รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ได้รับกำร
จัดตั้งโดยพระรำชกฤษฎีกำเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อ รับผิดชอบในกำรส่งเสริม พัฒนำ กำกับดูแล ประสำน และ
อำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล กำรจัด
นิทรรศกำร และสนับสนุนให้มีกำรนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในกำรจัดกำรประชุมและกำรจัด
นิทรรศกำร เพื่อให้เกิดภำพควำมเป็น เอกลั กษณ์ของประเทศ รวมทั้งให้บริกำรด้ำนควำมรู้และฝึ กอบรมแก่
บุคลำกรเกี่ยวกับธุรกิจกำรประชุมกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.
2545 กำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) ส่งเสริมกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย
2) สนับสนุน หรือจัดให้มีกำรนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเป็นกำรทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3) ให้ ก ำรบริ กำรด้ำ นควำมรู้แ ละฝึ ก อบรมแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ข องรั ฐ หรื อประชำชนให้ เ กิดควำม
ชำนำญ และทักษะเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
4) เป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร
5) ให้ ค วำมรู้ แ ก่ ผู้ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ กำรท่ อ งเที่ ย วให้ เ ข้ ำ ใจกำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นำยกรัฐมนตรีมอบรองนำยกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร
1.4 ผู้อานวยการ : นำยนพรัตน์ เมธำวีกุลชัย
1.5 รายชื่อคณะกรรมการสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการ
นำงสำวเพ็ญสุดำ ไพรอร่ำม
นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(ลำออก และอยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ)
ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำร
(มติเมื่อ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557)
(อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ)
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คณะกรรมการ
นำยเสข วรรณเมธี

ตาแหน่ง
กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(อธิบดีกรมสำรนิเทศ)
นำยนรินทร์ กัลยำณมิตร
ผู้แทนถำวร อธิบดีกรมศุลกำกร
(กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร)
นำยศุกรีย์ สิทธิวณิช
ผู้แทนถำวร ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร)
นำยสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยำ
กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(นำยกสมำคมกำรประชุมนำนำชำติ(ไทย))
นำยพรรธระพี ชินะโขติ
กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(นำยกสมำคมกำรแสดงสินค้ำ(ไทย))
นำยสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(นำยกสมำคมโรงแรมไทย)
นำยธงชัย ศรีดำมำ
กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โสภำพรรณ อมตะเดชะ กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นำยนพรัตน์ เมธำวีกุลชัย
กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(ผู้อำนวยกำร สสปน.)
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง
อัตรำกำลังจำนวน 130 อัตรำ (ไม่รวม ผอ. สสปน.) โดยแบ่งเป็น
1. รองผู้อำนวยกำร
2 อัตรำ
2. เจ้ำหน้ำที่
125 อัตรำ
3. ลูกจ้ำง
3 อัตรำ
โครงสร้ำงองค์กรประกอบด้วย 2 สำยงำน 11 ฝ่ำย 30 ส่วนงำน (ไม่นับรวมฝ่ำยตรวจสอบภำยใน)
ดังรูปภำพ
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1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ 880.2592 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นจุดหมำยหลักในกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลและกำรจัดแสดง
สินค้ำระดับโลกในภูมิภำคเอเชีย”
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พันธกิจ
-

เพื่อเพิ่มรำยได้เข้ำประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจผ่ำนอุตสำหกรรมไมซ์
เพื่อสร้ำงศักยภำพทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมไมซ์ของไทยสู่กำรแข่งขันในตลำดโลก

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. กำรดึงงำน (WIN) – ดำเนินกำรเชิงรุก โดยมุ่งเน้นที่กำรประมูลสิทธิ์และกำรดึงงำนเข้ำประเทศ
รวมถึงสนับสนุนภำคเอกชนเพื่อให้ชนะกำรประมูลสิทธิ์และดึงงำนได้เพิ่มขึ้น
2. กำรสนับสนุน/ส่งเสริม (PROMOTE) – เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศไทยในฐำนะ
ศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมไมซ์ในเอเชีย และส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศ
3. กำรพัฒนำ (DEVELOP) – กำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ไมซ์ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒ นำบุคลำกร ระบบฐำนข้อมูล กำหนด
มำตรฐำน และกำรปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ในภำพรวม ได้คะแนน 4.5160 ซึ่งอยู่ในระดับดี
โดยเฉพำะผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ได้คะแนน 4.9917 ใน
มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นไปตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ สสปน. ได้คะแนน 4.4830
และในมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน ได้คะแนน 4.4720 สำหรับในมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร ได้คะแนน 4.1820 ตำมลำดับ
2.1 ตารางสรุปผลการการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตำมมิติ

นำ้ หนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

4.4830

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

14%

ระดับคะแนน
5.0
4.0

4.1820
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

11%

4.4720

มิติที่ 4 การกากับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองค์การ

15%

4.9917

100%

4.5160

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2557
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
4.9043
2.2073
4.3667
4.1164
3.7300
4.9185
4.8800
5.0000
4.9474
4.4830

มิติที่ 2
4.2000
2.7600
3.1440
4.7200
3.5646
5.0000
5.0000
3.0000
4.2500
4.1820

มิติที่ 3
5.0000
4.1480
5.0000
5.0000
4.6 54
4.6667
5.0000
4.7596
4.4549
4.4720

มิติที่ 4
5.0000
3.0000
3.4504
3.1400
4.2829
4.4663
4.3067
4.5547
4.5787
4.9917

รวม
4.8811
2.6152
4.1994
4.1140
3.9226
4.7430
4.7320
4.4459
4.7423
4.5160
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

