รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. เปนหนวยงาน
ของรัฐประเภทองคการมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ.2545
เพื่อเปนหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริม พัฒนา กํากับดูแล ประสาน และอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
ธุรกิจทองเที่ยวที่เกี่ยวกับการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดนิทรรศการ และสนับสนุนใหมีการ
นําเสนอศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการ เพื่อใหเกิดภาพความเปน
เอกลักษณของประเทศ รวมทั้งใหบริการดานความรูและฝกอบรมแกบุคลากรเกี่ยวกับ ธุรกิจการประชุมการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) สงเสริมการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2) สนับสนุน หรือจัดใหมีการนําเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเปนการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3) ใหการบริการดานความรูและฝกอบรมแกเจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชนใหเกิดความชํานาญ
และทักษะเทียบเทามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
4) เปนศูนยกลางขอมูลดานการประชุมและการจัดนิทรรศการ
5) ใหความรูแกผูดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวใหเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรีมอบรองนายกรัฐมนตรี
นายชุมพล ศิลปอาชา
1.4 ผูอํานวยการ : นายธงชัย ศรีดามา (รักษาการ)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
1.6

คณะกรรมการ
นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอราม
อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
อธิบดีกรมสารนิเทศ
อธิบดีกรมศุลกากร
ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
นายธงชัย ศรีดามา
นางโสภาพันธ อมตะเดชะ
นายสุเมธ สุทัศน ณ อยุธยา
นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล
นายสุรพงษ เตชะหรูวจิ ิตร
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
โครงสรางและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ 110 อัตรา ลูกจาง 7 อัตรา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยเปนจุดหมายหลักในการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและการจัดแสดง
สินคาระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
- เพื่อเพิ่มรายไดเขาประเทศไทย ซึ่งถือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจผานอุตสาหกรรมไมซ
- เพื่อสรางศักยภาพทางการแขงขันในอุตสาหกรรมไมซของไทยสูการแขงขันในตลาดโลก
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การดึงงาน (WIN) ดําเนินการเชิงรุกโดยมุงเนนที่การประมูลสิทธิ์และการดึงงานเขาประเทศ
2) การสนับสนุ น/สง เสริม (PROMOTE) เสริมสรางภาพลัก ษณของประเทศไทยในฐานะ
ศูนยกลางของอุตสาหกรรมไมซ
3) การพั ฒนา (DEVELOP) สร างความร วมมือระหวางภาครั ฐและเอกชนในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซรวมกัน

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) หรือ สสปน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.7423 ซึ่งอยูในระดับดี
โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของ สสปน. ไดคะแนน 4.9474 ในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.5787
และในมิติที่ 3 ดานประสิท ธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.4549 สําหรับ ในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ไดคะแนน 4.2500 ซึ่งอยูในระดับดีมากทั้ง 4 มิติตามลําดับ
โดยสรุป สสปน. มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีม าก สูง กวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2 ลานลานบาท
ภายในป พ.ศ. 2558

รายไดจ ากการใชจายของผูเ ดินทางกลุม MICE ในโครงการที่ สสปน.ใหก ารสนับ สนุนแบบ
ขั้นบันไดเพื่อรักษางานใหจัดในประเทศไทยประจําปอยางตอเนื่อง จํานวน 250 ลานบาท
รายไดจากการใชจายของผูเดินทางกลุม MICE จากโครงการดึงงานระดับใหญ จํานวน 1,998 ลานบาท
 รายไดจ ากการใชจายของนัก เดินทางที่เ ดิ นทางเขามาประเทศไทยเพื่อเขารวมการประชุม
นานาชาติของกลุมบริษัท (Corporate Meetings) เขามาทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentives) เขารวมการ
ประชุม นานาชาติของกลุม องคก ร (Non-Corporate Meetings or Conventions) รวมถึง ผูแสดงสินคา
(Exhibitors) และผูเขาชมงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ (Visitors) โดยไมนับรวมรายไดจากการใชจาย
ของผูติดตาม จํานวน 86,696 ลานบาท
 นักเดินทางกลุมไมซในประเทศ (Domestic MICE) ซึ่งเปนผูที่เขารวมกิจกรรมการประชุม (Meeting)
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive) การประชุมขนาดใหญ (Convention) และการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibition) ที่จัดขึ้นโดยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรภายในประเทศ จํานวน 4.40 ลานคน
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 สสปน. ไดผลักดันใหประเทศไทยชนะการประมูลสิท ธิ์การจัดประชุมสําคัญและการจัดแสดง
สินคาและนิทรรศการที่สามารถเสริมภาพลักษณของประเทศมาจัดในประเทศไทย (Conventions/Exhibitions)
จํานวน 34 งาน/ครั้ง

2.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

มิติที่ 1

ประสิทธิผลตามของการ
ปฏิบัติงาน

57%

4.9474

5.0000

มิติที่ 2

คุณภาพการใหบริการ

10%

4.2500

4.0000

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

15%

4.4549

3.0000

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

15%

4.5787

97%

4.7423

รวมทุกมิติ

2.0000
1.0000

2.2 ตารางเปรีย บเที ย บผลการประเมิ นรายป ข องสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุม และนิ ท รรศการ
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2556
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1
4.9043
2.2073
4.3667
4.1164
3.7300
4.9185
4.8800
5.0000
4.9474

มิติที่ 2
4.2000
2.7600
3.1440
4.7200
3.5646
5.0000
5.0000
3.0000
4.2500

มิติที่ 3
5.0000
4.1480
5.0000
5.0000
4.6154
4.6667
5.0000
4.7596
4.4549

มิติที่ 4
5.0000
3.0000
3.4504
3.1400
4.2829
4.4663
4.3067
4.5547
4.5787

รวม
4.8811
2.6152
4.1994
4.1140
3.9226
4.7430
4.7320
4.4459
4.7423
2548

5

2549

4

2550

3

2551

2

2552
2553

1

2554

0

2555
มิตท
ิ ี่ 1

มิตท
ิ ี่ 2

มิตท
ิ ี่ 3

มิตท
ิ ี่ 4

รวม

2556
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิตดิ านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1
ตัวชีว้ ัดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลือ่ น
นโยบายสรางรายไดจากการทองเทีย่ ว 2 ลาน
ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2558

