รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ. 2545
ทั้งนี้เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนา กํากับดูแล ประสาน และอํานวยความสะดวก ในการ
ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ และสนับสนุนให้มี
การนําเสนอศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการ เพื่อให้เกิดภาพความ
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจการประชุมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2545 กําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2) สนับสนุน หรือจัดให้มีการนําเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเป็นการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3) ให้การบริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชํานาญ
และทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ
5) ให้ความรู้แก่ผู้ดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรี (มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี :
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์)
1.4 ผู้อํานวยการ : นายอรรคพล สรสุชาติ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คณะกรรมการ
นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
อธิบดีกรมสารนิเทศ
อธิบดีกรมศุลกากร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พลตํารวจตรีขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์
นางสาวพอใจ พุกกะคุปต์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
8)
9)
10)
11)

นายสุเมธ สุทศั น์ ณ อยุธยา
นายพรรธระพี ชินะโชติ
นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ 89 อัตรา ลูกจ้าง 12 อัตรา
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดง
สินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย”
พันธกิจ
1) เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2) เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การดึงงาน (WIN) – ดําเนินการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์และการดึงงานเข้าประเทศ
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2) การสนับสนุน/ส่งเสริม (PROMOTE) – เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์
3) การพัฒนา (DEVELOP) – สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.7430 ซึ่งอยู่ในระดับดี
มาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 1
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สสปน. และมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ที่ได้คะแนน 5.0000, 4.9185 และ 4.6667 เนื่องจากผู้บริหารให้ความสําคัญในการติดตามผล
การปฏิบัติงานโดยมีการนําเสนอคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ําเสมอ สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการ
กํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 4.4663
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิ บัติงานของสํานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลประเมิน แยกตามมิติ
มิติที่ 1

ผลคะแนน

37%

4.9185

10%

5.0000

10%

4.6667

2.0000

30%

4.4663

1.0000

5.0000

ประสิทธิ ผ ลของ
การปฏิ บัติงาน

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3
มิติที่ 4

ระดับ คะแนน

น้ํา หนั ก

ประสิทธิ ภ าพของ
การปฏิ บัติงาน
การกํากับดูแลกิจการและ
การพั ฒ นาองค์การ

4.0000
3.0000

มิติที่ 1

87%

รวมทุกมิติรวมทุกมิติ

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

4.7430

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนรายได้จากการใช้จ่ายของผู้เดินทางกลุ่ม

(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

น้อยกว่า

น้อยกว่า

เท่ากับ

มากกว่า

มากกว่า

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

37
ล้านบาท

7

4.9185
รายได้ในปี รายได้ใน รายได้ในปี รายได้ในปี รายได้ใน

MICE ที่เข้ามาประเทศไทย (ไม่รวมรายได้จาก

2552

ผู้ติดตามธุรกิจ MICE) (ล้านบาท) : ผลการสํารวจ
โดย IP&C
1.2 ร้อยละของจํานวนบริษัทที่มีการจัดประชุม

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก

ปี 2552

2552

ร้อยละ 23 ร้อยละ 11.5

2552

ปี 2552

ร้อยละ 11.5 ร้อยละ 23

18.05

4.5693

0.3676

ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่
4/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2554 พิจารณาเห็นชอบใหปรับ
เกณฑการใหคะแนน

ร้อยละ

3

5.0

7.5

10

12.5

15

20

5.0000

0.1724

ครัง้

8

18

20

22

24

26

33

5.0000

0.4598

ภายในประเทศเทีย บกับจํานวนบริษัทที่ สสปน.
จัด Road show (Domestic MICE)
1.3 จํานวนครัง้ ที่ชนะการประมูลสิทธิ์การจัดประชุม
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* ยกเลิกตัวชี้วัดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนของงานแสดงสินค้าที่ได้รับการยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้น น้ําหนักร้อยละ
7 และตัวชี้วัดที่ 1.5 อันดับของประเทศไทยด้านประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายสําหรับการจัดงานด้านไมซ์ น้ําหนักร้อยละ 6 ทําให้น้ําหนักรวมไม่เต็มร้อยละ 100

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2553
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553

มิติที่ 1
4.9043
2.2073
4.3667
4.1164
3.7300
4.9185

มิติที่ 2
4.2000
2.7600
3.1440
4.7200
3.5646
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
4.1480
5.0000
5.0000
4.6154
4.6667

มิติที่ 4
5.0000
3.0000
3.4504
3.1400
4.2829
4.4663

รวม
4.8811
2.6152
4.1994
4.1140
3.9226
4.7430

5
5
2548

4

2549
3

2550

2

2551
2552

1

2553

0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 37) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9185
สสปน. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของ สสปน. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ด้านการกําหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สสปน. ได้ดําเนินการกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ภายใต้วิกฤติการณ์ทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยรายได้จาก
การใช้จ่ายของนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ การเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล รวมถึงผู้แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ มีจํานวน 53,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็น
ร้อยละ 18 ทั้งนี้ สสปน. ร่วมกับผู้นําด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ จัดทํา White Paper เพื่อต่อยอด
ความคิดจากทุกภาคส่วนให้อุตสาหกรรมผ่านพ้นวิกฤติ โดยมีผลการดําเนินงานในช่วงปี 2549 – 2553 ดังนี้

รายได้จากการใช้จ่ายของ
ผู้เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553

หน่วย : ล้านบาท
66,602
59,735
61,570
45,000
53,121

อัตราการเปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
64.0
-10.0
3.0
-27.0
18.0