มิตท
ิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ย ว 2.2 ล้าน
ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2558
1.1.1 จานวนรายได้จากการใช้จา่ ยของผู้เดินทางกลุ่ม
MICE ที่เข้ามาประเทศไทย จากการดาเนินงาน
โครงการให้การสนับสนุนแบบขั้นบันได เพื่อ
รักษางานให้จดั ในประเทศไทยประจาปีอย่าง
ต่อเนือ่ ง
1.1.2 จานวนรายได้จากการใช้จา่ ยของผู้เดินทางกลุ่ม
MICE ที่เข้ามาประเทศไทย จากการดาเนินงาน
โครงการดึงงานระดับใหญ่ให้จดั ในประเทศไทย
1.2 จานวนรายได้จากการใช้จา่ ยของผู้เดินทางกลุ่ม
MICE ที่เข้ามาประเทศไทย*
1.3 จานวนครัง้ ที่ชนะการประมูลสิทธิ์การจัดประชุม
นานาชาติและการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ (รวมถึงการสร้างงานใหม่
(New Event))
1.4 จานวนของงานแสดงสินค้าที่ได้รบั การยกระดับ
ให้เป็นนานาชาติมากขึ้น*
1.5 จานวนรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
(มูลค่าตลาด MICE ในประเทศไทย)
1.6 จานวนกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศ (Domestic MICE)
1.7 ระดับความสาเร็จของการจัดทามาตรฐาน
สถานที่จดั งานไมซ์ประเทศไทย (MICE Venue
Standard)
1.8 ปริมาณการรับรู้ (Visibility) ของสื่อออนไลน์
ต่างๆ ของ สสปน. (หน่วย: view)

หน่วยวัด

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

1

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
4

5

60

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร
ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน
ที่ได้
ถ่วงนำ้ หนัก
4.4830

ล้านบาท

10

225

238

250

263

275

257

3.5385

0.3538

ล้านบาท

10

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

2,201

5.0000

0.5000

ล้านบาท

5

63,709

69,903

76,097

82,291

88,485

80,800

3.7593

0.1880

งาน หรือ ครัง้

5

19

21

23

25

27

30

5.0000

0.2500

งาน

5

24

27

30

33

36

31

3.3333

0.1667

ล้านบาท

7

11,088

11,704

12,320

12,936

13,522

31,493

5.0000

0.3500

กิจกรรม

3

20

21

22

23

24

24

5.0000

0.1500

ระดับ
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1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4000

view

3

240,000

270,000

300,000

330,000

360,000

11,851,585

5.0000

0.1500

view

2

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

15,236,205

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2

60

70

80

90

100

90.66

4.0664

0.0813

ระดับ

14
5

1

2

3

4

5

5

4.1820
5.0000

0.2500

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

81.90
85.81

ร้อยละ
ร้อยละ

5
4
11
3
5

80
60

85
70

90
80

95
90

100
100

ระดับ

3

5,002.50

5,248.75

5,525.00

5,801.25

ระดับ
ระดับ

15
10
2

1
1

2
-

3
3

4
-

ร้อยละ

3

60

70

80

90

1.8.1 ปริมาณการรับรู้ (Visibility) ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
จากต่างประเทศ (หน่วย: view)
1.8.2 ปริมาณการรับรู้ (Visibility) ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
จากในประเทศ (หน่วย: view)
1.9 ร้อยละของความถูกต้อง และทันสมัย ของข้อมูล
ในฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
มิตท
ิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานด้านไมซ์
มิตท
ิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
3.2 ร้อยละโครงการด้านการตลาด (Tradeshows)
ที่สามารถใช้หลักเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยในการ
จัดสรรงบประมาณ
3.3 ประสิทธิภ าพของการใช้เงินตามแผนงาน
ดาเนินงานด้านการตลาด (Tradeshow)
มิตท
ิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ร้อยละความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน
เกี่ย วกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

ร้อยละ
ร้อยละ

นำ้ หนักรวม

100

0.1690
0.1665

90.32
100

3.3800
4.1620
4.4720
3.0640
5.0000

6,178

5.0000

0.1500

5
5

4.9875
5

4.9917
4.9875
5.0000

0.4988
0.1000

100

100

5.0000

0.1500

6,077.50

ค่ำคะแนนที่ได้

0.0919
0.2500

4.5160

หมายเหตุ* อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจ เกี่ย วกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ในการประชุมเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ย นแปลงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วดั ที่ 1.2 จานวนรายได้จ ากการใช้จ่ ายของผู้เดินทางกลุ่ม MICE ทีเ่ ข้ามาประเทศ
ไทย และตัวชี้วดั ที่ 1.4 จานวนของงานแสดงสินค้าทีไ่ ด้รับการยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้น เนือ่ งจาก สสปน. ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง เป็นปัจ จั ย ภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4830
สสปน.กำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศำสตร์
มีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล: ตำมนโยบำยรัฐบำลเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสร้ำงรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว 2 ล้ำนล้ำนบำทภำยในปี พ.ศ. 2558
1) รำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE ที่เข้ำมำประเทศไทยจำกโครงกำรให้กำร
สนับสนุนแบบขั้นบันได
กลุ่มเป้ ำหมำยคือ บริษัทขำยตรง MLM (multi-level marketing) 5 บริษัทจำก
ต่ำงประเทศที่สนใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมำยสำหรับกำรประชุมหรือกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล ได้แก่ bHIP,
Perfect China, Herbalife, Morinda Bioactives (Tahitian NONI), Unicity, Agel เพื่อรักษำงำนให้จัดใน
ประเทศไทยประจำปี อย่ ำงต่อเนื่ อง โดย สสปน.สื่ อสำรตรงกับลู กค้ำกลุ่มนี้ รวมถึงเดินทำงเข้ำพบผู้ มีอำนำจ
ตัดสินใจในประเทศเป้ำหมำย
ในกำรนี้ สสปน. ตั้งงบประมำณในกำรสนับสนุนสูงขึ้นในแต่ละปีที่บริษัทเข้ำมำจัดงำนใน
ประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่ำบริษัทจะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มีผู้เข้ำร่วมงำนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
สำหรับปีงบประมำณ 2557 มีบริษัทขำยตรง MLM (multi-level marketing) จำนวน
2 รำย สร้ำงรำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 257 ล้ำนบำท ค่ำคะแนนที่
ได้ 3.5385
มีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
รำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE = จำนวนผู้เดินทำงกลุ่ม MICE x ค่ำใช้จ่ำยต่อคนโดยเฉลี่ย
รำยชื่อบริษัทจำนวน 2 รำย ดังนี้
ชื่องำน
1. Herbalife Future President's Team Retreat
2. World Venture