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

57

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน
คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
4.9474

1.1.1

จํานวนรายไดจากการใชจายของผูเดินทางกลุม
MICE ที่เขามาประเทศไทย จากการดําเนินงาน
โครงการใหการสนับสนุนแบบขัน้ บันได เพื่อ
รักษางานใหจัดในประเทศไทยประจําปอยาง
ตอเนื่อง

ลานบาท

10

190

200

210

220

230

250

5.0000

0.5155

1.1.2

จํานวนรายไดจากการใชจายของผูเดินทางกลุม
MICE ที่เขามาประเทศไทย จากการดําเนินงาน
โครงการดึงงานระดับใหญใหจัด
ในประเทศไทย

ลานบาท

10

1,940

1,950

1,960

1,970

1,980

1998

5.0000

0.5155

1.2

จํานวนรายไดจากการใชจายของผูเดินทางกลุม
MICE ที่เขามาประเทศไทย
ระดับความกาวหนาของการรวมโครงการเสนอ
ตัวเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมโลก World
Expo 2020 ของประเทศไทย *

ลานบาท

7

61,363

62,642

63,920

65,198

66,477

88485

5.0000

0.3608

ระดับ

0

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.0000

จํานวนครั้งที่ชนะการประมูลสิทธิ์การจัดประชุม
นานาชาติและการจัดแสดงสินคาและ
นิทรรศการนานาชาติ (รวมถึงการสรางงานใหม )
จํานวนของงานแสดงสินคาทีไ่ ดรับการยกระดับ
ใหเปนนานาชาติมากขึน้
จํานวนนักเดินทางกลุมไมซในประเทศ
(Domestic MICE)
จํานวนกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ
ในประเทศ (Domestic MICE)
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมงานดานไมซ
จํานวนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
องคกรในดานการยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ (หลักสูตร Introduction to
MICE Industry) ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผา นมา

ครั้ง

5

27

28

29

30

31

34

5.0000

0.2577

งาน

5

31

32

33

34

35

36

5.0000

0.2577

ลานคน

3

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

4.4

5.0000

0.1546

กิจกรรม

3

16

17

18

19

20

22

5.0000

0.1546

รอยละ
MOU

5
3

75
3

77
4

79
5

81
6

83
7

85.2
20

5.0000
5.0000

0.2577
0.1546

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1546

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.1237

รอยละ

10
5

1

2

3

4

5

5

4.2500
5.0000

0.2577

5
15
5
5

75

77

79

81

83

80

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

5

5,742

5,752

5,802

5,812

15
10
3

1
83

2
85

3
87

2

7

8

9

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตร
ดานไมซเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนป 2558 (หลักสูตร MICE 101)
1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ใหบริการขอมูลดานไมซ (MICE Intelligence
Center)
มิติที่ 2 มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
มิติที่ 3 มิตดิ านประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตระดับโครงการ (2 โครงการ ทีเ่ ลือกในป
ที่ผานมา)
3.3

รอยละ
รอยละ
ระดับ

ประสิทธิภาพของการใชเงินตามแผนงาน
ระดับ
ดําเนินงานดานการตลาด (Tradeshow)
มิติที่ 4 มิตดิ านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 รอยละบุคลากรทีม่ ีผลการประเมินขีดสมรรถนะ
รอยละ
ในระดับที่ดีขนึ้
4.3 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทางสังคมที่
โครงการ/
คํานึงถึงความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
กิจกรรม
และสิง่ แวดลอม (Corporate Social
Responsibility)

0.1804

91.82
5

3.5000
4.4549
3.3646
5.0000

5,822

5974

5.0000

0.2577

4
89

5
91

4.9125
87.37

4.5787
4.9125
3.1850

0.5064
0.0985

10

11

13

5.0000

0.1031

0.1734
0.2577

น้ําหนักรวม
97
คาคะแนนที่ได 4.7423
* อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติ เห็นชอบใหปรับเกณฑการใหคะแนน โดยตัดตัวชีว้ ัดและน้ําหนัก (รอยละ
* อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิ3)จเกีของตั
่ยวกัวชีบ้วัดการส
เสริมเนืและพั
นาองค
การมหาชนฯ
เมื่อวันกทีารประเมิ
่ 23 ธันนผลแล
วาคม
ห็นไมชอบให
ัดนตัการในระดั
วชี้วัดและน้
(ราอเสนอความ
ยละ 3) ของ
ที่ 1.3งออก
่องจาก ฒ
สสปน.ได
พยายามดํ
าเนินการตามเกณฑ
วแต2556
มีเหตุสุดมี
วิสมัยติ
ทําเให
สามารถดํตาเนิ
บที่ 5 ําทีหนั
่เปนก
การนํ
ชชาใหญของสํานักจงานมหกรรมโลก
ครั้งที่ 153 ่ย
เดืนแปลงนโยบายรั
อนมิถนุ ายน 2556 และจั
ดงานเลี้ยซึงรั่งอยู
บรอง
(Thai Night)
แกประเทศสมาชิ
BIE
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ออกพรเนือ่อมในการประชุ
งจากไดรับมสมั
ผลกระทบจากป
จัยภายนอก (การเปลี
ฐบาล)
นอกเหนื
อการควบคุ
มของ กสสปน.
และสงผลกระทบ

