ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ดี
ปานกลาง
ต่ํา
; ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

70.00%

4.9043

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

5.00%

4.2000

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

5.00%

5.0000

10.00%

5.0000

90%

4.8811

มิติที่ 1

มิติที่ 3

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมของ องคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) อยูในเกณฑดีมาก โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับคะแนน 4.8811
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : หากพิจารณาผลคะแนนรายมิติสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค ก ารมหาชน) สามารถดํ า เนิ น งานได ใ นระดั บ ดี ม าก ใน 3 มิ ติ คื อ มิ ติ ด า นประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน มิ ติ ด า น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติดานการพัฒนาองคกร สวนมิติดานคุณภาพการใหบริการผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล : สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการประมวลผลการ
ดําเนินงานผานระบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการบริหารงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) :
คณะกรรมการ สสปน. ไดติดตาม กํากับ ดูแล และผลักดันใหผลการดําเนินงานของ สสปน. อยางสม่ําเสมอ ทําใหการ
ดําเนินงานของ สสปน. บรรลุเปาหมายไดอยางนาพอใจ ทั้งจากรัฐบาลและผูที่เกี่ยวของในธุรกิจการจัดการประชุมและ
แสดงนิทรรศการ หรือ กลุม MICE
ผูบริหารของ สสปน. ไดมีสวนรวมอยางมากในการพิจารณากําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน รวมถึงการไดทําความตกลง
กันภายในกับเจาหนาที่ของ สสปน. เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
 อื่น ๆ :
เนื่องจาก สสปน. เปนองคการที่จัดตั้งขึ้นใหม ทําใหการตั้งเปาหมายในการดําเนินงานยังไมมีขอมูลพื้นฐานในดานผลการ
ดําเนินงาน ดังนั้น สสปน.จึงควรศึกษาเทียบเคียงกับองคการในลักษณะเดียวกันในระดับสากล เพื่อกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินงานตอไป
นอกจากนี้ในดานการกํากับดูแลของคณะกรรมการองคการมหาชน สสปน. ไดรับการยกเวนไมตองประเมินในประเด็นนี้
ซึ่งมีน้ําหนักการประเมิน รอยละ 10 ทําใหภาพรวมของการประเมินของ สสปน. มีน้ําหนักรวมรอยละ 90
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (ตอ)
3. ขอเสนอแนะ
 สสปน. ควรจัดใหมีระบบฐานขอมูลดาน MICE ใหมีความสมบูรณตอไป เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่มีความถูกตองและ
ชัดเจนมาใชในการตัดสินใจ รวมถึงการใหบริการแกบุคลากรดาน MICE จะสามารถคนควาขอมูลจาก สสปน. ดานตางๆ
ของ MICE
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 70)
1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักเดินทางกลุม MICE ที่เขามา
รอยละ
ประเทศไทย (ไมรวมจํานวนผูติดตามธุรกิจ MICE)
2 จํานวนรายไดจากการใชจายของผูเดินทางกลุม MICE ที่เขา
ลานบาท
มาประเทศไทย (ไมรวมรายไดจากผูติดตามธุรกิจ MICE)
3 จํานวนครั้งที่ชนะการประมูลสิทธิ์ การจัดประชุมสําคัญที่
ครั้ง
สามารถเสริมภาพลักษณของประเทศมาจัดในประเทศไทย
(Convention)
4 จํานวนงานใหมที่ไดรับสิทธิ์ในการจัดโดยไดจากการดึง
งานหรือการจําลองงานหรือการสรางงานและรวมถึงงานที่
จํานวน
มีอยูโดยไดรับการยกระดับใหเปนนานาชาติมากขึ้น
5 จํานวนหนวยงานทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศที่
หนวยงาน
ติดตอขอรับการสนับสนุนจากองคกร
6 ระดับความสําเร็จในการจัดทําเว็บไซดพรอมขอมูลตาม
ระดับ
แผนฯใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรที่ได
ระดับ
มาตรฐานสากลสําหรับพัฒนาบุคลากร MICE ตามแผนงาน

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

70

4.9043

10
10

8

13

18

23

28

35.46

5.0000

0.5556

35,900 37,500 39,100 40,700 42,300 42,560

5.0000

0.5556

10

0

-

1

-

2

2

5.0000

0.5556

15

0

2

5

10

15

51

5.0000

0.8333

5

49

59

69

79

89

140

5.0000

0.2778

5

ไม
สําเร็จ

-

-

-

สําเร็จ

สําเร็จ

5.0000

0.2778

5

ไม
สําเร็จ

-

-

-

สําเร็จ

สําเร็จ

5.0000

0.2778

0
0

2
20

5
50

10
100

15
150

45
83

5.0000
3.6600
4.2000
4.2000
5.0000

0.2778
0.2033

8 จํานวนองคกรและบุคลากรที่ผานการอบรมใน พ.ศ. 2548
8.1 จํานวนองคกร
8.2 จํานวนบุคลากร