ประเทศ
Worldwide
USA

2) รำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE ที่เข้ำมำประเทศไทยจำกโครงกำรดึงงำน
ระดับใหญ่ให้จัดในประเทศไทย
กลุ่มเป้ำหมำยคือ กลุ่มลูกค้ำองค์กรที่มีศักยภำพในกำรจัดประชุมหรือกำรท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรำงวัลในระดับใหญ่ (เกิน ,000 คนต่องำน) เช่น Pro Health (MLM), DANKS (Hardware), Clipsal
(Electronic Accessories), Baker & McKenzie (Law Firm), Amway India (MLM), Amway Australia
(MLM), Nu Skin (MLM) , MetLife
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สสปน.ติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงใกล้ชิด เพื่อสอบถำมถึงควำมต้องกำรและ
รำยละเอียดของกำรจัดงำน ให้คำแนะนำ รวมถึงให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในกำรจัดงำนเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรดึง
งำนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
สำหรับปีงบประมำณ 2557 มีรำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE ที่เข้ำมำ
ประเทศไทยจำกกำรดำเนินโครงกำรนี้ จำนวน 2,201 ล้ำนบำท ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
สสปน.ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ เพื่อใช้ในกำรจัดงำนทั้งหมด 5 งำน รำยละเอียด
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่องาน
Jeunesse Expo Thailand – Annual World Conference 2013
Herbalife Asia-Pacific Active World Team University 2013
Holcim Serasi
Infinitus 2014
SBI Life Insurance
รวม

รายได้
346,406,400
, 27,566,800
93,411,000
527,030,100
106,942,500
2,201,356,800

3.1.2 ด้านการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการใน
ประเทศไทย
1) สสปน. ดำเนินกำรทำงกำรตลำดและจัดกิจกรรมในหลำยรูปแบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
กำรใช้จ่ำยของนักเดินทำงกลุ่มไมซ์ ทำให้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของ
นักเดินทำงที่เข้ำมำประเทศไทยเพื่อร่วมกำรประชุมนำนำชำติของกลุ่มบริษัท (Corporate Meetings) เข้ำมำ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (Incentives) เข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meetings
or Conventions) รวมถึงผู้แสดงสินค้ำ (Exhibitors) และผู้เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ
(Visitors) โดยไม่นับรวมรำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้ติดตำม จำนวน 80,800 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ
พ.ศ. 2556 ที่มีรำยได้จำนวน 88,485 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.69 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.7593
มีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
จำนวนนักเดินทำงกลุ่ม MICE x ระยะพำนักเฉลี่ย (วัน) x ค่ำใช้จ่ำยต่อคนต่อวันโดยเฉลี่ย
อย่ำงไรก็ตำม อ.ก.พ.ร.เฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กำรมหำชนและ
องค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำรที่มิใช่ส่วนรำชกำร ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2558 มี
มติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรให้คะแนน เนื่องจำก สสปน. ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมือง
เป็นปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ดังนี้

9
จำนวนรำยได้จำกกำร
ใช้จ่ำยของผู้เดินทำง
กลุ่ม MICE ที่เข้ำใน
ประเทศไทย
เดิม
ใหม่