โดยตรงตอการดําเนินงาน
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 57) คาคะแนนที่ได 4.9474
สสปน. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของ สสปน. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2 ลานลานบาทภายในป พ.ศ. 2558
1) รายไดจ ากการใชจายของผูเดินทางกลุม MICE ที่เขามาประเทศไทย จากการที่ สสปน.
ดําเนินงานโครงการใหก ารสนับสนุนแบบขั้นบันได โดยมีกลุม เปาหมายคือ บริษัท ขายตรง MLM (multi-level
marketing) เพื่อรักษางานใหจัดในประเทศไทยประจําปอยางตอเนื่อง ซึ่ง สสปน.จะเจาะการประชุมหรือการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล บริษัทขายตรงเปาหมาย 5 บริษัทจากตางประเทศที่สนใจเลือกประเทศไทยเปนจุดหมาย
สําหรับ การประชุม หรือการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ไดแก bHIP, Perfect China, Herbalife, Morinda
Bioactives (Tahitian NONI), Unicity, Agel ซึ่ง สสปน. จะมีการสื่อสารตรงกับลูกคากลุมนี้ รวมถึงการเดิน
ทางเขาพบผูมีอํานาจตัดสินใจในประเทศเปาหมาย ในการนี้ สสปน. ตั้งงบประมาณในการสนับสนุนสูงขึ้นในแตละป
ที่บริษัทเขามาจัดงานในประเทศ โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทจะตองมีการประชาสัมพันธใหมีผูเขารวมงานเพิ่ม ขึ้นใน
แตละปดวย
สําหรับป พ.ศ. 2556 มีบริษัทขายตรง MLM เขารวมโครงการดังกลาวจํานวน 2 ราย โดยมีรายได
จากการใชจายของผูเ ดินทางกลุม MICE ที่เ ขามาประเทศไทย จํานวน 250 ลานบาท ซึ่ง มีผ ลการดําเนินงาน
ครบถวนสูง กวาเปาหมายตามเกณฑก ารใหคะแนนตามที่กําหนดไวในคํารับ รองการปฏิบัติงานในระดับ ดีม าก
คาคะแนนที่ได 5.0000
ทั้งนี้ มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
รายไดจากการใชจายของผูเดินทางกลุม MICE = จํานวนผูเดินทางกลุม MICE x คาใชจายตอคน
โดยเฉลี่ย
โดยมีรายชื่อบริษัทจํานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่องาน
1. bHIP
2. Herbalife EMEA TAB Team Vacation

ประเทศ
USA
UK

2) รายไดจ ากการใชจายของผูเดินทางกลุม MICE ที่เขามาประเทศไทย จากการที่ สสปน.
ดําเนินงานโครงการดึงงานระดับใหญใหจัดในประเทศไทย โดยมีกลุมเปาหมายคือ กลุมลูกคาองคกรที่มีศักยภาพใน
การจัดประชุมหรือการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลในระดับใหญ (เกิน 1,000 คนตองาน) และ สสปน.ไดดําเนินงาน
ติดตอสื่อสารกับ ลู ก คาเปาหมายอยางใกลชิด เชน Pro Health (MLM), DANKS (hardware), Clipsal
(Electronic Accessories), Baker & McKenzie (Law Firm), Amway India (MLM), Amway Australia
(MLM), Nu Skin (MLM) , MetLife เพื่อสอบถามถึงความตองการและรายละเอียดของการจัดงาน ใหคําแนะนํา
รวมถึงใหการสนับสนุนทางการเงินในการจัดงานดังกลาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงงานใหเกิดขึ้นในประเทศไทย
สําหรับ ปง บประมาณ 2556 งานที่อยูในโครงการดึง งานระดับ ใหญของกลุม ลูก คาองคก รที่มี
ศักยภาพในการจัดประชุมหรือการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลในระดับใหญ (เกิน 1,000 คนตองาน) มีรายไดจากการ
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ใชจายของผูเดินทางกลุม MICE ที่เขามาประเทศไทยจากการดําเนินโครงการนี้ จํานวน 1,998 ลานบาท ซึ่งมีผล
การดําเนินงานครบถวนสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนนตามที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานใน
ระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
ทั้งนี้มีรายชื่อบริษัทจํานวน 6 ราย ดังนี้
ชื่องาน
1. Suzuki
2. Pro Health
3. Met-Life Korea
4. Infinitus
5. Perfect China (national)
6. Great Eastern Life Assurance

ประเทศ
Japan
China
South Korea
China
China
Malaysia

3.1.2 ดานการสงเสริมการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการใน
ประเทศไทย
1) สสปน. ไดดําเนินการทางการตลาดและกิจกรรมในหลายรูปแบบ ที่สงผลตอพฤติกรรมการใช
จายของนักเดินทางกลุมไมซ ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีรายไดจากการใชจายของนักเดินทาง
ที่เดินทางเขามาประเทศไทยเพื่อเขารวมการประชุมนานาชาติของกลุมบริษัท (Corporate Meetings) เขามา
ทอ งเที่ย วเพื่ อเปน รางวัล (Incentives) เข า รว มการประชุม นานาชาติ ข องกลุ ม องคก ร (Non-Corporate
Meetings or Conventions) รวมถึงผูแสดงสินคา (Exhibitors) และผูเขาชมงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
นานาชาติ (Visitors) โดยไมนับรวมรายไดจากการใชจายของผูติดตาม จํานวน 86,696 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 ที่มีร ายได จํานวน 79,770 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.68 ซึ่ง มีผ ลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คา
คะแนนที่ได 5.0000
ทั้งนี้ มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
จํานวนนักเดินทางกลุม MICE x ระยะพํานักเฉลี่ย (วัน) x คาใชจายตอคนตอวันโดยเฉลี่ย
2) สสปน. ไดจัดจางหนวยงานภายนอกใหดําเนินการรวบรวมและสํารวจขอมูล/สถิติดานจํานวน
นัก เดินทางกลุมไมซในประเทศ (Domestic MICE) ซึ่ง เปนผูที่เ ขารวมกิจกรรมการประชุม (Meeting) การ
ทองเที่ยวเพื่อเป นรางวัล (Incentive) การประชุม ขนาดใหญ (Convention) และการจั ดแสดงสินคาและ
นิทรรศการ (Exhibition) ที่จัดขึ้นโดยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรภายในประเทศ จากการสงเสริมการจัดประชุม
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยของ สสปน.
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีนักเดินทางกลุมไมซในประเทศ จํานวน 4.40 ลานคน ซึ่งผล
การปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
คาคะแนนที่ได 5.0000
นอกจากนี้ สสปน. ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซในประเทศ (Domestic MICE)
ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเมือง พัฒนาผูประกอบการทองถิ่น พัฒนาและใหความรูกลุมผูซื้อ และงาน MICE ที่
สสปน. มีสวนสนับสนุนในการจัดงาน ซึ่งจะมีบริษัท / หนวยงานจากกลุมเปาหมายหลักเขารวมกิจกรรม อยางนอย
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50 บริษัท และ/หรือ ผูเขารวมกิจกรรมฯ อยางนอย 1,000 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีกิจกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซในประเทศไทย จํานวน 22 กิจกรรม ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สําหรับกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซในประเทศไทย 22 กิจกรรม คือ
 งานที่ สสปน. ใหการสนับสนุน จํานวน 18 งาน
(1) การจัดประชุมสัมมนางาน “HR Day 2012” What’s Next in HR: Ready for the