หนวยงาน
หนวยงาน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 5)
9 รอยละความพึงพอใจในการอบรมของผูประกอบการ
รอยละ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 5)
10 รอยละความสําเร็จในการประมูล และ/หรือยื่นขอเสนอเพื่อ
รอยละ
รับสิทธิ์การจัดงาน (Convention/ Exhibition) โดยผานการ
สนับสนุนจาก สสปน.
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20)
11 รอยละของพนักงานไดรับการฝกอบรมตามแผน
รอยละ
12 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
13 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ปให
ระดับ
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
น้ําหนักรวม
ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549

5
5
5
5
5
5

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

72.00

20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

75.00
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5
0
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1
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2
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4

100
5

5

1

-

3

-

5

90

5.0000

0.2333

0.2778

5.0000
100 5.0000 0.2778
ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร.
5

5.0000

0.2778

คาคะแนนที่ได

4.8811

หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ  ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
จํานวนนักเดินทาง
 โดยที่ในป พ.ศ. 2548 มีผลงานจํานวนนักเดินทางกลุม MICE (ไมรวมจํานวนผูติดตามธุรกิจ
กลุม MICE ที่เขามา
MICE) จํานวน 600,891 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ที่มีจํานวน 443,599 คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
ประเทศไทย (ไมรวม
35.46 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
จํานวนผูติดตามธุรกิจ  สสปน. ไดดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุกทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อนําเสนอความพรอม และ
MICE)
ศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับกลุมนักเดินทางดาน MICE รวมถึงการสรางความเชื่อมั่น
ในการใหการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของ
อุตสาหกรรม MICE ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัด Road show ไปตามประเทศกลุมเปาหมายใน sector
ตางๆ พรอมกับการเขารวม International MICE Trade Show ที่สําคัญๆในระดับนานาชาติเพื่อ
เสริมสรางโอกาสในการใหผูประกอบอุตสาหกรรมดานไมซภาคเอกชนไดพบปะกับกลุมผูซื้อที่มี
ศักยภาพ
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญๆ คือ
การใหการสนับสนุนจากภาครัฐในการนําเสนอความพรอมในแงมุมตางๆในนามประเทศไทย
ความพรอมและความมีประสิทธิภาพในการใหบริการแกนักเดินทาง MICE ของบุคลากรใน
อุตสาหกรรม MICE ของประเทศ การใหความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมนี้อยางจริงจังจากภาครัฐ
รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกผูเขารวมประชุม ผูจัดงาน และผูที่เขารวมงานตางๆ
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
2. จํานวนรายไดจาก
 โดยที่มีผลงานซึ่งเปนประมาณการรายไดจากนักเดินทางกลุม MICE (ไมรวมจํานวนผูติดตามธุรกิจ
การใชจายของผู
เดินทางกลุม MICE
MICE) ในป พ.ศ. 2548 จํานวน 42,560.26 ลานบาท สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
ที่เขามาประเทศไทย
พ.ศ. 2547 ที่มีจํานวน 33,075.48 ลานบาท รอยละ 28.68
(ไมรวมรายไดจาก  ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญ เปนผลมาจากในเรื่องของจํานวนนักเดินทางกลุม MICE
ผูติดตามธุรกิจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการพลักดันทั้งจากภาครัฐและเอกชน จึงสงผลใหการดําเนินงานในสวนนี้มี
MICE)
ผลดีตามมา
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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 ผลการดําเนินงาน สสปน. สามารถชนะการประมูลสิทธิ์ การจัดประชุมสําคัญที่สามารถเสริม
3. จํานวนครั้งที่ชนะ
ภาพลักษณของประเทศมาจัดในประเทศไทย (Convention) จํานวน 2 งาน ไดแกการจัดประชุม
การประมูลสิทธิ์ การ
ของ International Congress & Convention Association (ICCA) ในป ค.ศ. 2007 และ การประชุม
จัดประชุมสําคัญที่
ของ Rotary International Board of Director ในป ค.ศ. 2012 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
สามารถเสริม
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
ภาพลักษณของ
ประเทศมาจัดใน
 ในการดําเนินงานของ สสปน. ไดมีการศึกษาแนวทางการประมูลสิทธิ์ กรอบระเบียบ โดยละเอียด