ระดับ (ล้ำนบำท)
1

2

3

4

5

76,097
63,709

82,291
69,903

88,485
76,097

94,679
82,291

100,873
88,485

2) สสปน. จัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกให้ดำเนินกำรรวบรวมและสำรวจข้อมูล/สถิติด้ำน
นักเดินทำงกลุ่มไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม (Meeting) กำร
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (Incentive) กำรประชุมขนำดใหญ่ (Convention) และกำรจัดแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำร (Exhibition) ที่จัดขึ้นโดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรภำยในประเทศ จำกกำรส่งเสริมกำรจัดประชุม
กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทยของ สสปน.
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2557มี ร ำยได้จ ำกนัก เดิน ทำงกลุ่ มไมซ์ใ นประเทศ จำนวน
31,493 ล้ำนบำท ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
นอกจำกนี้ สสปน. ได้จัดกิจกรรมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศ (Domestic
MICE) ซึง่ เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนำเมือง พัฒนำผู้ประกอบกำรท้องถิ่น พัฒนำและให้ควำมรู้กลุ่มผู้ซื้อ และงำน MICE
ที่ สสปน. มีส่วนสนับสนุนในกำรจัดงำน จะมีบริษัท / หน่วยงำนจำกกลุ่มเป้ำหมำยหลักเข้ำร่วมกิจกรรม อย่ำงน้อย
50 บริษัท และ/หรือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ อย่ำงน้อย 1,000 คน
มีกิจกรรมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศไทย จำนวน 24 กิจกรรม คือ
 งำนที่สสปน. จัดขึ้นเอง จำนวน 5 งำน
(1) st Domestic MICE Mart ณ กรุงเทพฯ
(2) st Domestic MICE Mart ณ เชียงใหม่
(3) st Domestic MICE Mart ณ ขอนแก่น
(4) st Domestic MICE Mart ณ พัทยำ
(5) st Domestic MICE Mart ณ ภูเก็ต
 งำนที่สสปน. ให้กำรสนับสนุน จำนวน 19 งำน
(1) ICTC 2013
(2) Thailand International Sport Expo 2013
(3) สัมมนำหอกำรค้ำทั่วประเทศ ครั้งที่ 31
(4) HR Day 2013
(5) Horti Asia on the move
(6) Thailand Toy Expo 2014
(7) ครอบครัวทิฟฟี่ พำทัวร์กระบี่
(8) คิดแตก คิดต่ำง : สร้ำงคุณค่ำเพิ่มธุรกิจไทยได้อย่ำงไร
(9) สนับสนุนกำรจัดประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล Sony (Thailand)
(10) มหกรรมชี้ช่องรวย (สุรำษฎร์ธำนี/กรุงเทพ/เชียงใหม่)
(11) Pattaya Food & Hotelier 2014
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(12) วันกุ้งไทยใต้ล่ำง ครั้งที่ 3
(13) มหกรรมหนังสือภำคอีสำน ครั้งที่ 2
(14) Thailand HR Forum 2014
(15) HR North Forum 2014 ณ จ.เชียงใหม่
(16) TEDxChiangMai 2014
(17) สัมมนำยุทธศำสตร์สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
(18) CLMV ทิศทำงกำรลงทุนใหม่ของแบรนด์ไทย
(19) HR Forum 2014 ณ จ.ขอนแก่น
3) สสปน. ให้ควำมสำคัญกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ภำยในประเทศ (Domestic MICE
หรือ D-MICE) โดยเฉพำะกำรจัดประชุมสัมมนำและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลภำยในประเทศ เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรหมุนเวียนและกำรกระจำยรำยได้ทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งสกัดกั้นกำรรั่วไหลของเงินตรำออกสู่
ต่ำงประเทศ ซึ่งก็ต้องกำรคุณภำพและมำตรฐำน ของสถำนที่จัดประชุมเพื่อ เป็นปัจจัยดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยเช่นกัน
ดังนั้นนโยบำย D-MICE จึงมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์เพื่อรองรับประชำคมอำเซียน
เช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่ำว กำรมีห้องประชุมที่ได้มำตรฐำน ได้รับกำรยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ และเป็น
ตัวแทนภำพลักษณ์ที่ดี ของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะตำมมำ โดย
สสปน.ได้มอบให้ ทีมนักวิจัยคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จัดทำมำตรฐำนสถำนที่จัด
งำนไมซ์ประเทศไทย (MICE Venue Standard) ตำมรำยละเอียดดังนี้
- กำหนดขอบเขตและแนวทำงในกำรดำเนินงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำน MICE
Venue Standard ประเทศไทย
- ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อประกอบกำรทำแผนพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริมกำร
ใช้ MICE Venue Standard ประเทศไทย
- กำหนดโครงร่ำงของมำตรฐำนรวมทั้งมีร่ำงต้นแบบมำตรฐำน MICE Venue Standard
ประเทศไทย
- นำเสนอโครงร่ำงของมำตรฐำนและร่ำงต้นแบบมำตรฐำน MICE Venue Standard
รวมทั้งแผนแม่บทในกำรส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำน MICE Venue Standard ประเทศไทยต่อที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร สสปน. เพื่อให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2557
- จัดทำแผนแม่บทในกำรส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำน MICE Venue Standard ประเทศไทย
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.3 ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
1) สสปน. ได้ผลักดันให้ประเทศไทยชนะกำรประมูลสิทธิ์กำรจัดประชุมสำคัญและกำรจัด
แ ส ด ง สิ น ค้ ำ แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก ำ ร ที่ ส ำ ม ำ ร ถ เ ส ริ ม ภ ำ พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ม ำ จั ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(Conventions/Exhibitions) จำนวน 30 งำน/ครั้ง โดยเป็นงำนที่ชนะกำรประมูลสิทธิ์ (Won Bids) ที่ได้ประกำศ
ผลอย่ำงเป็นทำงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จำนวน 23 งำน นอกจำกนี้เป็นกำรสร้ำงงำนแสดงสินค้ำและ
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นิทรรศกำรขึ้นมำใหม่ (New Shows) จำนวน 7 งำน ที่เป็นงำนที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยกำร
สนับสนุนของ สสปน. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
กำรสร้ำงงำนใหม่มี 3 ประเภท ได้แก่
- กำรดึ งงำน (Acquire) ซึ่ ง เคยจั ดในประเทศอื่ น ให้ เ ข้ ำ มำจั ด ในประเทศไทย แต่ ไ ม่ มี
กระบวนกำรในกำรประมูลสิทธิ์
- กำรจำลองงำน (Clone) ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยกันซึ่งเคยจัดในประเทศอื่น แต่ยัง
ไม่เคยจัดในประเทศไทย
- กำรสร้ำงงำน (Build/Create) ซึ่งยังไม่เคยจัดที่ใดในโลกขึ้นมำใหม่ในประเทศไทย
2) สสปน. ได้ส่งเสริมงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยพิจำรณำ
กำรยกระดับให้เป็นนำนำชำติมำกขึ้นจำกเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตำมรำยงำนจำกผู้ตรวจประเมินและรับรองงำนแสดง
สินค้ำที่ได้รับกำรรับรองจำก UFI ที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) มีจำนวนบริษัทจำกต่ำงประเทศที่เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ (Exhibitor) เพิ่มมำกขึ้นกว่ำปี
ก่อนหน้ำนี้
(2) มีจำนวนสัญชำติของบริษัทที่เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ (Exhibitor) เพิ่มมำกขึ้นกว่ำปีก่อน
หน้ำนี้อย่ำงน้อย 1 สัญชำติ
(3) มีจำนวนผู้เข้ำชมงำน (Visitor) จำกต่ำงประเทศ เพิ่มมำกขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำนี้
(4) มีจำนวนสัญชำติของผู้เข้ำร่วมชมงำน (Visitor) เพิ่มมำกขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำนี้อย่ำง
น้อย 1 สัญชำติ
(5) มีจำนวนสัญชำติของผู้เข้ำร่วมงำนเพิ่มขึ้นมำกกว่ำปีก่อนหน้ำนี้อย่ำงน้อย 1 สัญชำติ
(6) มีจ ำนวนพำวิลเลี่ยนจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นมำกกว่ำปีก่อนหน้ำนี้อย่ำงน้อย 1
ประเทศ
(7) มีพื้นที่ของกำรจัดแสดงงำน (Gross space) เพิ่มขึ้น จำกปีก่อนหน้ำนี้
(8) มีพื้นที่จัดแสดงสินค้ำ (Exhibiting space) เพิ่มขึ้น จำกปีก่อนหน้ำนี้
ซึ่งข้อ 1) และ ข้อ 3) แตกต่ำงจำกเงื่อนไขปี 2556 ดังนี้
(1) มีผู้เข้ำร่วมแสดงงำนต่ำงชำติจำนวน 10 % ของจำนวนผู้เข้ำร่วมแสดงงำนทั้งหมด
(3) มีผู้เข้ำร่วมชมงำนจำกต่ำงประเทศจำนวน 5% ของจำนวนผู้เข้ำชมงำนทั้งหมด
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรที่ได้รับกำรยกระดับเป็น
นำนำชำติ จำนวน 31 งำน ค่ำคะแนนที่ได้ 3.3333
อย่ำงไรก็ตำม อ.ก.พ.ร.เฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กำรมหำชนฯ ในกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรให้คะแนน เนื่องจำก สสปน. ได้รับ
ผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมือง เป็นปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ดังนี้
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จำนวนของงำนแสดง
สินค้ำที่ได้รับกำร
ยกระดับให้เป็น
นำนำชำติมำกขึ้น
เดิม