Future.
(2) งาน “ที่สุดแหงสยาม” หอการคาไทย
(3) โครงการ Global Business Dialogue 2012
(4) งานเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมี 9 ไกล สถิตไทยทั่วหลา”
(5) การเสวนาเรื่อง “บทบาทการพัฒนาโลจิสติกสไทย สูความเปนผูนําในระดับภูมิภาค”
(6) การสัมมนา “Employee Engagement ชวยใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืนไดอยางไร”
(7) โครงการ Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2013
(8) งาน INET Bangkok 2013
(9) การประชุมสัมมนา “Thailand HR Forum 2013”
(10) การจัดงาน Dinner Talk ในระหวางงาน Furnitech 2013
(11) Food Restaurant & Equipment Show ขอนแกน
(12) กุงไทยใตลาง 2
(13) Pattaya Food & Hoteliers Expo 13
(14) การจัดอบรมสัมมนาภายในงานมหกรรมหนังสือขอนแกน-อุบลราชธานี
(15) งานมหกรรมหนังสือภาคใตครั้งที่ 1
(16) Thailand Competitiveness Enhancement Program (TMA)
(17) ประชุมบริการสุขภาพนานาชาติครั้งที่ 6 เชียงใหม
(18) ASEAN life Sciences Conference & Exhibition 2013
 งานที่สสปน. จัดขึ้นเอง จํานวน 4 งาน
(1) โครงการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการรวมกับนิตยสาร BrandAge Essential
(2) โครงการรวมมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดงานแสดงสินคา Business Matching
(3) โครงการสัมมนา เปดประสบการณไมซ พัฒนาภูเก็ตสูไมซซิตี้อยางยั่งยืน
(4) โครงการอบรม Year of MICE เชียงใหมพรอม
3) สสปน. จัดจางหนวยงานภายนอกสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมงานดานไมซ โดยมี
รายงานผลการศึกษาโครงการสํารวจสถิติการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดงานแสดงสินคา
นานาชาติ ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมงานดานไมซทั้งผูมาเยี่ยมชมงาน
(Visitors) ผูเขารวมประชุม (Delegates) และผูเขารวมแสดงสินคา (Exhibitors) เปนรอยละ 85.20 ซึ่งสูงกวา
เปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000

3.1.3 ดา นการกํา หนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริม การจัดประชุม นานาชาติ การ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย โครงการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงานมหกรรม
โลก World Expo 2020 ของประเทศไทย เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2554 ที่
เห็นชอบให สสปน. เสนอตัวเพื่อการประมูลสิทธิ์ใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo
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2020 โดยกรอบระยะเวลาการประมูลสิท ธิ์ภาพใหญของสํานักงานมหกรรมโลก (BIE) ในป 2555-2556 เปน
ขั้นตอนการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการเสนอตัวเปนเจาภาพงานจัดงานมหกรรมโลก World
Expo 2020 ของประเทศไทย ทั้งในและตางประเทศ กอนที่ประเทศสมาชิกสํานักงานมหกรรมโลก (BIE) จะ
ลงคะแนนเสียงคัดเลือกประเทศเจาภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2556
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสปน. ไดมีการการดําเนินการภายหลังจากการจัดกิจกรรมตอนรับ
คณะ Enquiry Mission ของสํานัก งานมหกรรมโลกที่มาตรวจดูความพรอมของประเทศไทย โดย สสปน. ได
พยายามติดตามเรื่องไปยังหนวยงาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหรัฐบาลมีการยืนยัน
ความพรอมและเจตนารมณอยางเปนลายลักษณอักษรไปยังสํานักงานมหกรรมโลก (BIE) อยางไรก็ดี Executive
Committee ของสํานักงานมหกรรมโลกไดประชุมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556 จัดทํารายงานสุดทายที่จะเสนอที่
ประชุมสมัชชาใหญพิจารณารับรองในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยมีการประเมินสรุปดังนี้
- ฝายไทยมีการเตรียมการตอนรับ Enquiry Mission เปนอยางดี
- การนําเสนอและการตอบคําถามในแตละหัวขอเต็มไปดวยคุณภาพ กระชับ มีการเตรียมการ
ดี มีประสิทธิภาพ
- Enquiry Mission พอใจในการประชุม ดานเทคนิค ดานการจัดทํา Dossier และการ
เตรียมการรองรับการเยือนของคณะสํารวจ แตไมไดรับการยืนยันอยางชัดเจนถึงหลักประกันที่รัฐบาลไทยจะใหการ
สนับสนุนการลงสมัครเปนเจาภาพของไทย รวมทั้งไมไดรับการยืนยันความพรอมและเจตนารมณเปนลายลักษณ
อักษรจากรัฐบาลไทย
- Executive Committee ลงความเห็นวาการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน World Expo
2020 ของไทย ไมสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่นโดยตลอดและไม ส อดคลองกับ ระเบียบขอบัง คับ ของ
สํานักงานมหกรรมโลก (BIE) ดังนั้น Executive Committee จําตองแนะนําใหสมัชชาใหญไมรับรองการสมัครเปน
เจาภาพจัดงาน World Expo 2020 ของไทยในการประชุมระหวางวันที่ 11-12 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะมีผลให
ประเทศไทยไมมีสถานภาพ (Eligibility) เปนประเทศผูสมัครตอไป และไมมีความจําเปนอีกตอไปที่จะตองทํา
Presentation ตามขอกําหนดเพื่อเสนอตอสมัชชาใหญในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และไมจําเปนตองกลาวถอย
แถลงเพื่อบันทึกไวเปนหลักฐาน
จากสิ่ง ที่ สสปน. ไดพยายามดําเนินการแตไมส ามารถดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑก าร
ประเมินผลในระดับที่ 5 ได ดวยเหตุสุดวิสัยดังกลาว อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการ
มหาชนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จึงมีมติเห็นชอบใหปรับเกณฑการใหคะแนน โดยตัดตัวชี้วัด
และน้ําหนัก (รอยละ 3) ของตัวชี้วัดที่ 1.3 “ระดับความกาวหนาของการรวมโครงการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน
มหกรรมโลก World Expo 2020 ของประเทศไทย” ออก เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก (การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล)
ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุม ของ สสปน. และสงผลกระทบโดยตรงตอการ
ดําเนินงาน
3.1.4 ดานใหการบริการดานความรูและฝกอบรมแกเจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชนใหเกิดความ
ชํานาญ และทักษะเทียบเทามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1) สสปน. ไดดําเนินการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของบุคลากรและองคกรในอุตสาหกรรมไมซ เชน การยกระดับองคความรูโดยนํา
หลักสูตรไมซมาตรฐานสากล (วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ- Introduction to MICE Industry) ไปบรรจุใช
ในหลักสูตรการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนองคความรูดานไมซระหวางกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งอาจารย
ผูสอนและนักศึกษา การพัฒนาผูประกอบการใหมสําหรับอุตสาหกรรมไมซ เปนตน โดยใชความมีสวนรวมกับ
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หนวยงานภายนอก ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสปน. ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกองคกรในดานการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ โครงการพัฒ นาหลักสูตรไมซม าตรฐานสากล
จํานวน 20 หนวยงาน ซึ่งสวนมากเปนมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
มาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
2) สสปน. ไดพัฒนาหลักสูตรดานไมซเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558 ซึ่งเปน
เนื้อหาดานไมซในเชิงลึกสําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาไมซในระดับปริญญาตรีใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของ
AEC ในป 2558 โดยมีการใชกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมไมซในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนสื่อในการเรียน
การสอน เพื่อใหนิสิต นัก ศึกษาเกิดความเขาใจถึงเนื้อแทของอุตสาหกรรม กระตุนใหเกิดความสนใจ แสวงหา
ความรูและเครื่องมือใหม สําหรับนําไปเตรียมความพรอมในการเขาไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ เพื่อเปน
การเสริมสรางความแข็งแกรงและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมไมซไทยตอไป ซึ่งมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ขอกําหนดขอบเขตและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรดานไมซ
 รายงานการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรดานไมซ
 แผนแมบทการพัฒนาหลักสูตรดานไมซ
 โครงรางหลักสูตรดานไมซ
 รางตนแบบหลักสูตรดานไมซเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558 และ
ลงนามใบแสดงเจตจํานงในการรับตําราและสื่อการสอนของหลักสูตรนี้ไปใช
3.1.5 ดานการสงเสริมและประชาสัมพันธธุรกิจการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และ
การจัดนิทรรศการในประเทศไทย

