต่อกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำคัญของ สสปน. ให้บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด (อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกงำนไมซ์ 

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๕ และอันดับของประเทศไทยในกำรจัดอันดับอุตสำหกรรมไมซ์ในระดับสำกล (ICCA) อันดับ 

๑ ใน ๒๓ ระดับโลก) 



 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
งำนทรัพยำกรบุคคล  มีแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรจัดกำรทำงเดินสำยอำชีพ ส ำหรับกลุ่ม

ผู้ช ำนำญกำร/ผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจทำงกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ และบริหำรจัดกำรบุคลำกรของแต่ละ          
กลุ่มงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือรักษำพนักงำนที่เป็นคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับองค์กร ลดอัตรำกำรลำออก รวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำตัวเองของพนักงำน อันจะเป็นกำรสร้ำงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อองค์กร โดยพนักงำนสำมำรถ
เติบโตได้ระดับต ำแหน่งกลุ่มบริหำรจัดกำร และมีกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพ ส ำหรับพนักงำน
ต ำแหน่งกลุ่มวิชำชีพ โดยน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำร  ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓  วันอังคำรที่ ๑๔ กรกฏำคม ๒๕๖๓ ได้ร่วมกันพิจำรณำและมีมติเห็นชอบให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
และ ที่ประชุมคณะกรรมกำรในกำรประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำร
จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path)  ซึ่งแบ่งออกเป็น  

ระดับต ำแหน่งกลุ่มบริหำรจัดกำร ทุกฝ่ำยงำน กำรเติบโตในสำยงำน  กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ และกรอบต ำแหน่งของฝ่ำยงำน 

ระดับต ำแหน่งกลุ่มวิชำชีพวิชำกำร  แยกสำยตำมลักษณะงำน เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน 
แบ่งลักษณะงำนเป็น ๓ ประเภท  ดังนี้  

๑. กลุ่มงำนหลัก คือ งำนหลักท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ และ พันธกิจองค์กรโดยตรง  
๒. กลุ่มทักษะซับซ้อน คืองำนที่ต้องกำรทักษะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีควำมต้องกำรของตลำดสูง  

๓. กลุ่มสนับสนุนกำรบริหำร คือ งำนที่สนับสนุนกลุ่มงำนหลักให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุเป้ำของ

องค์กร 

และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร ภำระหน้ำที่งำน และ

คุณสมบัติที่เหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินกำรของต ำแหน่งกลุ่มวิชำชีพวิชำกำร 

 
๑.๘ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพตรง
กับความต้องการในการด าเนินภารกิจขององค์กร การพัฒนาทักษะบุคลากร  ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) และจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDPs) 
 

ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ สสปน. มีภำพรวมของกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีพนักงำน สสปน.เข้ำรับกำรอบรม 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๕% โดย สสปน. มีกำรส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงำนมี
ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ เพ่ิมศักยภำพเพ่ือตอบสนองกำรด ำเนินภำรกิจขององค์กร และเตรียมควำมพร้อม



ส ำหรับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กรดิจิทัล  สสปน. มีกำรด ำเนิน “โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร”  ประกอบด้วยกำรประเมินสมรรถนะ และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล ( Individual Development 
Plan : IDP) และพนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำน “YourNextU Platform” วำงกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร   โดยครอบคลุม
กลุ่มควำมรู้และทักษะใน ๕ ด้ำน ดังนี้ 

(๑) ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (Technical Skills) ประกอบด้วย ควำมรู้ในงำนที่ส่งผลโดยตรงต่อ
เป้ำหมำยหลัก (Core Function) ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่ปฏิบัติ  

(๒) ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและภำวะผู้น ำ (Leadership & Managerial skills) ประกอบด้วย ภำวะ
ผู้น ำ ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรงำนและด้ำนกำรบริหำรคน  

(๓) ควำมรู้ด้ำนสมรรถนะที่พึงประสงค์ตำม Competency องค์กร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก Core 
Competency และสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร Leadership Competency  

(๔) ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) ประกอบด้วย
กำรสื่อสำรที่ชัดเจนและกำรท ำงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน 

(๕) ควำมรู้พ้ืนฐำน ประกอบด้วย ควำมรู้เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 
 

 ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔  มีสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) งำน
ทรัพยำกรบุคคล จึงประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้และพัฒนำในช่วง  work from home และใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 พนักงำนทุกคนสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตลอดเวลำผ่ำนระบบ Your Next 
U  โดยกำรเรียนรู้เข้ำทำงระบบ https://www.yournextu.com/virtual-classroom/?x=mobref ซึ่งนอกจำก
กำรเรียนหลักสูตรต่ำง ๆ ผ่ำนวิธี Online แล้ว ยังสำมำรถเลือกกำรเรียนในรูปแบบ Virtual Classroom 3 แบบ 
ได้แก่  Live Classroom Broadcast คลำสถ่ำยทอดสด/Virtual Classroom คลำสสอนสด พร้อมโต้ตอบกับ 
Trainer/Virtual Seminar : Simplilearn พัฒนำทักษะด้ำน Technical Skill กับผู้เชี่ยวชำญ โดยสิ้นสุดกำรใช้
งำนในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔ 

รวมทั้งกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID19 ส ำนักงำนยังคงใช้มำตรกำร work from home กำรด ำเนินกำร
จัดอบรมหรือส่งอบรมภำยนอกยังมีควำมไม่สะดวก สมบูรณ์ กำรพัฒนำโดยกำรฝึกอบรมผ่ำนรูปแบบออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่   

 
 

 

https://www.yournextu.com/virtual-classroom/?x=mobref


การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร : การด าเนินการ ไตรมาส ๑  
กำรอบรมผ่ำน “YourNextU Platform Online”   

 

 

 

วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

1 ตุลาคม Creative Thinking Blockers: The Roadblocks to a Creative Mindset 2

1 ตุลาคม The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self 2

1 ตุลาคม The Four Houses of DISC 2: Adjusting Self for Results 1

1 ตุลาคม Digital Marketing Trends 2020 & How to Survive 2

3 ตุลาคม 5-minute Yoga for Destressing 1

3 ตุลาคม A Good Idea 1

3 ตุลาคม Design Thinking 1: Empathize 1

3 ตุลาคม Emotional Intelligence 1: Understanding my Emotional Intelligence 1

3 ตุลาคม Emotional Intelligence 2: Increasing my Emotional Intelligence 1

4 ตุลาคม Virtual Class: Self Leadership 1/3 2

4 ตุลาคม Virtual Class: Design Thinking 3/6: Ideate 1

4 ตุลาคม Virtual Class: Increasing Personal Productivity 1/2 1

4 ตุลาคม Virtual Class: Design Thinking 3/6: Ideate 1

5 ตุลาคม Virtual Class: Growth Mindset 3/3 2

7 ตุลาคม e3 Leader Foundations 1

11 ตุลาคม Essentials Skills for Great Leader 1

10-11 ตุลาคม Communication Skill for Auditors 1

20 ตุลาคม Business Growth Hacking: Subscription Business Model 1

20 ตุลาคม Business Growth Hacking: Subscription Business Model 1

24 ตุลาคม Virtual Class: Design Thinking 5/6: Business Case 1

25 ตุลาคม Virtual Class: Design Thinking 6/6: Storytelling for Pitching 1

25 ตุลาคม Virtual Class: Business Agility with OKRs - An Introduction 1



 

 

  

วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

1 พฤศจิกายน Negotiating for Results 1 1

1 พฤศจิกายน Negotiating for Results 2 1

3 พฤศจิกายน Master Design Thinking to Become More Agile 1

3 พฤศจิกายน Master Design Thinking to Become More Agile 1

3 พฤศจิกายน Working Efficiently: The 9 Tools You Needs to Know About 1

3 พฤศจิกายน Working Efficiently: The 9 tools you needs to know about 1

4 พฤศจิกายน Virtual Class: Creative Thinking Blockers 1

5 พฤศจิกายน Self Leadership 1-3.pdf 1

5 พฤศจิกายน Virtual Class: Servant Leadership 1/5 1

5 พฤศจิกายน Virtual Class: Effective Presentation Skills 1/3 3

5 พฤศจิกายน Virtual Class: Human Game 4

6 พฤศจิกายน Virtual Class: Outward Mindset for Life 1/3 1

6 พฤศจิกายน
การประเมินสถานะของหนว่ยงานภาครัฐ (PMQA 4.0) และแนวทางการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564
58

7 พฤศจิกายน Virtual Class: The Four Houses of DISC 1/3 (Assessment Required)

