รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงำน
ของรัฐประเภทองค์กำรมหำชนที่จัดตั้งโดยพระรำชกฤษฎีกำตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้
เพื่อให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรส่งเสริม พัฒนำ กำกับดูแล ประสำน และอำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนิน
ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล กำรจัดนิทรรศกำร และสนับสนุนให้มีกำร
นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในกำรจัดกำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อให้เกิดภำพควำมเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องประเทศ รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นควำมรู้ แ ละฝึ ก อบรมแก่ บุ ค ลำกรเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ กำรประชุ ม
กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2545
กำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) ส่งเสริมกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย
2) สนับสนุน หรือจัดให้มีกำรนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเป็นกำรทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3) ให้กำรบริกำรด้ำนควำมรู้และฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือประชำชนให้เกิดควำมชำนำญ
และทักษะเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
4) เป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร
5) ให้ควำมรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้เข้ำใจกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
นำยกรัฐมนตรีมอบรองนำยกรัฐมนตรีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร
1.4 ผู้อานวยการ : นำยนพรัตน์ เมธำวีกุลชัย
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการ
นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค
นำยเสข วรรณเมธี
นำงฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล
นำยศุกรีย์ สิทธิวนิช
นำยธงชัย ศรีดำมำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โสภำพรรณ อมตะเดชะ
นำยสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยำ
นำยพรรธระพี ชินะโชติ
นำยสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
นำยนพรัตน์ เมธำวีกุลชัย

ตาแหน่ง
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำร
อธิบดีกรมสำรนิเทศ
ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
ผู้แทนอธิบดีกรมศุลกำกร
รองผู้ว่ำกำรด้ำนสื่อสำรกำรตลำด
ผู้แทนผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยกสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ (ไทย)
ผู้แทนสมำคมกำรแสดงสินค้ำ (ไทย)
นำยกสมำคมโรงแรมไทย
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศกำร

หมำยเหตุ: คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวหมดวำระเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2558 แต่ยังปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในตำแหน่ง ใน
ระหว่ำ งกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรจั ดประชุมและ
นิทรรศกำรชุดใหม่ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งในวันที่ 20 ตุลำคม 2558
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง
โครงสร้ำงองค์กรประกอบด้วย 2 สำยงำน 12 ฝ่ำย 31 ส่วนงำน (ไม่นับรวมฝ่ำยตรวจสอบภำยใน)
ซึ่งรำยละเอียดโครงสร้ำงองค์กร ดังรูปภำพ ดังนี้
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กรอบอัตรำกำลังจำนวน 152 อัตรำ โดยแบ่งเป็น
1. ผู้อำนวยกำร
1
อัตรำ
2. รองผู้อำนวยกำร
2
อัตรำ
3. เจ้ำหน้ำที่
146 อัตรำ
4. ลูกจ้ำง
3
อัตรำ
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ 1,086.274 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นจุดหมำยหลักในกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรแสดง
สินค้ำระดับโลกในภูมิภำคเอเชีย”
พันธกิจ
- เพิ่มรำยได้เข้ำประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจผ่ำนอุตสำหกรรมไมซ์
- สร้ำงศักยภำพทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมไมซ์ของไทยสู่กำรแข่งขันในตลำดโลก
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) กำรดึงงำน (WIN) – ดำเนินกำรเชิงรุก โดยมุ่งเน้นที่กำรประมูลสิทธิ์และกำรดึงงำนเข้ำ
ประเทศ รวมถึงสนับสนุนภำคเอกชนเพื่อให้ชนะกำรประมูลสิทธิ์และดึงงำนได้เพิ่มขึ้น
2) กำรสนับสนุน/ส่งเสริม (PROMOTE) – เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศไทยในฐำนะ
ศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมไมซ์ในเอเชีย และส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศ
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3) กำรพัฒนำ (DEVELOP) – กำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ไมซ์ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ระบบฐำนข้อมูล กำหนดมำตรฐำน
และกำรปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
2. สรุปผลในภาพรวม
ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ง ำนของส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศกำร(องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้คะแนน 4.2100 ซึ่งอยู่
ในระดับดี ผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำรได้คะแนน 4.5283 ในมิติ
ที่2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ได้คะแนน 4.4000 ในมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน ได้คะแนน
4.1895 และในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นไปตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ สสปน. ได้
คะแนน 4.0759 ตำมลำดับ โดยสรุป สสปน. มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ ดี สูงกว่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
2.1 ตารางสรุปผลการการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบตั ิงาน
การกากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองค์การ
รวมทุกมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน
60%