สสปน. ได้ให้ความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์
ภายในประเทศ นอกเหนือจากการนํานักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศเข้าในประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แ ก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) รวมถึงหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และพัทยา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าไทยจะมีความพร้อมของสถานที่จัดประชุมในประเทศ แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ใน
เมืองใหญ่
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ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัด
นิทรรศการในประเทศไทย สสปน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การจัดประชุม
สําคัญและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการที่สามารถเสริมภาพลักษณ์ของประเทศจํานวนทั้งสิ้น 33 งาน อย่างไร
ก็ตามมีความเสี่ยงที่การจัดงานจะถู กยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมออกไปจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สสปน. ได้ ใ ห้หน่ วยงานภายนอกดํา เนิน การสํา รวจความพึ ง พอใจของผู้รับ บริ การของ สสปน.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยร้อยละ 74 ได้
คะนนที่ระดับ 5.0000 ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่ผู้รับบริการให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถ/เสริมสร้างรากฐาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อยที่ผู้รับบริการให้ความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม การพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เทียบเท่าระดับสากล และ
การให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6667
สสปน. ได้จัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ พร้อม
ทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ค่าการจัดส่งเอกสาร ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน ค่าโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นต้น ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนส่วนใหญ่
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 30) ค่าคะแนนที่ได้
4.4663
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากั บดูแลที่ดี และการสนั บสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.1 การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย
1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)
80
10
4.7000
15
4.7333

7
1.3 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

10

2.3600

1.4 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

10

4.6000

10

5.0000

10
15
20
10
10

4.2000
3.8333

1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผูบ้ ริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

5.0000
5.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.3710 คะแนน
กําหนดใหมีแผน ทิศทาง
กลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย
5.0000

สงเสริมความรู

4.0000
3.0000
2.0000

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1.0000
0.0000

เปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร และ
Balanced Scorecard
ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

ดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด
และการกํากับใหมีการประเมินผล
งานผูบริหารระดับสูง

CG สสปน.

1) มีข้อมูลสนับสนุนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์
นโยบาย และเป้าหมาย มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
2) คณะกรรมการบริหารดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลักอย่าง
สม่ําเสมอ และมีการติดตามผลตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
3) สสปน. จั ด ให้ มี ร ะบบการประเมิ น ผลงานของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด และการกํ า กั บ ให้ มี ก าร
ประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
4) คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในระดับสูง ซึ่งจากการประชุมทั้งหมด 13
ครั้งในปีงบประมาณ 2553 การประชุมทุกครั้งมีจํานวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
5) สสปน. ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญ โดยเผยแพร่ผ่านทาง
รายงานประจําปี และ เว็บไซต์ของสํานักงาน
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6) สสปน. ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการโดยจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (พ.ค.- มิ.ย.) งานสัมมนา Thailand Competitiveness
Conference 2010 งาน TCEB China Road Show 2010 และงานมหกรรมโลก World Expo เป็นต้น
ด้านการพัฒนาบุคลากร
สสปน. ดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายจํานวน 58 คนจาก 6 ฝ่ายงาน
โดยผู้อํานายการฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผล ผลที่ได้จากการประเมินพบว่ามีบุคลากรจํานวน 38 คนที่มีขีด
สมรรถนะที่ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่กําหนดไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของจํานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ สสปน. กําหนดไว้เล็กน้อย ได้รับคะแนนที่ระดับ 4.0340
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สสปน. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และมีการทบทวนความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงใช้ระบบสารสนเทศเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสํานักงานให้กับสาธารณชนทราบ โดยผู้บริหาร
ของสํานักงานมีความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้การสนับสนุนในการดําเนินงานเป็นอย่างดี

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ความพร้อมของสถานที่จัดประชุมในประเทศไทย ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรนานาชาติเป็นจุดแข็งที่ สสปน. นํามาใช้ในการบูรณาการแผนงานโครงการต่างๆ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์
2) สสปน. ดําเนินการยกระดับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เป็น
นานาชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ความสําคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นเพิ่มจํานวนบริษัทจาก
ต่างประเทศที่เข้าร่วมแสดงสินค้า จํานวนชาติของบริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้า รวมทั้งจํานวนผู้เข้าชมงานจาก
ต่างประเทศ
3) สสปน. สร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การจัดประชุมสําคัญและการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สสปน.ดําเนินการสร้างงานใหม่ในหลายรูปแบบ อาทิ การดึงงานซึ่งเคยจัดในประเทศ
อื่นให้เข้ามาจัดในประเทศไทย การจําลองงานในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งเคยจัดในประเทศอื่น แต่ไม่เคย
จัดในประเทศไทย และรวมถึงการมีนวัตกรรมการสร้างงานซึ่งไม่เคยจัดที่ใดในโลกขึ้นมาใหม่ในประเทศไทย

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ผลการดําเนินงานที่สําคัญของ สสปน. ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากภาพลักษณ์ของ
ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงในด้านนี้ รวมทั้งการทํางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงถือเป็นความท้าทายที่สําคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2) สสปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้สถานที่ประชุมในไทย
เป็นที่รู้จัก และกระจายสถานที่ประชุมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3) นอกจากการวัดผลจํานวนครั้งที่มีการจัดประชุมภายในประเทศ สสปน. ควรพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจัดประชุมภายในประเทศเพื่อใช้กํากับและติดตามประเมินผลต่อไป
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4) สสปน. ควรพิจารณาวางระบบบริหารจัดการที่สําคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการวางแผนการดําเนินงาน การ
นําไปปฏิบัติและผู้บริหารมีการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอ
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