1) สสปน. ไดผลักดันใหประเทศไทยชนะการประมูลสิทธิ์การจัดประชุมสําคัญและการจัดแสดง
สินคาและนิทรรศการที่สามารถเสริมภาพลักษณของประเทศมาจัดในประเทศไทย (Conventions/Exhibitions)
จํานวน 34 งาน/ครั้ง โดยเปนงานที่ชนะการประมูลสิทธิ์ (Won Bids) ที่ไดป ระกาศผลอยางเปนทางการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 21 งาน นอกจากนี้เปนการสรางงานแสดงสินคาและนิทรรศการขึ้นมาใหม(New
Shows) จํานวน 13 งาน ที่เ ปนงานที่ไดจัดขึ้นในประเทศไทยเปนครั้งแรกโดยการสนับสนุนของ สสปน. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการให
คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000
ทั้งนี้ จํานวนครั้งที่ชนะการประมูลสิทธิ์การจัดประชุมสําคัญและการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
ที่สามารถเสริมภาพลักษณของประเทศมาจัดในประเทศไทย (Conventions/Exhibitions) โดยเปนการประมูลสิทธิ์
ที่ไดประกาศผลอยางเปนทางการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556) รวมถึงการสรางงานแสดง
สินคาและนิทรรศการขึ้นมาใหม ซึ่งเปนงานที่ไดจัดขึ้นในประเทศไทยเปนครั้งแรกโดยการสนับสนุนของ สสปน. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
การสรางงานใหมมี 3 ประเภท ไดแก
 การดึ ง งาน (Acquire) ซึ่ ง เคยจั ด ในประเทศอื่ น ให เ ข า มาจั ด ในประเทศไทย แต ไ ม มี
กระบวนการในการประมูลสิทธิ์
 การจําลองงาน (Clone) ในลักษณะเดียวกันหรือคลายกันซึ่งเคยจัดในประเทศอื่น แตยังไม
เคยจัดในประเทศไทย
 การสรางงาน (Build/Create) ซึ่งยังไมเคยจัดที่ใดในโลกขึ้นมาใหมในประเทศไทย
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2) สสปน. ไดสงเสริมงานแสดงสินคาและนิทรรศการที่มีอยูในประเทศไทย ที่ไดรับการยกระดับให
เปนนานาชาติ (Exhibitors) มากขึ้น ซึ่ง สสปน. จะพิจารณาใหการสนับสนุนในสวนนี้จากคุณสมบัติเบื้องต น
ดังตอไปนี้
(1) มีผูเขารวมแสดงงานตางชาติจํานวน 10 % ของจํานวนผูเขารวมแสดงงานทั้งหมด
(2) มีผูเขารวมชมงานจากตางประเทศจํานวน 5% ของจํานวนผูเขาชมงานทั้งหมด
โดยพิ จ ารณาการยกระดั บ ให เ ป น นานาชาติ ม ากขึ้ น จากเงื่ อ นไขข อ ใดข อ หนึ่ ง ตาม
มาตรฐานสากลที่กําหนดโดย UFI ดังตอไปนี้
(1) มีจํานวนบริษัทจากตางประเทศที่เขารวมแสดงสินคา (Exhibitors) เพิ่มมากขึ้นกวาปกอน
หนานี้
(2) มีจํานวนชาติของบริษัทที่เขารวมแสดงสินคา (Exhibitor) เพิ่มมากขึ้นกวาปกอนหนานี้
อยางนอย 1 ชาติ
(3) มีจํานวนผูเขาชมงาน (Visitors) จากตางประเทศ เพิ่มมากขึ้นกวาปกอนหนานี้
(4) มีจํานวนชาติของบริษัทที่เขารวมชมงาน (Visitor) เพิ่มมากขึ้นกวาปกอนหนานี้อยางนอย
1 ชาติ
(5) มีพื้นที่ของการจัดแสดงงานเพิ่มขึ้น จากปกอนหนานี้
ในป พ.ศ. 2556 มีง านแสดงสินคาและนิท รรศการที่ไดรับการยกระดับ เปนนานาชาติมากขึ้น
จํานวน 36 งาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000
3.1.6 ดานเปนศูนยกลางขอมูลดานการประชุมและการจัดนิทรรศการ สสปน.ไดพัฒนาฐานขอมูล
อุตสาหกรรมไมซ ภายใตชื่อโครงการ Intelligence Center เปนหนึ่งในขอสรุปประเด็นในเอกสาร “White Paper
เจตนารมณรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซไทย” Roadmap แผนการทํางานฟนฟูอุตสาหกรรมไมซของ
ประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซในระยะยาว ซึ่ง สสปน. ไดจัดทําและนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสปน. มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 4.0000 โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
 มีแผนพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลจํานวน 40 ฐานขอมูลตามแผนแมบทโครงการฯ โดยเปนระบบ
ฐานขอมูลที่มีขอมูลแนวโนมตลาดและคูแขงจํานวน 40 ฐานขอมูลและระบบรายงานอัจฉริยะ
 จัดจางทีมบริหารจัดการระบบฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการระบุถึงขอบเขตการ
ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดูแลคุณภาพขอมูล ระยะเวลาที่ชัดเจน ดําเนินการจัดการขอมูลและรายงานแนว
ทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 จัดทําแผนการควบคุม คุณภาพขอมูล แสดงผลดัชนีตัวชี้วัดรวมสําหรับ โครงการพัฒ นาระบบ
ฐานขอมูลอุตสาหกรรมไมซของฝายอุตสาหกรรมการประชุม ฝายแสดงสินคานานาชาติ ฝายสงเสริม ตลาดใน
ประเทศและฝายสื่อสารการตลาด และแผนการประสานงานดานขอมูลกับแหลงขอมูลภายนอก สสปน. เชน ภาคี
อุตสาหกรรมไมซ สมาคมตางๆที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนดระยะเวลาความถี่ในการอัพเดทตามความเหมาะสมของ
แตละชนิดขอมูล
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 จัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซโดยนําขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดรับการยอมรับมา
ใชวิเคราะหวิจัยและทําการเผยแพรเปนภาษาไทยและอังกฤษผานชองทางเว็บไซต สสปน. ทุกไตรมาส