ประเทศไทย
กอนดําเนินการประสานงานไปยังพันธมิตรในสาขาตางๆ อาทิ สายการบิน หนวยงานราชการที่
(Convention)
เกี่ยวของ (ในการประมูลสิทธิ์งานใหญๆ เจาของงานโดยสวนใหญประสงคใหนําเสนอเอกสาร
ในนามประเทศไทย และตองการการนําเสนอในนามประเทศ) โรงแรม สมาคมในประเทศ เจาของ
สถานที่จัดงานที่จะนําเสนอ เพื่อวางแผน winning strategies รวมกัน
 อยางไรก็ตาม กอนเขาเสนอตัวในการประมูลใดๆ จะตองทําการศึกษารูปแบบของการประชุมวา
การชิงสิทธิ์ในแตละป จะเปนรอบของการประชุมในภูมิภาคใด เพื่อใหแนใจวา การเขาชิงสิทธิ์ใน
ครั้งนี้ จะเปนรอบของการพิจารณาประเทศในแถบเอเชียอยางแทจริง
ภายหลังที่วางแผนรวมกันแลว สสปน. จะเปนผูดําเนินการเรื่องเอกสารการประมูล / หรือ ใหความ
ชวยเหลือแกสมาคมในประเทศในการจัดทําเอกสารการประมูล ตรวจสอบขอมูลวาถูกตอง และ
เปนไปตามขอกําหนด และจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญ คือ ความแข็งแกรงของสมาคมวิชาชีพภายในประเทศ
สมาคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ภายในประเทศ รวมถึงความรวมมือจากพันธมิตรในสวนตางๆ การให
การสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความรวมมือ รวมใจ ในการเปนเจาภาพการจัด
ประชุม ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะเอื้อตอความสําเร็จในการจัดงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
4. จํานวนงานใหมที่
 ผลการดําเนินงาน สสปน. มีงานนิทรรศการ/งานแสดงสินคาใหมที่ไดรับสิทธิ์ในการจัดโดยไดจาก
ไดรับสิทธิ์ในการจัด
การดึงงานหรือการจําลองงานหรือการสรางงาน และรวมถึงงานที่มีอยูโดยไดรับการยกระดับให
โดยไดจากการดึงงาน
เปนนานาชาติมากขึ้น จํานวนทั้งสิ้น 51 งาน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยเปนการจําลองงาน
3 งาน งานใหม 8 และการยกระดับงาน 40 งาน
หรือการจําลองงาน
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
หรือการสรางงาน
และรวมถึงงานที่มีอยู  สสปน. ไดดําเนินการทําการตลาดเชิงรุก กับบริษัทผูจัดงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเดนๆที่
โดยไดรับการ
รัฐบาลใหความสําคัญ อาทิ อาหาร สปา อิเล็คทรอนิกส จิวเวลรี่ แฟชั่น ยานยนต เพื่อเจรจาการ
ยกระดับใหเปน
ขอรับสิทธิ์การดึงงาน จําลองงาน มาจัดในประเทศไทย สําหรับการสรางงาน และยกระดับงานนั้น
นานาชาติมากขึ้น
สสปน. จะรวมเจรจากับสมาคมของภาคอุตสาหกรรม / บริษัทที่จัดงานดังกลาวในประเทศไทย ใน
(Exhibition)
การริเริ่มการเพิ่มความเปน International ใหแกงานที่จัดอยู เพื่อดึงดูดผูเขารวมแสดงสินคา และ
ผูเขารวมการเจรจาทางการคาไดเขาพบปะและเจรจาทางการพาณิชยกับผูประกอบการของไทยให
เพิ่มมากขึ้น
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญ คือ
การใหความสําคัญจากภาครัฐ ในการใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆตามที่หนวยงานประสงค
เพื่อตอกย้ําใหแกบริษัทผูจัดงานใหมีความมั่นใจวา งานที่จะเขามาจัดในประเทศไทยนั้น ไดรับการ
สนับสนุนจากประเทศเจาภาพ ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของงาน และนั่นยอมหมายถึงการตอกย้ํา
และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกบริษัทจัดงานนั้นๆ และบริษัท อื่นๆ ในการตัดสินใจนํางานเขามาจัด
นอกเหนือจากนี้ การมีกฏระเบียบการเขาเมือง การนําของเขาที่ชัดเจน และสอดรับกับการปฏิบัติ
ไดจริงของบริษัทผูจัดงาน ยังเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักที่สงผลตอการตัดสินใจนํางานเขามาจัดใน
ประเทศไทย
5. จํานวนหนวยงานทั้ง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีหนวยงานทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศที่ติดตอขอรับการ
สนับสนุนจาก สสปน. จํานวน 140 หนวยงาน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
ภายในประเทศและ
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
จากตางประเทศที่
 ตัวอยางงานที่ สสปน. ไดใหการสนับสนุนทางในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน InnovAsia 2005
ติดตอขอรับการ
สนับสนุนจากองคกร
จัดที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ จํานวน 250,000 บาท ซึ่งมีผูเขารวมงานประมาณ 3,000 คน
คาดวาจะเกิดรายไดประมาณ 21 ลานบาท
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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ตัวชี้วัด
6. ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําเว็บไซด
พรอมขอมูลตามแผน
ฯใหแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.
2548
7. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาหลักสูตรที่
ไดมาตรฐานสากล
สําหรับพัฒนา
บุคลากร MICE ตาม
แผนงานปงบฯ 2548