ระดับ (งำน)
1

2

3

4

5

34

35

36

37

38

ใหม่

24

27

30

33

36

3.1.4 การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ
สสปน.ได้พัฒนำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์ ภำยใต้ชื่อโครงกำร Intelligence Center เป็น
หนึ่งในข้อสรุปประเด็น ในเอกสำร “White Paper เจตนำรมณ์ร่วมของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ไทย”
Roadmap แผนกำรทำงำนฟื้น ฟูอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทำงขับเคลื่ อนและพัฒ นำ
อุตสำหกรรมไมซ์ในระยะยำว
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สสปน. มีแผนกำรดำเนินกำรปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลที่มี
ควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึง่ ควำมถูกต้องและปัจจุบันของข้อมูลในฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์ หมำยถึง ควำม
ถูกต้องและมีควำมเป็นปัจจุบันที่สุดของฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์ที่บุคคลทั้งภำยในและนอก สสปน. สำมำรถ
นำไปใช้งำนได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด
สำมำรถจำแนกเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 เมืองเป็นกลุ่มฐำนข้อมูลได้ดังนี้
. กลุ่มฐำนข้อมูลโรงแรมที่พัก
2. กลุ่มฐำนข้อมูลสถำนที่จัดประชุมและงำนแสดงสินค้ำ
3. กลุ่มฐำนข้อมูลผู้จัดกำรประชุมมืออำชีพและผู้จัดงำนแสดงสินค้ำมืออำชีพ
4. กลุ่มฐำนข้อมูลสมำคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์
5. กลุ่มฐำนข้อมูลผู้ให้บริกำรอำหำรและจัดเลี้ยง
6. กลุ่มฐำนข้อมูลผู้ให้บริกำรแปลภำษำ
7. กลุ่มฐำนข้อมูลบริษัทท่องเที่ยวและบริษัทรับจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล
8. กลุ่มฐำนข้อมูลผู้ให้บริกำรด้ำนขนส่ง
9. กลุ่มฐำนข้อมูลผู้ให้บริกำรรับเหมำ
0. กลุ่มฐำนข้อมูลมหำวิทยำลัยที่ให้กำรสอนวิชำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์
กำรเก็บและรวบรวมข้อมูลทั้ง 0 กลุ่มฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์ที่ถูกต้องและทันสมัยนั้น
มำจำกกำรเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ทำง สสปน.มีอยู่เดิมรวมถึงกำรหำข้อมูลใหม่จำกแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่ำเชื่อถือ
เช่น ข้อมูลจำกทำงสมำคมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง TICA, TEA และ THA เป็นต้น
รูปแบบกำรเก็บข้อมูล 2 วิธี คือกำรเก็บข้อมูลจำกทำงเว็บไซต์และทำงโทรศัพท์สอบถำม
ผู้ป ระกอบกำรและหน่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้อง จำกนั้นนำข้อมูล ทั้ง 0 กลุ่ มฐำนข้อมูลไปคำนวณทำงสถิติ เพื่อหำ
ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ย ซึ่ง ณ สิ้นปี สำมำรถเก็บข้อมูลได้ร้อยละ 90.66 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.0664
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นอกจำกนี้ สสปน. ได้จัดทำแผนกำรกำรตลำดออนไลน์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และกำรรับรู้ใน
ศักยภำพของประเทศไทยในฐำนะ MICE Destination สำหรับตลำดต่ำงประเทศ สสปน. ดำเนินกำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ ดังนี้
. แคมเปญ Social media and Social Networking for MICE โดยจัดแคมเปญสื่อสำร
ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ Social Networking สร้ำง interactivity, Participation ให้สมำชิกในชุมชน
ออนไลน์ในแต่ละประเทศ มีกำรปฏิสัมพันธ์และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำน
2. E-Newsletter ส่งอีเมล์เพื่อประชำสัมพันธ์ศักยภำพ ควำมพร้อมของประเทศไทยใน
กำรจัดประชุม MICE Destination โดยส่งไปยังฐำนอีเมล์ของกลุ่มเป้ำหมำยสำหรับตลำด MICE ทั่วโลก โดยกำร
เช่ำซื้อชื่อ (Database Rental List) จำกแหล่งฐำนข้อมูลที่ได้รับอนุญำตแล้วเท่ำนั้น หรือที่เรียกว่ำ permission
based email รวมถึงฐำนข้อมูลลูกค้ำของ สสปน.
3. Online PR จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ออนไลน์ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยทั่ว โลก เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ในเรื่องของงำนนิทรรศกำร งำนประชุมต่ำงๆ ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นที่จัด
งำน โดยกิจกรรมประชำสัมพันธ์ออนไลน์ควรทำทั้งก่อนและหลังกำรจัดงำน คือ Pre and Post PR Event
4. E-News Release
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสื่อต่ำงๆ