7 พฤศจิกายน Virtual Class: Step-in Leader 7/10: Planning & Prioritizing

10 พฤศจิกายน Essentials Skills for Great Leader 1

12 พฤศจิกายน Frontline My Value My Life My Happiness.pdf 1

23 พฤศจิกายน การบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 1

25-26 พฤศจิกายน Privacy & Security Summit 2020 2

วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

2 ธันวาคม Human Game (ฉลาดเกมคน) 1

2 ธันวาคม Growth Mindset 1: The Power of a Growth Mindset 1

2 ธันวาคม Growth Mindset 2: Building a Growth Mindset 1

3 ธันวาคม Customer experience and digital strategy 1

3 ธันวาคม Being a People Person 1

 3-4 ธันวาคม ก้าวไกลไปให้สุด หยุดที่เป้าหมายเดียวกัน  (Convention Department) 9

5 ธันวาคม Virtual Class: Emotional Intelligence 1/3 1

7 ธันวาคม Virtual Class: Design Thinking 4/6: Prototype and Test 1

9 ธันวาคม A Good Idea 1

10 ธันวาคม Frontline My Value My Life My Happiness.pdf 1

10 ธันวาคม My value My life My happiness.pdf 1

12 ธันวาคม Extended DISC Assessment 4

12 ธันวาคม My value My life My happiness.pdf 1

15 ธันวาคม Negotiating for results 1 1

22 ธันวาคม Discover Yourself with Personality Assessment 1.pdf 1

23 ธันวาคม My Value My Life My Happiness 1

24 ธันวาคม Virtual Class: Design Thinking 5/6: Business Case 1

25 ธันวาคม Virtual Class: Complete project management basics 1/3 1

25 ธันวาคม Virtual Class: Design Thinking 6/6: Storytelling for Pitching 1

25 ธันวาคม Virtual Class: Business Agility with OKRs - An Introduction 1

28 ธันวาคม Unpacking session with experts: Managing Myself and My Relationships 1
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วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

2 มกราคม Leadership Essentials - Inside Your Head 1

2 มกราคม Leadership Essentials - Team Decision-Making 1

2 มกราคม Getting to know yourself better and managing your time 1

24-18 มกราคม-กุมภาพันธ์ THE UFI - EXHIBITION MANAGEMENT SCHOOL PROGRAMME 1

25 มกราคม Virtual Class: Become A Leader That Others Will Want to Follow 2

26 มกราคม Virtual Class: Negotiating for Results 2/2 1

27 มกราคม Virtual Class: Complete project management basics 3/3 1

29 มกราคม Body Language and Assertiveness 1

วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

1 กุมภาพันธ์ Leadership Essentials - Inside Your Head 1

1 กุมภาพันธ์ Leadership Essentials - Team Decision-Making 1

1 กุมภาพันธ์ Getting to know yourself better and managing your time 1

3 กุมภาพันธ์ Extended DISC Assessment 1

8-9 กุมภาพันธ์ เทคนคิการเขียนและใช้ระเบียบภายในหนว่ยงานส าหรับผู้บริหารภาครัฐ 1

วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

2 มีนาคม X Y and Z generations 1

3 มีนาคม
รับมอบนโยบายการปฏิบัติหนา้ที่และบริหารองค์กรอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564
146

8 มีนาคม การประเมินความเส่ียงและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ ประจ าปี 2564 78

24 มีนาคม การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพ่ือการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล 2

26-28 มีนาคม WISDOM 2.0 2021: THE NEXT CHAPTER 1

31 มีนาคม พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service 1

 5-31 มีนาคม-ตุลาคม ผู้น าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 1

19-8 มีนาคม-กันยายน การบริหารการท่องเที่ยวส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (TME4) 1



 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร : การด าเนินการ ไตรมาส ๓  
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วันท่ี เดือน ช่ือหลักสูตร จ ำนวนคนเข้ำร่วม

1-2 เมษายน
ข้อควรระวังในการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพ่ือป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติหนา้ที่ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
1

28-15 เมษายน-กันยายน วิทยาการการจัดการส าหรับนกับริหารระดับสูง (วบส) 1

5-30 พฤษภาคม-มิถุนายน นกักฎหมายภาครัฐ 4.0 "Lawyers Enhanced Agilit Program (LEAP)" 1

17 พฤษภาคม
หัวข้อ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for 

Officer)
142

17-20 พฤษภาคม การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและอีเวนต์ (Certified in Exhibition Management - CEM) 4

 1 มิ.ย.- 30 ก.ย. มิถุนายน-กันยายน นกับริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3 1

 14-15 มิถุนายน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) 120

20 มิถุนายน หลักสูตร Reconnecting and Engaging Citizens in New Normal 1

1 มิ.ย.- 31 กค. มิถุนายน หลักสูตร วิทยาการการจัดการส าหรับนกับริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 1



 

 
 
 
 
 
 



๑.๙ พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึง สุขลักษณะ อาชีวอนามัยของพนักงาน
ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานอย่างมีความสุข 

 

 
  