ระดับคะแนน
5.0000

4.0756

18%

4.4000

7%

4.1895

4.0000
3.0000
2.0000

15%

4.5283
1.0000

100% 4.2100

มิติที่

มิติที่ 2

มิติที่

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2558
คะแนน พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
2.2073
4.3667
4.1164
.7 00
4.9185
4.8800
5.0000
4.9474
4.4830
4.0759

มิติที่ 2
2.7600
3.1440
4.7200
.5646
5.0000
5.0000
3.0000
4.2500
4.1820
4.4000

มิติที่ 3
4.1480
5.0000
5.0000
4.6 54
4.6667
5.0000
4.7596
4.4549
4.4720
4.1859

มิติที่ 4
3.0000
3.4504
3.1400
4.2829
4.4663
4.3067
4.5547
4.5787
4.9917
4.5283

รวม
2.6152
4.1994
4.1140
3.9226
4.7430
4.7320
4.4459
4.7423
4.5160
4.2100

คะแนนรวม
5
4
3
2

1
0
2549

2550

255

2552

255

2554

2555

2556

2557

2558

ปี พ.ศ.
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

1

จานวน

60
12

81,840

84,920

88,000

91,080

ผลกำรด้ำเนินงำน
5
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก
4.0759
94,160 95,875 5.0000 0.6000

จานวน

11

7,357

7,551

7,745

7,939

8,133

7,622

2.3660

0.2603

1.3 ร้อยละของจานวนนักเดินทางไมซ์ที่
ระดับ
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
1.4 จานวนพื้นที่ที่ได้รบั การพัฒนาสู่เมืองไมซ์
จานวน
ซิตี้*
1.5 จานวนรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ระดับ
ประเทศ
1.6 จานวนสถานที่จดั งานที่ได้รบั การสารวจ
แห่ง
ตามมาตรฐานห้องประชุม (TMVS :
Thailand MICE Venue Standard)
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง
ระดับ
พอใจและพัฒนาการให้บริการ
2.2 ระดับความสาเร็จในการได้รบั การผลักดัน
ระดับ
ให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind ของ
ไมซ์
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
ร้อยละ
จ่ายเงิน
3.2 ร้อยละโครงการด้านการตลาด
ร้อยละ
(Tradeshows) ที่สามารถใช้หลักเกณฑ์
ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดสรรงบประมาณ
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาด้านการ
ระดับ
กากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ระดับ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
นำ้ หนักรวม

12

-6

-3

0

3

6

5.76

4.9190

0.5903

8

3

4

5*

6*

7*

6*

3.0625

0.2450

12

28,974

30,233

31,493

32,753

34,012

46,873

5.0000

0.6000

5

30

45

60

75

90

60

3.0000

0.1500

0.3920

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 จานวนรายได้จากการใช้จา่ ยของผู้
เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย
1.2 จานวนงานไมซ์ที่ได้จดั ขึ้นในประเทศไทย