ผลิ ตและออกแบบกำรเผยแพร่ข่ำวในรูปแบบจดหมำยข่ำว

5. จัดทำแคมเปญสื่อส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนสื่อออนไลน์ โดยนำเสนอ Blog, Brochure,
VDO, Testimonial และ Article ต่ำงๆ ของ สสปน.
สำมำรถวัดปริมำณกำรรับรู้ (Visibility) ของสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลจำก
ต่ำงประเทศ โดยเป็นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงปริมำณผู้เยี่ยมชมผ่ำนกำรรับรู้และใช้ประโยชน์จำกสื่ อ
ออนไลน์ของ สสปน. ได้แก่ เว็บไซด์ Blog Social Media VDO และ E-news มีปริมำณกำรรับรู้ (Visibility)
ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลจำกต่ำงประเทศ จำนวน ,85 ,585 View ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
สำหรับตลำดในประเทศ สสปน. ดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
. Social Networking จัดแคมเปญประชำสัมพันธ์ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่เป็น
ที่นิยมของคนไทย เช่น facebook, Instragram
2. Blog Marketing

โฆษณำและประชำสัมพันธ์ผ่ำนบล็อกเกอร์ที่มีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจของกลุ่มเป้ำหมำย
3. Online Event จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงกระแสผ่ำนสื่อออนไลน์ อำทิเช่น จัดประกวด
จัดแข่งขันเกมส์ที่ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ในพื้นที่ MICE City ทั้ง 4 จังหวัด
4. Online Promotions จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยรวบรวมข้อเสนอพิเศษและ
ส่วนลดต่ำงๆ ของสินค้ำและบริกำรท่องเที่ยวจำกผู้ประกอบกำร
กำรวัดปริมำณกำรรับรู้ (Visibility) ของสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลจำกใน
ประเทศ เป็นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงปริมำณผู้เยี่ยมชมผ่ำนกำรรับรู้และใช้ ประโยชน์จำกสื่อออนไลน์ของ
สสปน. ได้แก่ เว็บไซด์ (ภำษำไทย) Social Media และ แคมเปญออนไลน์ต่ำงๆ มีปริมำณกำรรับรู้ (Visibility)
ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลในประเทศ จำนวน 5,236,205 View ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
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3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 14) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1820
3.2.1 กำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีงบประมำณพ.ศ. 2556 ที่ผ่ำนมำ
เพื่อใช้ป ระโยชน์ ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนในกำรเรียนรู้และเข้ำใจผู้ รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำร
ให้บริกำรให้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร สสปน. ได้ดำเนินกำรดังนี้
1) วิเครำะห์ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เพื่อหำจุดแข็ง
และจุ ด อ่ อ น รวมถึ ง ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง ตำมมิ ติ ต่ ำ งๆของกำรส ำรวจ และจั ด ท ำแนวทำงกำรปรั บ ปรุ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริหำร เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2557
2) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรปรับปรุงงำนตำมแนวทำงและ
สำระส ำคัญ เสนอคณะกรรมกำรฯ เมื่ อวั น ที่ 27 ตุล ำคม 2557 ซึ่ งทุ ก กิจ กรรมภำยใต้ แ ผนดั งกล่ ำวสำมำรถ
ดำเนินงำนได้ครบถ้วน ภำยในระยะเวลำที่กำหนด รำยละเอียด ดังนี้
(1) แผนกำรรั กษำจุดแข็ง ได้แก่ โครงกำรรักษำควำมสั มพันธ์ ที่ดีต่ อหน่ว ยงำน
พันธมิตรและภำครัฐ โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์แก่หน่วยงำนพันธมิตร และ โครงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมให้หน่วยงำนพันธมิตรทรำบ
(2) แผนกำรพัฒนำจุดปรับปรุงให้เป็นจุดแข็ง ได้แก่ แผนกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำด
แผนกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้กับผู้ประกอบกำร MICE แผนกำรยกระดับอุตสำหกรรมกำรแสดงสินค้ำนำนำชำติ
แผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ แผนกำรเพิ่มควำมสำมำรถของบุคลำกร สสปน.
(3) แผนกำรปรับปรุงจุดอ่อน ได้แก่ แผนกำรสร้ำงควำมชัดเจนของระบบกำรทำงำน
ในองค์กร และ แผนกำรเพิ่มควำมรวดเร็วในกระบวนกำรทำงำน
สสปน.ได้รำยงำนผลกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อ คณะกรรมกำร
บริหำร ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.2 สสปน. ได้ให้ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของผู้ รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรประเมินผลภำพรวมกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนส่ งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์ กำรมหำชน) ซึ่งได้สำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้รับบริกำร จำนวน 142 รำย ตำมรำยละเอียดดังนี้

ผลกำรสำรวจพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจโดย
เฉลี่ย 8.19 คิดเป็นร้อยละ 81.90 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.3800 ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
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จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ศักยภำพในกำรดำเนินงำนของ สสปน. ที่ควรปรับปรุง เป็น
อันดับแรก คือ กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อดึงลูกค้ำ อันดับที่ 2 คือ กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรขำย อันดับที่ 3 คือ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ในต่ำงประเทศ และอันดับที่ 4 คือ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในอุตสำหกรรม MICE

จำกกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของ สสปน. สำมำรถแสดง
ข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำนของ สสปน. ได้ดังนี้
- กำรพั ฒ นำบุค ลำกรในอุต สำหกรรมไมซ์ เ ป็ นควำมจำเป็น เร่ ง ด่ว น เพรำะเมื่ อ
บุ ค ลำกรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและมี ค วำมรู้ ก ำรพั ฒ นำเรื่ อ งอื่ น ๆ จะเป็ น ไปได้ ง่ ำ ย และควรเร่ ง พั ฒ นำบุ ค ลำกรใน
อุตสำหกรรม MICE โดยใช้สถำนศึกษำในพื้นที่เป็นฐำนร่วม
- ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
กำรรับรู้ของบุคคลภำยนอกอุตสำหกรรม MICE ต่อกำรทำงำนของ สสปน ยังมี
ค่อนข้ำงน้อย อำจเป็นเพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังมีในวงแคบและมีเฉพำะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีควำมพร้ อมในกำร
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เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม MICE ค่อนข้ำงสูง ในส่วนของต่ำงจังหวัดควำมรู้และควำมเข้ำใจต่ออุตสำหกรรม MICE ยัง
ค่อนข้ำงน้อย ทั้งที่ในควำมเป็นจริงหลำยสถำนที่ทั้งโรงแรมและสถำบันกำรศึกษำมีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเองไป
เป็นศูนย์ประชุมประจำภูมิภำคแต่ยังขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
- ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำย
ควรกำหนดโปรแกรมส่งเสริมกำรตลำดและกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ ตลอดจน
กำรสนับสนุนต่ำงๆ จำก สสปน. ให้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มงำนนิทรรศกำรที่มีกำรเติมโตอย่ำงต่อเนื่อง หรือ
งำนที่มีควำมเฉพำะตัว เช่น งำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรแพทย์ เนื่องจำกต้องมีกำรติดต่อประสำนงำนเฉพำะกลุ่ม มี
กำรทำประชำสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรดำเนินงำนเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจควรกำหนดข้อคำถำมหรือประเด็นในกำร
สำรวจโดยเฉพำะ เพื่อสำมำรถนำผลลั พธ์ที่ได้รวมทั้ง ควำมเห็ นที่เป็นข้อเสนอแนะจำกกำรสำรวจไปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ สสปน. ได้ตรงประเด็น
3.2.3 สสปน. ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมงำนด้ำนไมซ์ โดยจ้ำงผู้ประเมิน
ภำยนอก ได้แก่ บริ ษัท อิน ฟอร์ เมชั่น โพรวำยเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นผู้ สำรวจ มีกลุ่ มเป้ำหมำย คือ
ผู้มำเยี่ยมชมงำน (Visitors) ผู้เข้ำร่วมประชุม (Delegates) และผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ (Exhibitors) ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจนั้น พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.81 ค่ำคะแนนที่ได้ 4. 620
โดย มีรำยละเอียด ดังนี้

อย่ำงไรก็ตำมในกำรดำเนินงำนเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจควรกำหนดข้อคำถำมหรือประเด็นใน
กำรสำรวจโดยเฉพำะ เพื่อสำมำรถนำผลลั พธ์ที่ได้รวมทั้งควำมเห็ นที่เป็นข้อเสนอแนะจำกกำรสำรวจไปใช้ใน
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ สสปน. ได้ตรงประเด็น
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 11) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4720
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สสปน.
งบประมำณที่ใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริหำร สสปน. จำนวน 880,259,200 บำท จำกผลกำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในรอบ
2 เดือนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึ่งดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว มีกำรเบิกจ่ำยตำมแผนและผูกพันสัญญำ
จำนวน 795,046,722 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.32 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.0640
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3.3.2 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โครงกำร Trade Shows และโครงกำรจัดงำน IT&CMA เป็นโครงกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2556 ซึ่งมีกำรจัดทำฐำนข้อมูลและจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
รอบ 12 เดือน และปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือนได้แล้วเสร็จ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กรมบัญชีกลำงกำหนดได้แล้วเสร็จ และรำยงำนผลให้สำนักงำน ก.พ.ร. รับทรำบ
สสปน. ได้ เปรีย บเทียบผลกำรคำนวณต้นทุนต่อหน่ว ยผลผลิ ตรอบ 9 เดือน ระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของ
ต้น ทุนในด้ำนต่ำง ๆ และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน ซึ่งผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.3 ประสิทธิภาพของการใช้เงินตามแผนงานดาเนินงานด้านการตลาด (Tradeshow)
สสปน. วัดควำมมีประสิทธิภำพจำกงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด Trade Show เทียบกับ
จำนวนรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัด Trade Show ในแต่ละงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สสปน. ได้
ดำเนินโครงกำร Trade Shows จำนวน 9 โครงกำร มีจำนวนรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัด Trade Show
ทั้งหมด 6,753,178,800 บำท และค่ำใช้จ่ำย (เงินลงทุน) ในกำรจัด Trade Show ของ สสปน. ทั้งหมด
107,571,219 บำท ซึ่งผลกำรดำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 6,178 ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
โดยคำนวณจำกสูตร ดังนี้
รำยได้ของกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE ที่เข้ำมำประเทศไทยตำมแต่ละโครงกำร – จำนวนเงินลงทุน x 00
จำนวนเงินลงทุน

ทั้งนี้ สสปน.ได้ดำเนิน โครงกำร Trade Shows ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จำนวน 9
โครงกำร ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

IT&CMA/CTW13 (2-4 Oct 13)
IMEX USA13 ( 15-17 Oct 13)
EIBTM13 (19-21 Nov 13)
AIME14 ( 18-19 Feb 14)
GIBTM14 (24-26 Mar 14)
IT&CM China 14 (15-17 Apr 14)
IMEX14 (21-23 May 14)
CIBTM (17-19 Apr 14)
IT&CMA/CTW14 (1-3 Oct 14)
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3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์ก าร (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้
4.9917
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำก
ของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็น
ว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะ
สั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำ
จำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สสปน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.9875
จำแนกตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