 
สสปน. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อม รวมถึงสุขลักษณะ  

อำชีวอนำมัย ของพนักงำนให้มีควำมปลอดภัยและมีคุณภำพชีวิตที่ดี เพ่ือให้เกิดบรรยำกำศในกำรท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข และด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สสปน. มีกำรประชำสัมพันธ์แจ้ง
เตือนกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ดังนี้ 

๑. ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพบุคลำกรของ สสปน. และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบ         
ต่อกำรบริหำรงำน ของ สสปน. อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำนได้   

๒. ตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติ (Business Continuity Unit: BCU) เพ่ือให้
กำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติ หรือแผนกำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP) สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำและแก้ไขในสภำวะวิกฤติ และปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักหรือ
งำนบริกำรที่ส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมพร้อมต่อสภำวะ
วิกฤติ (Business Continuity Unit: BCU) คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ( Business Continuity 
Plan:  BCP)  คณะท ำงำนด้ำนสนับสนุนและอ ำนวยกำร ( BCP Co-Coordinator:  Support) 
คณะท ำงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร (BCP Co-Coordinator : TCEB COVID-19 Information Center) 

๓. ผู้อ ำนวยกำร สสปน. ได้ลงนำมในประกำศท่ี 9/2563 เรื่อง กำรจ่ำยค่ำตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนให้กับ
ส ำนักงำน และเพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และค่ำตอบแทนอ่ืนของพนักงำนและลูกจ้ำง ส ำนักงำนจึง
จัดให้มีกำรจ่ำยค่ำตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจนถึง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๔. จัดให้มีกำรประกำศ สสปน. ที่เกี่ยวข้องกับ มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนำ 2019 (COVID-19)   โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรรักษำมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
รวมทั้งกำรสั่งกำรให้พนักงำนปฏิบัติงำนตำมปกติจำกที่บ้ำน (Work from Home)  และกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของส ำนักงำน เช่นกำรตรวจคัดกรองก่อนเข้ำพ้ืนที่ เป็นต้น 

๕. มีการจัดสวัสดิการประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต และประกันการเดินทางให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน    



๖. การตรวจสุขภาพประจ าปี 256๔  ในช่วงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดี
ที่  30 กันยายน  2564 เ วลา  07.00 – 15.00 น.  ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น  11 อาคารศูนย์
การแพทย์วิชัยยุทธ  

๗. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) ในวันที่   ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 07.00-15.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 
11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ   

๘. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19)  โดยจัดสรรให้พนักงำนทุกคนได้รับ

วัคซีน รวมทั้งกำรฉีดเข็มกระตุ้น   

๙. จัดให้มีกำรอบโอโซนพ้ืนที่ต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนเป็นประจ ำทุกเดือน รวมทั้งกำรจัดระยะห่ำงทำง
สังคม Social Distancing 

๑๐. มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร Intranet เพ่ือใช้สื่อสำรภำยในองค์กร ให้เป็นพื้นที่ส่วนร่วมให้พนักงำน         
ได้แสดงควำมคิดเห็น อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ระบบงำนต่ำง ๆ ของ สสปน. เช่น กำรจองห้อง
ประชุม  กำรลำ ONLINE กำรเข้ำระบบ PMIS กำรเข้ำระบบ EPS Event Calendar (เป็นข้อมูล
กำรจัด event ส ำคัญต่ำง ๆ ของ สสปน. ที่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้พนักงำนได้รับทรำบ) 

 

 
 

 

 



๑.๑๐ ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย โดยการก ากับให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของส านักงาน ให้มีการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
เม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้มี
พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

สสปน.มีกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ มีกำรจัดกิจกรรม
พนักงำนสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 1๒ – 1๓ พฤศจิกายน  256๓  จังหวัดชลบุรีและเยี่ยมชมเรียนรู้วิถี
ชุมชนชำวเกำะสีชัง  มีพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ๑๔๐ คน โดยใช้หลักแนวคิด ๓ พอ ได้แก่ พอเพียง เพ่ิมพูน และ
พัฒนำ กำรน ำศำสตร์พระรำชำที่ได้แนวคิดมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริที่ได้ไปเรียนรู้ ในเรื่องของกำรพัฒนำ
โครงกำร ควำมพอเพียง รวมถึงกำรเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิต
ของพนักงำน   

 
 

 

 

 



กำรรับฟังกำรบรรยำยธรรมจำก พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. เจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย รักษำกำรเจ้ำอำวำส      
วัดพระแก้ว (พระอำรำมหลวง)  โดยบรรยำย ในวันที่ ๒๖  พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ให้กับผู้บริหำรของ สสปน. ได้รับ
ฟังคติธรรมในกำรท ำงำน  มุ่งมั่นด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือให้ สสปน. ได้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม
สร้ำงสังคมคุณธรรม โดยมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักคุณธรรม ธรรมำภิบำล หรือหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน 
สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปกครอง กำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   