หน่วยวัด

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

18
10

1

2

3

4

5

3.92

4.4000
3.9200

8

Top 9

Top 8

Top 7

Top 6

Top 5

Top 3

5.0000

0.4000

7
3
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ค่ำคะแนนที่ได้ 4.2100

หมายเหตุ : * เกณฑ์ฯเชิงคุณภาพ

3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.0759
สสปน. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศำสตร์ของ สสปน. ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
- การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดเป้าหมาย : สสปน.กำหนดควำมสำเร็จ 3 ตัวชี้วัดได้แก่
- รำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงกลุ่ม MICE ที่เข้ำมำประเทศไทย เพื่อเข้ำร่วมกำร
ประชุมนำนำชำติของกลุ่มบริษัท (Corporate Meetings) เข้ำมำท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (Incentives) เข้ำร่วม
กำรประชุมนำนำชำติของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meetings or Conventions) รวมถึงผู้แสดงสินค้ำ
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(Exhibitors) ผู้เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ (Visitors) และผู้จัดงำนและร่วมงำนมหกรรม
นำนำชำติและ เมกะอีเว้นท์ (Mega Event) จำนวน 95,875 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยมำกโดยสูงกว่ำเป้ำ
หมำยถึง ร้อยละ 8.94 ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
ทั้งนี้ สสปน. ได้ตั้งเป้ำหมำยรำยได้ไมซ์ที่ 06,78 ล้ำนบำท โดยตั้งเป้ำหมำยจำกสมมุติฐำนใน
สถำนกำรณ์ที่ไม่มีผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอก แต่เนื่องจำกในปี 2557 มีเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง จึงทำให้ผลกำร
ดำเนินงำนติดลบเป็น 80,800 ล้ำนบำท แต่ในกำรเจรจำตัวชี้วัดปี 2558 ทำงสำนั กงำน ก.พ.ร. ได้กำหนดค่ำ
เท่ำกับ ผลกำรดำเนินงำนปี 2557 + 0% และกำหนด Interval .5% ดังนั้น ซึ่งหำกเทียบกับเป้ำหมำยเดิมแล้ว
นั้น ผลกำรดำเนินงำนปี 2558 ยังต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่เคยกำหนดไว้ อีกทั้ง ยังมีรำยได้จำกผลกำรดำเนินงำน Mega
Event ซึ่ง สสปน. ได้เริ่มดำเนินงำนร่วมด้วยเป็นปีแรก โดยกำรดำเนินงำนในปี 2558 ที่ สสปน. ใช้กลยุทธ์เพื่อ
ดึงควำมเชื่อมั่นของกำรจัดงำน คือ กำรสนับสนุนให้มีกำรจัดงำนใหญ่ๆ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ระดับ Mass
ให้นักเดินทำงต่ำงๆ ได้เห็นว่ำประเทศไทยสำมำรถจัดกิจกรรมได้เป็นปกติ ดังตัวอย่ำง งำนสนับสนุนกำรประขุม
นำนำชำติ 2558 ของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI งำนขนำดใหญ่) มีผู้เข้ำประชุมชำวต่ำงชำติ 4,000 คน (จำก
เป้ำหมำย 0,000 คน) อีกทั้ง ยังทำกิจกรรมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กลับมำจำกปี 2557 ที่มีกำรชุมนุม ด้วยกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในงำน Trade Show ในต่ำงประเทศ เพิ่มกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรตลำดร่วมกับพันธมิตรของ
สสปน. ในงำน International Trade Show (Global Partnership) โดยกำรเข้ำร่วมจัดงำน (IBTM ในประเทศ
สเปน ปี 2558) เป็น Co-Partner ในกำรจัดงำนโดยเข้ำไปอยู่ในงำนใหญ่สร้ำงโอกำสในกำรประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์ประเทศไทย มีกิจกรรมแถลงข่ำวกับสื่อมวลชน (Press Conference) ในงำนจะมี LOGO TCEB ซึ่ง
ต่ำงจำกปี 2557 สสปน. เข้ำร่วม Trade show แต่ไม่ได้เป็น Co-Partner เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกภำพ พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยต่อคนต่อวัน และจำนวนวันพักค้ำงของนัก
เดินทำงไมซ์มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน

จำกภำพ สสปน. วิเครำะห์แล้ว พบว่ำสถิติอุตสำหกรรมไมซ์ที่ ดำเนินกำรจัดเก็บมำอย่ำงต่อเนื่อง
แนวโน้ ม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ อ คนต่ อ วั น และจ ำนวนวั น พั ก ค้ ำ งของนั ก เดิ น ทำงไมซ์ มี แ นวโน้ ม ลดลง ซึ่ ง เกิ ด จำก
สสปน.ได้มีกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ พบว่ำ สภำพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวดี อีกทั้งบริษัทต่ำงๆ ต้องมีกำรจำกัด
ค่ำใช้จ่ ำยในส่ว นของกำรจั ดกิจ กรรม จึ งส่ งผลให้ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนไมซ์ล ดลง นอกจำกนี้ เทรนของ
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อุตสำหกรรมจะเน้นนักเดินทำง short haul มำกขึ้น โดยเฉพำะช่วงปี 57-58 นักเดินทำงส่วนใหญ่มำจำกประเทศ
อำเซียน ส่งผลให้ระยะพำนักสั้นลง อีกทั้งแนวโน้มลักษณะงำนไมซ์ที่เกิดใหม่ของอุตสำหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน ที่
ลักษณะงำนจะเป็นงำนขนำดเล็ก และจำนวนวันที่จัดกิจกรรมที่สั้นลง หรืองำนเดิมที่เคยจัดเป็นงำนระดับทวีป ก็มี
กำรแตกเป็นงำนระดับภูมิภำคแทน อำทิเช่น งำน Asia Pacific Herbalife Extravaganza ที่แต่ก่อนจะเป็นกำร
รวมผู้เข้ำร่วมงำนจำกทวีปเอเซียทั้งหมด ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีกำรใช้จ่ำยสูงอำทิ ญี่ปุ่น เกำหลีด้วย แต่ในปัจจุบั น
ประเทศญี่ปุ่น และเกำหลี มีกำรจัดงำน Herbalife Extravaganza เป็นของตนเอง จึงส่งผลนักเดินทำงไมซ์จำก
ประเทศเหล่ำนั้นไม่เข้ำมำร่วมงำน Asia Pacific Herbalife Extravaganza ที่จัดในประเทศไทย แต่กลับมีคนจำก
ประเทศรอบประเทศไทยเดินทำงเข้ำมำร่วมงำนแทน หรือลักษณะธุรกิ จกำรประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รำงวัล (Meetings & Incentives) จะเป็นกลุ่มลูกค้ำองค์กรที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรเดินทำง ซึ่ง
ปัจจุบันมีกำรจัดสรรงบประมำณที่จำกัด และข้อจำกัดในเรื่องจำนวนวันที่จะกระทบต่อวันทำงำนของพนักงำน ทำ
ให้กำรขยำยวันพักเฉลี่ยค่อนข้ำงทำได้ยำก ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้นักเดินทำงจ่ำยเงินเพิ่มขึ้น สสปน. จึ งได้มีกำรทำ
กิจกรรมเพื่อกระตุ้น ดังนี้
- ผลักดันให้สมำคมผู้จัดงำนเพิ่มโปรแกรมในกำรดูงำนหรือจัดเวิร์คชอป (Technical Visit)
เพิ่มเติมจำกกำหนดกำรประชุมปกติเพื่อเพิ่มระยะเวลำกำรพำนัก และกระจำยรำยได้
- เสนอให้สมำคมผู้จัดงำนจัดสรรพื้นที่สำหรับออกร้ำนให้กับสินค้ำไทยเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
ได้จับจ่ำยในระหว่ำงกำรประชุม
- เสนอ Pre/post tour ที่จัดพิเศษสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมและผู้ติดตำม
- ขยำยตลำดที่มีศักยภำพโดยเฉพำะตลำด Long Haul ที่จะมีกำรใช้จ่ำยและวันพักเฉลี่ยนำน
กว่ำกลุ่มตลำด Short Haul โดยได้มีแผนงำนส่งเสริมกำรตลำดและกำรขำยเพิ่มเติมในยุโรปใต้ ผ่ำนกิจกรรม
Europe Roadshow (France & Italy) และยุโรปตะวันออก ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม TAT Roadshow และ
ละตินอเมริกำ ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเทรดโชว์ LAMITE
- ขยำยฐำนตลำดเพื่อเข้ำถึงลูกค้ำระดับบน Premium Market โดยกำรเข้ำร่วมงำนส่งเสริม
กำรขำย International Luxury Mart เพื่อเพิ่มรำยได้จำกนักเดินทำงที่มีกำรใช้จ่ำยสูง ที่นครเซี่ยงไฮ้และเมือง
คำนส์
- กระจำยรำยได้ไปยังภูมิภำคอื่นในประเทศผ่ำนแคมเปญ Thailand Connect Beyond the
Capital โดยกำรส่งเสริมให้ผู้จัดงำนขยำยจุดหมำยปลำยทำงไปยังเมืองทีมีศักยภำพอื่นนอกเหนือจำกกรุงเทพ ซึ่ง
เพิ่มค่ำใช้จ่ำยของลูกค้ำในเรื่องกำรเดินทำงภำยในประเทศ