4.9286

0.5
1
1.75
2

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.9875
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1) คณะกรรมกำรบริหำร สสปน. ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
และกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้
คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล บทบำทของ คณะกรรมกำร
บริหำร สสปน. ซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับที่ดีมำก ได้แก่
1.1) คณะกรรมกำรบริ หำร สสปน. ให้ ควำมเห็ นชอบแผนยุ ทธศำสตร์ หรื อ ทบทวน
ยุทธศำสตร์เดิม เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2555 และพิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจำปี 2557 และแผนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2556
1.2) ด้ ำ นกำรรำยงำนผลระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ำรมหำชนที่ ส ำคั ญ พบว่ ำ
สสปน. สำมำรถรำยงำนผลระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัญ ครบถ้วนทุกระบบ รวมทั้งได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ได้ในทุกไตรมำสครบถ้วนตำมเกณฑ์
1.3) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแล (รองนำยกรัฐมนตรี (นำย
ยุคล ลิ้มแหลมทอง) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2556 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2557
1.4) คณะกรรมกำรบริหำร สสปน. มีส่วนร่วมในกำรเข้ำประชุมในระดับสูง ซึ่งจำกกำร
ประชุม ทุกครั้งในปีงบประมำณ 2557 กำรประชุมทุกครั้งมีจำนวนคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินกว่ำร้อยละ
80 ของจำนวนคณะกรรมกำรทั้งหมด
1.5) มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญต่อ สสปน. ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน (ด้ำนภำรกิจหลัก) อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ในรำยงำนประจำปี 2556 และในเว็บไซต์ของ สสปน. เช่น
ประวัติของคณะกรรมกำรบริหำร สสปน. กำรเข้ำประชุม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่
สำคัญ พันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน กลยุทธ์ เป้ำหมำยประจำปี ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
1.6 ) คณะกรรมกำรบริหำร สสปน. เห็นชอบกำรแบบประเมินตนเองทั้ง คณะของคณะ
กรรมกำรบริหำรประจำปี 2557 ในกำรประชุมเมื่อ วันที่ 23 กันยำยน 2557
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นอกจำกนี้ มี ก ำรจั ด โครงกำร/กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมกำรได้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรในระดับนำนำชำติ เช่น มีกำรนำคณะกรรมกำรเยี่ยมชมและประชุมหำรือกับ หน่วยงำนทำงด้ำนไมซ์ ณ
เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น สำหรับภำยในประเทศ ได้ดำเนินกำรส่ งคณะกรรมกำรเข้ ำอบรมหลักสูตรสถำบัน
พระปกเกล้ำ
2) อย่ำงไรก็ดียังมีบำงประเด็นที่คณะกรรมกำรบริหำร สสปน. ควรให้ควำมสำคัญ คือกำร
ประเมินผลระดับผู้บริหำรระดับสูง(รองจำกผู้อำนวยกำร 2 ระดับ) ล่ำช้ำกว่ำที่เกณฑ์กำหนด ส่งผลให้ผลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ถูกปรับลด 0.5 คะแนน
3.4.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ได้คะแนนที่ 5.0000
สสปน.จ้ ำ งศู น ย์ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรแห่ ง จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย เป็ น ผู้ ด ำเนิ น โครงกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ตำมสัญญำเลขที่
57-47 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2557 โดยกำหนด ขอบเขตกำรศึกษำ ดังนี้ ศึกษำกำรดำเนินงำนภำยใต้ภำรกิจของ
สสปน. จำกข้ อมูลกำรดำเนินงำนของ สสปน. ย้ อนหลัง 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556) กำหนดกรอบกำร
ประเมินผล ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้ำนประสิทธิผล มิติด้ำนประสิทธิภำพ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และ
มิติดำ้ นกำรพัฒนำองค์กร และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำกำรวิเครำะห์และประเมินผลที่ได้จำกกำรประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรจั ดประชุ ม และนิท รรศกำร และทั ศ นคติ ของผู้ บ ริห ำร สสปน. ต่ อกำร
บริหำรงำน ประเมินผลของกำรดำเนินงำนภำยใต้ภำรกิจของสำนักงำนฯ ปัญหำ อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนในระยะต่อไป
3.4.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
สสปน. กำหนดแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริห ำรงำนบุคคล ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 7 แผนงำน คือ
1. กำรพัฒนำระบบบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ (TQM)
2. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล (HRIS)
3. กำรทบทวนปรับปรุงข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
4. กำรสร้ำง Core Value และทบทวน Competency
5. กำรจัดทำแผน Succession Plan : กำรวำงแผนของผู้สืบทอดตำแหน่ง
6. กำรพัฒนำระบบบริหำรผลงำน
7. กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมำณ สสปน.สำมำรถดำเนินงำนได้ครบถ้วนทั้ง 7 แผนงำน ค่ำคะแนนที่
ได้ 5.0000
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำ สสปน.สำมำรถดำเนินงำนได้ครบทั้ง 7 แผนงำน แต่ยังไม่สำมำรถ
สะท้อนได้ถึง ผลผลิต ผลลัพธ์ หรือ ผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนตำมแผนดังกล่ำว เนื่องจำก กำรกำหนดตัวชี้วัด
ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมในแต่ละกิจกรรม และยังไม่สำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนได้ เบื้องต้นเป็นเพียง
กำรพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรทำงำน นอกจำกนี้ แผนงำนควรระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน เช่น ระยะเวลำที่ต้อง
ดำเนินงำน เป็นต้น
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4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
4.1 สสปน. มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งด้ำนต่ำงๆ ให้เป็น ไปตำม
แผนยุทธศำสตร์ และมำตรฐำนสำกล โดยมีกำรเทียบเคียงกับแนวทำงกำรดำเนินงำนในระดับนำนำชำติ เนื่องจำก
ทรัพยำกรบุคคลของ สสปน. เป็นผู้มีคุณภำพมีสมรรถนะสูง รวมทั้งได้ให้ที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญมำร่วมกำหนด
แนวทำงหรือดำเนินงำน และช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กรและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ ดี
ยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 สสปน.มีฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็นปัจจุบัน

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
5.1 สสปน.ควรพัฒนำบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทั้งงำนใน
ภำรกิจหลัก และงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
5.2 สสปน. ควรนำแผนยุทธศำสตร์ ขององค์กรที่จัดทำโดยทีมที่ปรึกษำ แปลงเป็นแผนปฏิบัติ
ขององค์กร นอกเหนือจำกแผนงำนตำมเอกสำรงบประมำณ
5.3 กำรจัดแผนงำน / โครงกำร /แผนปฏิบัติกำร ควรระบุองค์ประกอบให้ครบถ้วน เช่น
เป้ำหมำย ระยะเวลำ เป็นต้น เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ กำรติดตำมและกำรประเมินผล
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