 

 
 



๒. แผนงานตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔   ซึ่งงานทรัพยากรบุคคล ได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการ สสปน. ในการประชุม ครั้งที่ ๙/256๔ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)      
วันที่ 2๙  ตุลาคม  256๔ ดังนี้  

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 



๓.แผนงานกิจกรรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์กร และ
บรรยากาศในการท างานที่ดี บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความผูกพันต่อองค์กร           

  สสปน. ส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานได้มีพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

กิจกรรมเทอดพระเกียรติ  

 ผู้บริหำรและพนักงำน สสปน. ร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๙ พรรษำ วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เพ่ือแสดงควำมส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ เบื้องหน้ำโต๊ะหมู่บูชำประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์พร้อมเครื่องรำชสักกำระ ณ         
ส ำนักงำนฯ ชั้น ๒๖   

 
 
 



องค์กรคุณธรรม 

 ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ในวำระกำรประชุม ได้มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนของ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรมภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ  ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) .  ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี   รวม ๒๓ หน่วยงำน ได้มอบวุฒิบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับ ๑ ให้กับ  ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะที่ได้รับกำรกำรประเมินเป็นองค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำร
องค์กรคุณธรรมและมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้    

ระดับท่ี ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนำรมณ์จะพัฒนำเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณธรรม มีแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม มีกำรจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มี
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนอำจเกิดขึ้นบำงส่วนแต่ผลกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของ
คนหรือปัญหำเชิงคุณธรรมที่ลดลง   ประกอบด้วย 

ข้อ ๑ องค์กรมีกำรประกำศข้อตกลง (เจตนำรมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญำ) ร่วมกันของผู้บริหำรและสมำชิกใน
องค์กรที่จะพัฒนำให้เป็นองค์กรคุณธรรม   

ข้อ ๒ องค์กรมีกำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ“ควำมดีที่อยำกท ำ”ที่สอดคล้อง
กับปัญหำคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ เช่นกำรใช้วัสดุส ำนักงำน
อย่ำงประหยัด มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ กำรบริกำรด้วยควำมโปร่งใส จัดจิตอำสำช่วยเหลือสังคม ฯลฯ  

ข้อ ๓ องค์กรมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลำกร/ทีมงำน/ผู้รับผิดชอบ
กำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตำมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย 

  

  



 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศ  สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทำงให้พนักงำนได้มี

พฤติกรรม และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต จิตอำสำ  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   สสปน. มีกำรท ำ

กิจกรรมร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ  

 สสปน. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโครงกำร 

"ส ำนักนำยกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่ำภัยโควิด" มอบสิ่งของบริจำคเพ่ือสมทบทุนจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ให้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม) เมื่อวันที่๑๒ มีนำคม ๒๕๖๔ 

 

 



 สสปน. ร่วมกิจกรรมกำรฝึกอบรมกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน (CPR) และกำรใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

ไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอำสำ904 โดย ผู้บริหำรและพนักงำน สสปน. ได้เข้ำ

ร่วมกิจกรรมกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ในกำรฝึกอบรมกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน 

(CPR) และกำรใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอำสำ ๙๐๔ ใน

โครงกำร "สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจิตอำสำพระรำชทำน" ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ กรุงเทพฯ ในกำรนี้

ทีเส็บ ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

 
 

 



 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ๒๕๖๔ ของ สสปน. 

สสปน. ด ำเนินกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร สสปน. เป็นไปตำมแผนงำน กรอบอัตรำก ำลังที่ได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำร สสปน. และปฏิบัติตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประชุมและนิทรรศกำรว่ำด้ วยกำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓อย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้กำรคัดสรรคุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ผู้เข้ำร่วม
ปฏิบัติงำนกบั สสปน. ค ำนึงถึงลักษณะหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน คุณภำพงำน และลักษณะงำนที่ต้องใช้
ทักษะที่มีควำมเฉพำะเจำะจง และกำรบริหำรงบประมำณ โดยควบคุมกำรใช้งบบุคลำกรไม่เกินกว่ำร้อยละ ๓๐ 
ตำมที่ ครม. ก ำหนด 

สสปน. เป็นองค์กรที่มีลักษณะที่เป็น High Skill Organization  โดยพนักงำนส่วนใหญ่ มีวุฒิกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท  และมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในขั้นดีมำก และสำมำรถใช้ภำษำที่สำมได้ในขั้น ดี เช่น ภำษำ
สเปน ภำษำจีน ภำษำรัสเซีย  เป็นต้น  