- กระตุ้นกลุ่มลูกค้ำองค์กรในกำรเพิ่มจำนวนนักเดินทำงเข้ำมำในลักษณะ Mega Group เพื่อ
เพิ่มรำยได้ ผ่ำนแคมเปญ Thailand Big Thanks โดยเน้นงำนที่มีขนำดเกิน 2,000 คน
- จ ำนวนงำนไมซ์ที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทย สำมำรถดำเนินงำนได้ 7,622 งำน ซึ่งผลกำร
ดำเนินงำนใกล้เคียงเป้ำหมำยมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 2.3660
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- จำนวนนักเดินทำงไมซ์ มีจำนวน 1,095,995 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกเป้ำหมำยทีกำหนดไว้
1,036,334 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.9190
- การสนับสนุนอุตสาหกรรม D-MICE ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง : ในปีงบประมำณ 2558 มีพื้นที่
ที่ได้รับกำรพัฒนำสู่เมืองไมซ์ซิตี้ จำนวน 6 เมือง คือ กรุงเทพ พัทยำ ขอนแก่น หำดใหญ่ เชียงใหม่ และภูเก็ต ตำม
องค์ประกอบของเมืองไมซ์ซิตี้หรือเมืองที่มีศักยภำพรองรับกำรจัดงำนไมซ์ และเงื่อนไข ดังนี้
- มีกำรส่งเสริมกิจกรรมในทุกจังหวัด และ มีกำรประเมินผลลัพธ์กำรจัดกิจกรรมและจัดส่ง
ข้อคิดเห็นกลับไปยังจังหวัด
- ทุกพื้นที่ได้รับ กำรตรวจสอบตำมคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) โดยมีรำยงำนสรุปผลจำนวนสถำนที่จัดงำนที่ได้รับมำตรฐำนและแนวทำงกำรปรับปรุง
สำหรับสถำนที่จัดงำนที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
อย่ำงไรก็ตำม มีบำงพื้นที่ที่ดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมองค์ประกอบและเงื่อนไข จึงถูกปรับลดเชิง
คุณภำพ ค่ำคะแนนทีได้ .0625 สำหรับรำยได้จำกกำรใช้จ่ำยของนักเดินทำงกลุ่ม MICE ในประเทศไทย มีจำนวน
46,87 ล้ำนบำท ค่ำคะแนนทีได้ 5.0000
- การพัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม MICE : สสปน.ได้กำหนด
มำตรฐำนห้องประชุม (TMVS : Thailand MICE Venue Standard) แล้วเสร็จตั้งแต่ปีที่ผ่ำนมำ โดยในปีนี้ได้
ดำเนินกำรตรวจประเมินและให้คำแนะนำมำตรฐำนห้องประชุม (TMVS : Thailand MICE Venue Standard)
จำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ค่ำคะแนนทีได้ 3.0000 มีรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
ดังนี้
จำนวน
ครั้งที่
สถำนที่ ขอประเมิน ประเมินจริง ผ่ำนมำตรฐำน ห้องที่ประเมิน ห้องที่ผ่ำน
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
1: 12-16 ต.ค.57
กรุงเทพ 29
29
27
70
68
2: 21-22 ต.ค.57
พัทยำ
15
13
8
33
22
3: 28-29 ต.ค.57
หำดใหญ่ 15
4
2
7
4
4: 6-7 พ.ย.57
ภูเก็ต
15
5
2
13
5
5: 11-13 พ.ย.57
ขอนแก่น 20
4
2
15
12
6: 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.57 เชียงใหม่ 15
5
1
10
3
รวม
60
42
ที่มำ : ผลตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โครงกำรจัดทำแผน
แม่บทฯ กำรเผยแพร่และตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย
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3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ18) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4000
3.2.1 การสารวจความพึงพอใจในปี 2558 สสปน. ได้ให้ INTAGE (Thailand) Co., Ltd.
ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อองค์กร (หน้ำ 89) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร “โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
โดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สสปน.ในกำรดำเนินธุรกิจไมซ์ ” จำกกำรสำรวจผู้เกี่ยวข้องจำนวน 200 รำย
ซึ่งผลกำรสำรวจพบว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ที่ 8.46