3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.2500
3.2.1 การนําผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปงบประมาณพ.ศ. 2555 ที่ผานมาเพื่อ
ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการมหาชนในการเรียนรูและเขาใจผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการใหบริการให
มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ สสปน. ไดดําเนินการดังนี้
1) การวิเคราะหผลการสํารวจความพีงพอใจในการใหบริการขององคการมหาชน ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 นอกเหนือจากการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการของ สสปน. โดยผูประเมิน
ภายนอกดังกลาวแลว สสปน. ไดดําเนินการประชุมกลุมยอยรวมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของภาคเอกชนตอการดําเนินงานของ สสปน. โดยไดขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากภาคเอกชน ดังนี้
- การจัดทําแผนการตลาด และการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดตางๆ ควรใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวม
- สสปน. ควรที่จะมีก ารแบง ปนและเผยแพรขอมูล ที่เปนประโยชนใหแกภาคเอกชน อาทิ
ขอมูลการวิเคราะหตลาด ขอมูล ความรู หรือแนวโนม ที่ไดจากการเขารวมงานสัมมนา Trade Show หรือ Road
Show ในตางประเทศโดยการแบงบันขอมูลผานชองทางตางๆ ที่ สสปน. มี
- ควรใหภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมในระหวางการหารือรวมกับภาครัฐ และควรมีการนําเสนอ
ผลการหารือใหแกภาคเอกชนไดรับทราบ
- การวางแผนการตลาดควรที่จ ะพิจ ารณาตลาดใหมที่มีศัก ยภาพ และจัดกิจ กรรมสงเสริม
การตลาดในตลาดใหมใหมาก สําหรับตลาดเดิมที่มีศักยภาพสูงอยูแลว ไมจําเปนตองจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
มากนัก
- ฝาย Domestic-Exhibition ควรมีปฏิสัมพัน ธกับผูประกอบการใหมากขึ้น อีก ทั้งควรจะ
สงเสริมและพัฒนางานแสดงสินคาในประเทศไทยใหเปนงานแสดงสินคาระดับนานาชาติ
2) สสปน. ไดจัดประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางการใหบริการของ สสปน. โดยมีผูบริหาร
จากฝายการตลาดและฝายสนับสนุนเขารวม
3) ในระหวางการดํา เนินงานตามแผนการพัฒ นาการใหบ ริก าร สสปน.ไดจัดจางผูป ระเมิน
ภายนอกดําเนิ นการสํารวจความพึง พอใจในการใหบ ริก ารของ สสปน. ป พ.ศ. 2556 ผลการสํารวจ พบว า
ผูรับบริการของ สสปน. มีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2555 โดย สสปน. ไดรับคะแนนความพึง
พอใจรอยละ 80 ซึ่งสูงกวาป 2555 ที่ไดรับคะแนนความพึงพอใจรอยละ 74 สรุปในภาพรวม
เมื่อเปรียบเทียบประเด็นที่ สสปน. ควรปรับปรุงกอนและหลังการดําเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาการใหบริการของ สสปน. พบวา ประเด็นการหาตลาดใหม และประเด็นการใหขอมูลแก ผูรับบริการยังคง
เปนประเด็นที่ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ยังทําไมดีเทาที่ควร แสดงถึงแนวทางการพัฒนาเรื่องการใหขอมูลและการ
พัฒนาตลาดใหมของฝายการตลาดยังไมตรงกับความตองการของผูรับบริการ อีกทั้งประเด็นกระบวนการภายใน
ของ สสปน. ที่ผูรับบริก ารเห็นวา ขั้นตอนการดําเนินงานมาก และลาชานั้น ยัง คงเปนประเด็นที่ สสปน. ตอง
ปรับปรุง ขั้นตอนการทํางานใหล ดลง และตองสรางความเขาใจแกผูรับบริก ารถึงเหตุผ ลและความจําเปนของ
กระบวนการทํางานของ สสปน. ซึ่งสะทอนจากเดิมป พ.ศ. 2555 มิติสมรรถภาพของบุคลากร ผูรับบริการมองวา
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เปนจุดแข็งของ สสปน. ไมมีประเด็นตองปรับปรุง ในขณะที่ป พ.ศ. 2556 ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ทํางานลาชา
ซึ่ง สสปน. ตองดําเนินการปรับปรุงตอไป
สสปน. ได ร ายงานผลการปรั บ ปรุ ง งานตามผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจดั ง กล า วข า งต น
ตอคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 อยางไรก็ดี การดําเนินการนําผลการสํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการของป พ.ศ. 2555 ที่ผานมา เพื่อปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ
ตามเกณฑการประเมินผล นั้น ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในชวงสามไตรมาสแรก เนือ่ งจากจะเกิดผลจากการ
ปรับปรุงงานที่เปนประโยชนตอการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการครั้งตอไปของป พ.ศ. 2556
3.2.2 สสปน. ไดให The Nielsen Company ดําเนินการสํารวจความพึง พอใจของผูรับ บริการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยไดสํารวจจากกลุมตัวอยางผูรับบริการหลัก จํานวน 188 คน ตามรายละเอียด
ดังนี้
จํานวนรวม (คน)