 
 

นับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔  สสปน. มีอัตรำกำรลำออก ( turn over ) ลดต่ ำลงกว่ำปี
ที่ผ่ำนมำอย่ำงเห็นได้ชัด รวมทั้งมีพนักงำนที่เคยปฏิบัติงำนและลำออกไป ได้กลับมำสมัครงำนในต ำแหน่งที่ สสปน.
เปิดรับ จ ำนวน ๔ คน พนักงำนเก่ำที่กลับมำร่วมงำนกับสสปน. สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีกำรเพ่ิมระดับกำรวุฒิกำรศึกษำที่สูงขึ้น แสดงถึง พนักงำนมีควำมผูกพันกับองค์กร  และตัดสินใจที่จะ
กลับมำเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอีกครั้ง  และสำมำรถพิสูจน์ตนเองให้ฝ่ำยงำนได้เห็นควำมสำมำรถและศักยภำพที่
เพ่ิมข้ึน  

 



 

 
 

สสปน. ใช้กระบวนกำร“การรักษาพนักงานในองค์กร (Employee Retention)”  โดยมองว่ำ จะมีกำร
ด ำเนินกำรใดเพ่ือที่จะท ำอย่ำงไรก็ได้ให้รักษำพนักงำนไว้ให้ท ำงำนกับองค์กรนำนที่สุด โดยเฉพำะพนักงำนที่มี
ศักยภำพที่จะเป็นอนำคตขององค์กร และสำมำรถสร้ำงประสิทธิผลได้อย่ำงยอดเยี่ยมในวันข้ำงหน้ำ หำกสูญเสีย
พนักงำนที่มีควำมสำมำรถไปแล้วก็อำจสร้ำงผลกระทบตำมมำอีกมำกมำย รวมถึงต้นทุนในกำรสรรหำทรัพยำกร
ใหม่มำทดแทนที่ก็ถือว่ำเป็นต้นทุนขององค์กรที่ไม่น้อยทีเดียว จึงมีกำรปรับกลยุทธ์ต่ำงๆ เพ่ือรักษำพนักงำนเอำไว้ 

 

 
  

สสปน. เปิดโอกำสให้พนักงำนได้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำตนเอง  และเปิดโอกำสให้
พนักงำนแต่ละคนมีโอกำสก้ำวหน้ำ และเติบโตในสำยอำชีพ รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เพ่ือเตรียมพร้อม



ส ำหรับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มีกำรวิเครำะห์ วำงแผนกำรสร้ำงแรงจูงใจ ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำน กำร
ก ำหนดหน้ำที่ และขอบเขตกำรท ำงำนของแต่ละต ำแหน่งอย่ำงชัดเจน มีเส้นทำงกำรเติบโตส ำหรับพนักงำนภำยใน   
มีกำรสร้ำงควำมสุขและคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับพนักงำนในองค์กร Working Environment Strategy   เช่น กำร
ปรับปรุงพื้นท่ีส ำนักงำนและมำตรกำรดูแลพื้นที่เพ่ือให้มีควำมปลอดภัย ปลอดโควิด               

สสปน. ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของคนเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับผลลัพธ์ของงำน มีกำรจัดสรรงบประมำณ

ส ำหรับดูแลด้ำนสุขภำพกับพนักงำนทุกคนโดยเฉพำะในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึง Culture of Well Being กำรดูแลในกรณีพนักงำน

ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำงำนและมีควำมเสี่ยงต่อกำรรับเชื้อจำกกำรเดินทำงไปในพ้ืนที่เสี่ยงต่ำง ๆ ให้ควำมส ำคัญ

ต่อควำมต้องกำรที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละวัยของพนักงำน รวมทั้งรูปแบบ กำรท ำงำนของสำยงำนต่ำง ๆ เช่น 

กำรท ำงำนในเชิงรุกแบบบริษัทเอกชนของต่ำงชำติ : สำยงำนธุรกิจ และสำยงำนพัฒนำและนวัตกรรม ที่มีภำรกิจ

หลักในกำรรับผิดชอบยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยอุตสำหกรรมไมซ์และกำรกระจำย

รำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภำคผ่ำนอุตสำหกรรมไมซ์ สสปน. มีควำมต้องกำรอัตรำก ำลังที่จะขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว กำรมีทักษะและประสบกำรณ์เฉพำะทำง เช่น งำนด้ำน MI C E Mega Project เป็นต้น กำร

ยกระดับศักยภำพบุคลำกรของ สสปน. ให้มีควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำองค์กร มีกำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี กำร