โดยมีรำยละเอียดกำรศึกษำ ดังนี้

- วิธีดำเนิน กำรวิจัย และลั กษณะกลุ่มเป้ำหมำย : กำรศึกษำครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลเชิง
ประมำณ (Quantitative) โดยนำเสนอเป็นกำรสำรวจเป็น 2 รูปแบบ คือ .สำรวจข้อมูลแบบออนไลน์ (online
survey) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกอีเมลล์แอดเดรสจำกรำยชื่อที่ได้รับ จำก สสปน.เพื่อเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่
เหมำะสมกับรูปแบบออนไลน์ 2.สำรวจข้อมูลแบบสัมภำษณ์ one-on-one กับผู้บริหำรในบำงกลุ่มตัวอย่ำงที่
เหมำะสมกับรูปแบบ (executive interview)
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- สำหรับหัวข้อหลักในกำรสอบถำมผู้ทำกำรศึกษำจะต้องดำเนินกำรสำรวจและประเมินควำม
พึงพอใจในกำรให้บริกำรของ สสปน. ใน 6 มิติต่ำงๆ ดังนี้
1.กำรพัฒนำธุรกิจไมซ์
2.กำรเป็นสื่อกลำงระหว่ำงรัฐกับเอกชน
3.กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ/เสริมสร้ำงรำกฐำน
4.สมรรถภำพของบุคลำกร
5.กระบวนกำรภำยใน/ลักษณะเฉพำะองค์กร
6.กำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำด
ทั้งนี้มีกำรวิเครำะห์ผลสำรวจควำมพึงพอใจเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ
2557 พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงงำนตำมผลสำรวจ และเสนอต่อคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
แนวทำงกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมผลกำรสำรวจ ประจำปีงบประมำณ 2557 เมื่อกำรประชุมครั้งที่ 4/2558
วันที่ 26 พฤษภำคม 2558 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรปรับปรุงตำมที่เสนอ
และรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ 2558
ต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็น เมื่อกำรประชุมครั้งที่ 6 /2558 วันที่ 2 กันยำยน 2558 โดยผล
กำรสำรวจตำมรำยงำน “โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สสปน.ในกำรดำเนินธุรกิจ
ไมซ์” พบว่ำ มีระดับคะแนน 8.46 คือ ที่ร้อยละ 84.60 ซึ่งผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้
คะแนนที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ค่ำคะแนนที่ได้ .9200
3.2.2 การได้รับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind ของไมซ์ สสปน. มีกำรสำรวจTop
of Mind Project – Ranking Summary สำหรับ Overall( Business Traveler and MICE Visitor)จำนวน 808
รำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พบว่ำ
 If someone mentions "Asian countries with good business opportunity or
suitable for MICE", what countries come to your mind? : ประเทศไทย อยู่ใน
ระดับ 2
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 Ranking for all attributes : ประเทศไทย อยู่ในระดับ 3

ซึ่งจำกกำรผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind ของไมซ์ ผลกำรสำรวจภำพรวมของทั้ง
2 กลุ่มเป้ำหมำย คือ Business Traveler and MICE Visitor ในทุกปัจจัย พบว่ำประเทศไทยอยู่ในระดับ Top 3
ส่วนใหญ่ ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเฉพำะกลุ่ม MICE Visitor ผลกำรสำรวจพบว่ำประเทศไทยอยู่ใน
ระดับ Top 4 ส่วนใหญ่ มีเพียง 1 Factor ที่อยู่ในระดับ Top 3
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3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 7) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1895
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สสปน. โดยงบประมำณที่ใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร สสปน. จำนวน 98 ,556,600 บำทจำกผลกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในรอบ 2 เดือนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วมี
กำรเบิกจ่ำยตำมแผนและผูกพันสัญญำ จำนวน ,086,274,900 บำท เมื่อคำนวณตำมเกณฑ์ ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน คิดเป็นร้อยละ 90.54 ซึ่งอยู่ในระดับ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่
กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนค่ำคะแนนที่ได้ 3.1088
3.3.2 การจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรบริ ห ำร
งบประมำณ โดยนำต้นทุนต่อหน่วยของโครงกำรด้ำนกำรตลำด (Trade Show) ของปีงบประมำณ 2557 มำใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2559 มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
กำรจัดสรร
ต้นทุนมำตรฐำน ปี
งบประมำณ*
2557
งำน
ปี 2559
หมำยเหตุ
(เฉพำะต้นทุน
(ต้นทุนทำงตรง)
ทำงตรง) (บำท)
(บำท)
. Trade Show - 2,2 9,496.64
12,269,000.00
- เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.40
AIME
2. Trade Show - 2,566,892.30
3,624,500.00
- เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ 41.20 เ นื่ อ ง จ ำ ก ใ ห้
IT&CM China
ควำมสำคัญกับตลำดจีนซึ่งเป็นลูกค้ำสำคัญ
โดยมีกำรปรับปรุงรูปแบบงำนเพื่อดึงงำน
จำกตลำดจีนให้มำกขึ้น
3. Trade Show - 8,984,900.46
9,070,500.00
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95
IMEX Germany
4. Trade Show - 2,729,932.71
3,718,200.00
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.20 เนื่องจำกตลำดจีน
IBTM China
เป็ น ตลำดให้ ที่ มี ค วำมส ำคั ญ จึ ง มี ก ำร
ปรับปรุงรูปแบบงำนที่เข้ำร่ว มสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและควำมน่ำสนใจของไมซ์ไทย
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5. Trade Show - 3,831,440.47
IMEX America