MI
39

188

C
33

ฝาย
GCA
20

E
48

MICE CAP
32

Marcom
16

ผลการสํารวจพึงพอใจของผูรับ บริการจากกลุมตัวอยางพบวา มีระดับ ความพึง พอใจโดยเฉลี่ย
รอยละ 80 รายละเอียด ดังภาพ

eQTM Index และความภักดีของลูกค า
เมือ
่ พิจารณาความพึงพอใจตามประเภทของผู รับบริการ พบวา ผู รับบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจตอสสปน. เพิม
่ มากขึน
้ จากปี ที่
แล ว โดยกลุม Customer มีคะแนนความพึงพอใจสูงทีส
่ ด
ุ ซึง่ เป็ นผลมาจากกลุม
 Supporter เป็ นหลัก
แยกตามประเภท
ผูร ับบริการ
Total
TCEB
TM

Customer

Co-Partner

แยกตามประเภท
ผูร ับบริการกลุม
 ยอย
Event
Owners

Event Owner&
Organiser***

Organiser

Service
Provider

Supporter

Index

80 (74)

81 (74)

77 (74)

78 (74)

77

75 (74)

80 (74)

82 (70)

อ ัตราความเชือ
่ มน
่ั
Commitment Share

78 (61)

82 (59)

70 (62)

73 (62)

73

65 (62)

78 (60)

84 (51)

eQ

อ ัตราความเสีย
่ ง
Vulnerable Share

3

(6)

(n=186)

2

(5)

(n=97)

4

(6)

(n=89)

(6)

5

(n=39)

4
(n=17)*

3

(6)

(n=33)

Norms
Total
TCEB

ทว่ ั โลก**

ประเทศไทย**

ทุกกุลม
 ธุรกิจ
ทว่ ั โลก

eQTM Index

80 (74)

73 (76)

74 (75)

76

อ ัตราความเชือ
่ มน
่ั
Commitment Share

78 (61)

60 (65)

64 (63)

65

อ ัตราความเสีย
่ ง
Vulnerable Share
( )* ฐานขอมู
 ลขนาดเล็ก
( ) คะแนนปี /2555

3

(6)

(n=186)

11 (9)
(n=7)*

กลุม
 Event Owner&Organizer***เป็ นกลุม
 ทีเ่ พิม
่ จากทีม Exhibitionในปี น ี้

9

(8)

(n=1,162)

9
(n=4,886)

**หมายเหตุ: ธุรกิ จบริ การ ไดแก Airlines, Business Support & Administration, City Councils, Cleaning Services,
Consulting, Govt. Departments, Hotels, Tourism, Trade Information) เป็ นตน ระหว างปี 2541-2556

4

(5)

(n=42)

0

(7)

(n=57)
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ผลการสํารวจพึงพอใจของผูรับบริการจากกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกผลการสํารวจในแตละ
ปจจัยไดตามตารางดังนี้
ปจจัยที่ทําการสํารวจ
สมรรถภาพของบุคลากร
การพัฒนาธุรกิจ MICE
การเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน
การสนับสนุนดานการตลาด
กระบวนการภายใน/ ลักษณะเฉพาะขององคกร
การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสรางรากฐาน
รอยละเฉลีย่