จัดกำรควำมรู้ และกำรบูรณำกำรร่วมกันภำยใน สสปน. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ    

กำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งเป็นบทบำทส ำคัญของสำยงำนสนับสนุนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำน

ทรัพยำกรบุคคลที่ต้องสร้ำงกลยุทธ์ในกำรสรรหำและบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไปจนถึงกำรสร้ำงสวัสดิกำรที่ดึงดูดใจ

ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องธรรมำภิบำลในกำรดูแลพนักงำน กำรสร้ำงวัฒนธรรม

องค์กรคุณธรรม สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรท ำงำน (Quality of Working Life) ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม สภำพกำรท ำงำน ที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ควำมสมดุลระหว่ำงงำน และ

ชีวิตส่วนตัว และท่ีส ำคัญที่สุดที่เป็นค่ำนิยมร่วมของพนักงำน สสปน. คือ สร้ำงคุณค่ำในตัวเองให้กับพนักงำนทุกคน

ให้เกิดควำมภำคภูมิที่ได้รับโอกำสที่ได้เข้ำมำปฏิบัติงำนในบทบำท “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ของส ำนักงำนส่งเสริมกำร

จัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ของ

ประเทศ มุ่งพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ และสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศไทยให้มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจตำมแผนกำร

ปฏิรูปประเทศอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 



 

ปัญหา อุปสรรค 

 ในปี ๒๕๖๔ ภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำยังไม่มีควำมคลี่คลำย 
พนักงำนมีควำมกังวลต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ และอำจมีควำมไม่ปลอดภัยเมื่อต้องกลับเข้ำ
มำท ำงำน ณ สถำนที่ตั้ง  เนื่องจำกมีกำรเดินทำงโดยขนส่งสำธำรณะ เช่น รถไฟฟ้ำ หรือ กำรท ำงำน
ร่วมกัน และใช้พ้ืนที่สำธำรณะ เช่น ห้องประชุม ห้องรับประทำนอำหำร 

 กรณีที่มีภำรกิจ หรือมีงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกำรเร่งด่วน ต้องเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด (งำนนอกแผน) นอกเหนือจำกงำนประจ ำหรืองำนตำมแผนที่ต้องรับผิดชอบ จะ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญ และอำจส่งผลกระทบท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดล่ำช้ำกว่ำ
และไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่เป็นไปตำม
แผนงำนที่ก ำหนด 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนมีข้อจ ำกัดในเรื่อง
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรลดน้อยลง ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรต้องพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด  

 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอัตรำก ำลังทดแทนต ำแหน่งส ำคัญ เพ่ือรองรับกำรเกษียณอำยุของ 
ผู้บริหำรระดับสูงที่จะเกษียณอำยุในปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทและควำมส ำคัญของ
อุตสำหกรรมไมซ์ในอนำคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องวำงแผนที่ ชัดเจน จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ทั้งในด้ำนประสบกำรณ์ ภำวะผู้น ำ และทักษะกำร
บริหำรจัดกำร   

 กำรพัฒนำบุคลำกรยังต้องกำรปัจจัยสนับสนุนเพ่ิมเติมจำกองค์กร ทั้งในรูปแบบของสิ่งจูงใจ และกำร
สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ในองค์กร เพ่ือให้รูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำ
บุคลำกรในวิธีกำรต่ำง ๆ มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน   

 โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของหน่วยงำนภำครัฐจะอยู่ในอัตรำที่ไม่เอ้ือต่อกำรแข่งขันในท้องตลำด 
อำจมีโอกำสที่จะสูญเสียผู้บริหำร หรือพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ ลำออกไปท ำงำนที่ ใหม่ที่ ได้
ค่ำตอบแทนสูงกว่ำที่เดิม 

 
 
 

 
 