6,017,100.00

6. Trade Show - 9,701,359.21
IBTM
World
(IBTM)
รวม Trade Show 40,034,021.79
กำรจัดงำน IT&CMA 45,000,000.00

10,955,500.00

45,645,800.00
46,191,200.00

-

เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 57.04 เนื่อ งจำกมี ก ำร
ปรับปรุงรูปแบบงำนให้ เกิดควำมเชื่อมั่นต่อ
อุตสำหกรรมไมซ์ของไทยในตลำดอเมริกำ
รวมทั้ ง เพิ่ ม พื้ น ที่ ง ำนจำก 500 ตำรำงฟุ ต
เป็น 600 ตำรำงฟุต
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 เนื่องจำกมีกำรปรับ
รูปแบบงำนที่เข้ำร่วม เพื่อฟื้นควำมเชื่อมั่ น
ต่ออุตสำหกรรมไมซ์ของไทย
- ภำพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.02
- เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.65

ซึ่งจำกโครงกำรด้ำนกำรตลำด (Trade Show) ของปีงบประมำณ 2557 จำนวน 6 โครงกำร
สำมำรถนำมำใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2559 ได้ครบถ้วนทุกโครงกำร ซึ่งผลกำรดำเนินงำน
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลกำรดำเนิน งำนดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5283
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำ
องค์กำรสำมำรถเติบ โตอย่ำงยั่งยื น ได้รับ กำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะ
สั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำ
จำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สสปน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.7925 จำแนก
ตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
น้ำหนัก ผลประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ าน
2
5.0000
ประจาปี ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานของ
1.75 4.9571
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
0.5
5.0000
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1
3.5000
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.75 4.7143
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุม
2
5.0000
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมิน
และกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
1
5.0000
ในการปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม
10
4.7925

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.7925 คะแนน
. คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี ภำยใน
เวลำที่กำหนด
5.0
2.2 มี กำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่ อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร

4.0
3.0

.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผล
กำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส

2.0
1.0
2. มี กำรเปดเผยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดย
คณะกรรมกำรร่ว มแสดงควำมคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผล
ประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่

.5 กำรเปดเผยข้อ มูลและควำมโปร่งใส

0.0
. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐ มนตรีที่
กำกับดูแลองค์กำรมหำชน