8. จํานวนองคกรและ
บุคลากรที่ผานการ
อบรมใน พ.ศ. 2548
8.1 จํานวนองคกร

สรุปผลการประเมิน
 สสปน. ไดดําเนินการจัดทําเว็บไชดพรอมขอมูลไดแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไว โดยไดเปดใหใช
งานได เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 www.tceb.or.th
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 ในการดําเนินการจัดทํา สสปน. ไดวาจางผูจัดทําภายนอกจัดสราง website ดังกลาว เพื่อใหเปน
ชองทางสําหรับผูที่อยูในอุตสาหกรรมไดรูจัก สสปน. มากขึ้น และเปนการประชาสัมพันธงานจัด
แสดงนิทรรศการ สัมมนาตางๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและตางประเทศดวย
 สสปน. ไดพัฒนาหลักสูตรรวมกับ International Association For Exhibition Management
(IAEM) ในหลักสูตร Certified Exhibition Management (CEM) เมื่อวันที่ 8 – 10 เมษายน 2548
และไดพัฒนารวมกับ IAPCO จัดสัมมนาขึ้น เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2548 สําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไว
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 การดําเนินงานของ สสปน. ดังนี้
ในชวงกอนการนําการฝกอบรมดังกลาวเขามาจัดในประเทศไทย สสปน. จะหารือรวมกับสมาคม
การแสดงสินคา (ไทย) ซึ่งเปนสมาคมภายในประเทศเกี่ยวกับ งานแสดงสินคา และนิทรรศการ เพื่อ
หารือรวมกันในการวางโครงหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมสมาชิกที่คาดวาจะเปนกลุมเปาหมายใน
การฝกอบรมครั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา หลักสูตรการฝกอบรมนั้น จะเหมาะสมกับความรูพื้นฐานของ
บุคคลากรสวนใหญในอุตสาหกรรม อันจะเปนประโยชนสูงสุดและเปนที่สนใจของบุคคลากรที่
เขารับการฝกอบรม
สําหรับการฝกอบรมของ IAPCO นั้น หนึ่งในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (คุณพอใจ พุกกะคุปต) ไดรับมอบหมายใหเขารวมการสัมนาภาคฤดูรอนกับIAPCO
และรวมหารืออยางเปนทางการในการวางแผนหลักสูตรที่เหมาะสมกับบุคคลากรในอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย กอนที่จะตัดสินใจนําการฝกอบรมนั้นๆ มาจัดในประเทศไทย

 ผลการดําเนินงานมีจํานวน 45 องคกร ที่เขารวมสัมมนาของ IAPCO ซึ่งเปนหลักสูตรที่ไดรวมกับ
สสปน. พัฒนาสําหรับบุคลากรดาน MICE สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
8.2 จํานวนบุคลากร

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงาน ในจํานวน 45 องคกรดังกลาวมีผูเขารวมสัมมนาและผานการฝกอบรม จํานวน
83 คน เปนไปตามเปาหมาย
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.6600
 ขอสังเกต เนื่องจากทาง สสปน. ไดนําเสนอขอมูลของการอบรมหลักสูตรของ CEM มา
ประกอบการประเมินดวยนั้น มีความซ้ําซอนระหวางจํานวนองคกรที่เขารวม กับสัมมนาของ
IAPCO ซึ่งไดพิจารณาจากเอกสารขอมูลดังกลาวแลว จะนับผลงานที่ใชในการประเมินผลเฉพาะ
ของสัมมนา IAPCO เทานั้น

ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
คุณภาพการใหบริการ
• คุณภาพการใหบริการ
9. รอยละความพึงพอใจ  ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจในการอบรมของผูประกอบการสําหรับสัมมนา IAPCO เฉลี่ยเปน
ความพึงพอใจโดยรวม รอยละ 72 ประกอบดวยผูเขารวมสัมมนาที่ใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแต
ในการอบรมของ
7 – 10 Mark
ผูประกอบการ
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2000
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
10. รอยละความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานการประมูล และ/หรือยื่นขอเสนอเพื่อรับสิทธิ์การจัดงาน (Convention/
Exhibition) โดยผานการสนับสนุนจาก สสปน. มีความสําเร็จคิดเปนรอยละ 75 โดยมาจากจํานวน
การประมูล และ/หรือ
กิจกรรมการยื่นเพื่อเขาขอรับสิทธิ์ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ สสปน. ยื่นทั้งหมด 15 งาน มีการ
ยื่นขอเสนอเพื่อรับ
ประกาศผูชนะการประมูลแลว 4 งาน สสปน.ไดสิทธิ์ในการจัดงาน 3 งาน คิดเปนรอยละ 75
สิทธิ์การจัดงาน
(Convention/
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
Exhibition) โดยผาน  งานที่ชนะประมูลสิทธิ์ ไดแก
การสนับสนุนจาก
1. The 6th General Assembly Meeting of the World Trade Point Federation,2005
สสปน.
2. The International Association for study of Traditional Environment (IASTE), 2006
3. 9th Asia Congress of Pediatric Nephrology
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 การดําเนินงานของ สสปน. ดังนี้
สสปน. ดําเนินงานในลักษณะของหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานกลางใหแกหนวยงานตางๆ
นับตั้งแตการรวมกันศึกษาขอบังคับและรายละเอียดที่เปนที่ตองการในการประมูลสิทธิ์ การขอรับ
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การพัฒนาองคกร
11. รอยละของพนักงาน
ไดรับการฝกอบรม
ตามแผน

12. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมิน
ความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆที่เกี่ยวของ การวางแผนเพื่อ “Winning
strategies รวมทั้งการวางแผนรวมกับหนวยงานตางๆเพื่อเชิญคณะกรรมการตัดสินเขาสํารวจ
ความพรอมของสถานที่จัดงาน พรอมการทํา presentation เพื่อนําเสนอขอเสนอของประเทศ
รวมกันตอคณะกรรมการผูตัดสิน
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญ คือความแข็งแกรงของสมาคมภายในประเทศ ความรวมมือ
จากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และการใหการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย นอกเหนือไปจากความ
พรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศในการรองรับงานประชุมสําคัญๆ ความพรอมและ
มาตรฐานการใหบริการของบุคลากรในอุตสาหกรรม MICE
;

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

 บุคลากรจากทีม MI, และ C – ไดรับการฝกอบรมจาก IAPCO และการฝกอบรมประจําปของ
ICCA และบุคลากรจากฝาย E – ไดรับการฝกอบรมจาก IAEM และ UFI ครบถวนรอยละ 100
ตามแผนที่กําหนด
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 การดําเนินงานของ สสปน. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมี
ความรู ความสามารถที่มีมาตรฐานทัดเทียมสากล จึงไดกําหนดใหบุคลากรจากฝายตางๆ ไดรับการ
ฝกอบรมในสายงานที่เกี่ยวของตามโอกาสและวาระที่เหมาะสม
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การที่ภาครัฐใหความสําคัญกับการมุงใหประเทศไทย
กาวไปสูการเปนศูนยกลางธุรกิจที่ทัดเทียมประเทศพันธมิตรเพื่อนบาน อาทิ สิงคโปร ฮองกง และ
จีน และหนึ่งในปจจัยหลักก็คือ การเสริมสรางใหบุคลากรภายในองคกรมีความรู ความสามารถที่
ไดรับการยอมรับจากมาตรฐานสากล พรอมๆไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
ภาคอุตสาหกรรม
 ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอื่นใน
กํากับของราชการฝายบริหารที่ไมใชสวนราชการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549
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สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานของ สสปน. ไดดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
13. ระดับความสําเร็จ
ครบถวน และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได ซึ่งแผนการปฏิบัติงาน 3
ของการจัดทํา
ป ของ สสปน. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
แผนการปฏิบัติงาน 3
ปใหสอดคลองกับ
 ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
แผนบริหารราชการ
แผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
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