 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จากผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 กำรรับมือกับ สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) งำนทรัพยำกรบุคคล 
สสปน.  มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำน เนื่องจำก วิถีชีวิตเกิดกำรเปลี่ยนแปลง พนักงำน
ต้องมีกำรปรับตัว กำรเหลื่อมระยะเวลำเข้ำงำน กำรท ำงำนนอกสถำนที่  (work from home) หรือ
กำรท ำงำนทำงไกล กำรใช้ทักษะในกำรประชุมผ่ำนระบบ ZOOM    ควำมเครียดอันเนื่องจำกกำรรับ
ข้อมูลข่ำวสำรเมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ใน
ปริมำณที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจ ำนวนที่สูง ก็จะมีผลต่อสภำวกำรณ์ด้ำนจิตใจของพนักงำน ซึ่งงำน
ทรัพยำกรบุคคล ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรปกป้ององค์กรจำกกำรตื่นตระหนกของพนักงำน 
เช่น fake News ข่ำวลือ หรือ กำรที่มีพนักงำนแจ้งผลกำรติดเชื้อ ฯ หรือ อยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีควำม
เสี่ยงสูง บทบำท ของงำนทรัพยำกรบุคคล จะเป็นตัวกลำงในกำรประสำนสถำนพยำบำล  ให้
ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ กำรส่งกล่องช่วยชีวิต TCEB CARE ในกรณีพนักงำนติดเชื้อโควิด HR หรือมี
ควำมเสี่ยงสูง กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำหรือกำรคัดกรองแยกประเมินคัดกรอง เช่น  Home 
Isolation, Community Isolation, Hospital และศูนย์พักคอยต่ำงๆ สร้ำงวัฒนธรรมกำรเฝ้ำระวัง 
เป็นแนวปฏิบัติในกำร ดูแลรักษำสุขภำพตนเอง กำรตรวจหำเชื้อ เช่น Swab ก่อนเข้ำมำท ำงำนในช่วง
ต้นสัปดำห์ 
 

 
 
 
 
 



 เตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำรและพนักงำนเพ่ือรองรับโลกบริบทใหม่ (New Normal ) มุ่งเน้น 
ควำมยืดหยุ่นทำงจิตใจ  ควำมสำมำรถในกำรปรับควำมคิด ทัศนคต ิวิธีกำรท ำงำนและพฤติกรรมของ
ตน ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนฟื้นตัวภำยหลังเผชิญ
กับควำมกดดัน ควำมเครียด แรงต่อต้ำน สถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมยำกล ำบำกและ/ หรือภำวะ
วิกฤต โดยยังคงทัศนคติที่เป็นบวก 
 

 
 

 ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นผู้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ เพ่ิมศักยภำพ
ตรงกับควำมต้องกำรในกำรด ำเนินภำรกิจขององค์กร กำรพัฒนำทักษะบุคลำกร ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่  ๆ รวมถึงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ในองค์กร (Knowledge 
Management ) และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development plan : IDPs) 

 กำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพผ่ำนประสบกำรณ์     
และรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ มำพัฒนำให้เป็นระบบ เกิดกำรนิยำมควำมรู้ขององค์กร (Knowledge 
Management System : KM) และปลูกจิตส ำนึกให้มีบทบำทหน้ำที่ (Accountability) ควำมรู้สึก
เป็นเจ้ำของ (Ownership) ให้กับหัวหน้ำและลูกน้อง ในกำรพัฒนำศักยภำพ 
 

 



 สร้ำง Employee Recognition โดยศึกษำจำกบริษัทชั้นน ำระดับโลก เช่น  
Employee Recognition Siemens – บริษัทเทคโนโลยีข้ำมชำติจำกเยอรมัน ใช้กำรให้รำงวัล
พนักงำนที่ประสบควำมส ำเร็จผ่ำนกำรโหวตของเพ่ือนร่วมงำน วิธีนี้มีประสิทธิภำพอย่ำงมำกเพรำะ
ช่วยให้เพื่อนร่วมงำนจำกส่วนต่ำง ๆ มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน และเม่ือพนักงำนสะสม
คะแนนได้เพียงพอแล้วก็สำมำรถแลกเป็นของขวัญได้ตำมต้องกำร 
Employee Recognition Disney – บริษัทเอ็นเตอร์เมนท์ชื่อดังมีกำรให้รำงวัล Spirit of Fred 
Award ส ำหรับพนักงำนที่อยู่ในองค์กรมำนำนและสร้ำงเกียรติคุณแห่งควำมส ำเร็จ 
Employee Recognition Airbnb – บริษัทกำรแบ่งปันที่พัก มีกำรให้เงินพนักงำน เพ่ือท่องเที่ยว
และพักในที่พักของ Airbnb ที่ใดก็ได้ในโลก 

 

 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยผู้ประเมินภำยนอก 

 

ในปี ๒๕๖๔ จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยผู้ประเมินภำยนอก และมีผลควำม     

พึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่องำนบริกำรของ สสปน. พบว่ำ สมรรถนะบุคลำกรของ สสปน. เป็นปัจจัยที่ได้คะแนน

ควำมพึงพอใจสูงสุดจำกผู้รับบริกำรของ สสปน. อย่ำงต่อเนื่องตลอด ๓ ปี ซึ่งเป็นข้อมูลส ำคัญที่แสดงถึงบุคลำกร

ของ  สสปน.มีศักยภำพเป็นที่ยอมรับในอุตสำหกรรมไมซ์  