.4 กำรเข้ำร่ว มกำรประชุมของคณะกรรมกำร/
อนุกรรมกำร

1) คณะกรรมกำรบริหำรสสปน. ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำร
ก ำกั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ำรณำจำกกระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลที่ ดี และกำรสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ งครบถ้ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบำทของคณะ
กรรมกำรบริหำรสสปน. ซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับที่ดี ได้แก่
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1.1) คณะกรรมกำรบริหำร สสปน. ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ หรือ ทบทวนยุทธศำสตร์
เดิม เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2557
1.2) ด้ำนกำรรำยงำนผลระบบกำรบริห ำรจัดกำรองค์กำรมหำชนที่ส ำคัญ พบว่ำ สสปน.
สำมำรถรำยงำนผลระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัญ ครบถ้วนทุกระบบ รวมทั้งได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ทั้งใน
ด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ได้ในทุกไตรมำสครบถ้วนตำมเกณฑ์
1.3) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแล รองนำยกรัฐมนตรี (นำยยุคล ลิ้ม
แหลมทอง) จ ำนวน 3 ครั้ ง โดยน ำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส ซึ่งมีรำยงำนละเอียดผลกำร
ดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 และ ไตรมำสที่ 3
1.4) คณะกรรมกำรบริหำร เข้ำร่ว มประชุมเกินกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนคณะกรรมกำร
ทั้งหมด จำนวน 6 ครั้งจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ทั้งสิ้น 8 ครั้ง
1.5) มีกำรเปดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญ ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน (ด้ำน
ภำรกิจหลัก) อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ในรำยงำนประจำปี 2557 และในเว็บไซต์ของ สสปน. เช่น ประวัติของคณะ
กรรมกำรบริหำร สสปน. กำรเข้ำประชุม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่สำคัญ พันธกิจ
แผนกำรปฏิบัติงำน กลยุทธ์ เป้ำหมำยประจำปี ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจน
ข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
1.6) คณะกรรมกำรบริ ห ำร สสปน.เห็ น ชอบกำรแบบประเมิ น ตนเองทั้ ง คณะของคณะ
กรรมกำรบริหำรประจำปี 2558 ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2558
1.7) มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศ ส ำหรับกรรมกำรใหม่ จำนวน 3 ท่ำนได้แก่
นำงฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล (ผู้แทนอธิบดีกรมศุลกำกร) นำยยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และ นำงมำลี โชคล้ ำเลิ ศ อธิบ ดีกรมส่ งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ได้จัดให้ มี กำรพัฒ นำ
ศักยภำพของคณะกรรมกำร ผ่ำนหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย และจัดโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนให้คณะกรรมกำรได้เข้ำร่วมโครงกำรในระดับนำนำชำติ
เช่น เดินทำงไปตรวจเยี่ยมงำน UFI Global CEO Forum 20 5 ระหว่ำงวันที่ 27 - 30 มกรำคม 2558 ณ กรุง
ลอนดอน สหรำชอำณำจักร ซึ่งจัดโดยสมำคมกำรแสดงสินค้ำโลก (Global Exhibition Association: UFI)
เป็นต้น
อย่ ำงไรก็ตำม ยั งมีบ ำงประเด็นที่ค ณะกรรมกำรบริห ำร สสปน. ควรให้ ควำมส ำคัญ คือกำร
ประเมินผลระดับผู้บริหำรระดับสูง(รองจำกผู้อำนวยกำร 2 ระดับ) ล่ำช้ำกว่ำที่เกณฑ์กำหนด ส่งผลให้ผลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ปรับลด 0.5 คะแนน รวมทั้ง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเปดเผยข้อมูล กำรรำยงำนด้ำนควำม
เสี่ยงได้กำหนดให้รำยงำนต้องมีข้อมูลคำอธิบำย กำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรเปลี่ ยนแปลงที่สำคัญ พร้อมทั้งระบุ
ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไข ได้อย่ำงครบถ้วน
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3.4.2 ด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ค่ำคะแนนที่ได้ 4.0000
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกจำกหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์และผลกำร
สำรวจประสบกำรณ์หรือกำรรับรู้ ที่ทำให้หน่วยงำนทรำบถึงข้อจำกัดในกำรดำเนินงำนและมีกำรพัฒนำปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐโดยรวมของ
ประเทศ
โดยหน่วยงำน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูง (คะแนน 60 – 79.99
คะแนน) ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ที่ 78.28 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
77.56
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
72.98
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
98.75
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
72.11
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
65.06
คะแนน ITA
78.28
4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สสปน. มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ด้ำนต่ำงๆ ให้เป็น ไปตำม
แผนยุทธศำสตร์ และมำตรฐำนสำกล โดยมีกำรเทียบเคียงกับแนวทำงกำรดำเนินงำนในระดับนำนำชำติ และ
ทรัพยำกรบุคคลของ สสปน. เป็นผู้มีคุณภำพ มีสมรรถนะสูง
2) ฐำนข้อมูลของ สสปน. เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร
3) กำรรำยงำนผลงำนของตัวชี้วัดบังคับตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำน เช่น ตัวชี้วัดที่ 4. กำร
กำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กร สำมำรถทำได้อย่ำงเป็นระบบ
5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สสปน.ควรเพิ่มกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทั้งงำนในภำรกิจหลักและงำนตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องแม้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงโยกย้ำย
2) สสปน. ควรนำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรที่จัดทำโดยทีมที่ปรึกษำ แปลงเป็นแผนปฏิบัติของ
สสปน. นอกเหนือจำกแผนงำนตำมเอกสำรงบประมำณ
3) กำรจั ด แผนงำน / โครงกำร /แผนปฏิบัติ กำร ควรระบุองค์ ประกอบให้ ค รบถ้ว น เช่ น
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรมและระยะเวลำ เป็นต้น เพื่อ กำรติดตำมและกำรประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำตำมที่กำหนด
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4) ควรทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และประเมินผลตนเองได้ถูกต้อง เช่น หน่วยวัด (แห่ง/ห้อง ) คำนิยำม หรือคำจำกัดควำมของตัวชี้วัด บังคับ เช่น
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ กำหนดให้คำนวณจำกค่ำเฉลี่ย
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