ผลการสํารวจ (รอยละ)
82
82
83
78
74
81
80

ทั้งนี้ จากการสํารวจ สิ่งที่ผูรับบริการของ สสปน. ตองการใหปรับปรุงโดยสรุป ดังนี้
- การพัฒนาธุรกิจไมซ ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ควรหาตลาดใหมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง สสปน. ควร
ประชาสัมพันธถึงบทบาทและหนาที่ของ สสปน. ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
- การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสรางรากฐาน ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ควรจัดใหมีการจัด
ฝกอบรมในสวนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น และควรประชาสัม พันธหลักสูตรการจัดอบรมใหทั่วถึง อีกทั้ง สสปน. ควร
ดําเนินงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่จะทํา
หนาที่สอนในวิชาที่เกี่ยวของกับไมซ และควรจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ ไดรับประกาศนียบัตรซึ่งเปนที่
ยอมรับของ สกอ. เพื่อเพิ่มชองทางแกมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยผูสอนดานไมซ
- การเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ควรประสานการทํางานกับ
หนวยงานภาครัฐในการประชาสัมพันธประเทศไทยใหตางประเทศไดรับทราบเพิ่ มมากขึ้น และอยากให สสปน.
เพิ่มตัวแทนทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มชองทางการทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดในประเทศนั้นๆ
- สมรรถภาพของบุคลากร ผูรับบริก ารเห็นวา สสปน. ควรปรับปรุงการทํางานใหรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และฝายการตลาดควรเพิ่มการติดตอสื่อสารกับลูกคาใหมากขึ้น
- กระบวนการภายใน/ลักษณะเฉพาะองคกร ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ควรสรางความเขาใจใน
โครงสรางองคกรและภาระหนาที่ของแตละฝาย เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานของลูกคา นอกจากนั้น
สสปน. ควรลดขั้นตอนการทํางานลง และฝายการตลาดควรแจงแผนการตลาดลวงหนา ใหลูกคาไดรับทราบ เพื่อให
ลูกคามีระยะเวลาในการจัดทําแผนการตลาดที่สอดคลองกับ สสปน.
- การสนับสนุนดานการตลาด ผูรับบริการเห็นวา สสปน. ควรใหขอมูลอยางทั่วถึงทุกองคกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ควรพิจารณาสนับสนุนการจัดงานแสดงสินคานานาชาติในบางงานอยางตอเนื่อง
และควรเพิ่มการประชาสัมพันธประเทศไทยใหเปนที่รูจักในตางประเทศมากขึ้น
อย า งไรก็ดี สสปน. ควรศึก ษาและใช ป ระโยชน จ ากผลการสํ ารวจความพึ ง พอใจดั ง กล า ว
โดยเฉพาะความเห็นที่เปนขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ สสปน. ตอไป
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.4549
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สสปน. โดยงบประมาณที่ใชจายตามแผนการใชจายเงิน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สสปน. จํานวน 870,484,200 บาท จากผลการ
เบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือน ซึ่งดําเนินการเรียบรอยแลว มีการเบิกจายตามแผนและผูกพัน
สัญญา จํานวน 799,306,530.57 บาท เมื่อคํานวณตามเกณฑรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิด
เปนรอยละ 91.82 ซึ่งอยูในระดับคาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก
คาคะแนนที่ได 3.3646
3.3.2 สสปน. ไดมีการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการ Trade
Shows และโครงการจัดงาน IT&CMA โดยเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมา และไดจัดทําฐานขอมูลและจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับโครงการของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน และปงบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 9 เดือนไดแลวเสร็จ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลให
สํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
สสปน. ได เ ปรี ยบเที ย บผลการคํ านวณต น ทุ น ต อ หน วยผลผลิ ต รอบ 9 เดื อ น ระหว า ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
ตนทุนในดานตาง ๆ และจัดทําแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่ง ผลการดําเนินงานตามแผนบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว สําหรับ แผนเพิ่ม ประสิท ธิภาพการดําเนินงานปง บประมาณ พ.ศ. 2557 สสปน.
ดําเนินการไดแลวเสร็จโดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและแผนงานไดรับความเห็นชอบจากผูอ าํ นวยการ สสปน.
ซึ่งมีความครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.3 สําหรับประสิทธิภาพของการใชเงินตามแผนงานดําเนินงานดานการตลาด (Tradeshow)
ของ สสปน. เปนการวัดความมีประสิทธิภาพจากงบประมาณคาใชจายในการจัด Tradeshow ของ สสปน. เทียบ
กับจํานวนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการจัด Tradeshow ในแตละงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสปน.
ไดดําเนินโครงการ Tradeshows จํานวน 10 โครงการ มีจํานวนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการจัด Tradeshow
ทั้ ง หมด 5,408,000,000 บาท และค า ใช จ า ย (เงิ น ลงทุ น ) ในการจั ด Tradeshow ของ สสปน. ทั้ ง หมด
89,030,400 บาท ซึ่งผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 5,974 ผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเกณฑการให
คะแนนที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้
รายไดของการใชจายของผูเดินทางกลุม MICE ที่เขามาประเทศไทยตามแตละโครงการ – จํานวนเงินลงทุน x 100
จํานวนเงินลงทุน

สสปน.ไดดําเนินโครงการ Trade Shows ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 10 โครงการ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

IT&CMA 2012 (2-4 ต.ค. 2555) ณ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย
IMEX USA 2012 (9-11 ต.ค. 2555) ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
EIBTM 2012 ( 27-29 พ.ย. 2555) ณ นครบารเซโลนา ประเทศสเปน
IME 2012 ( 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2555) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
AIME 2013 ( 21-22 ก.พ. 2556) ณ นครเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย
IT&CM China 2013 (17-19 เม.ย. 2556) ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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7) IMEX 2013 (21-23 พ.ค. 2556) ณ นครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี
8) AIBTM 2013 (11-13 มิ.ย. 2556) ณ เมืองบัลติมอร ประเทศสหรัฐอเมริกา
9) KME 2013 (26-27 มิ.ย. 2556) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
10) CIBTM 2013 (2-4 ก.ย. 2556) ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคก าร (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ไ ด
4.5787
3.4.1 ดา นการกํา กับดูแลกิจการ การประเมินระดับ การพัฒ นาดานการกํากับ ดูแลกิจการเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สสปน. ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2556 อยูที่คาคะแนน 4.9125
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 70)
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด

น้าํ หนัก

ผลประเมิน

20

5.0000

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส

17.5

4.5000

5

5.0000

10
17.5

5.0000
5.0000

20

5.0000

10

5.0000

100

4.9125

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 30)
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและกําหนด
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรูค วามสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
คะแนนรวม
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1) คณะกรรมการบริหาร สสปน. ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย า งครบถ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบาทของ
คณะกรรมการบริหาร สสปน. ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ไดแก
1.1) คณะกรรมการบริ หาร สสปน. ให ความเห็นชอบแผนยุ ท ธศาสตร ใหม หรือ ทบทวน
ยุทธศาสตรเดิม เมื่อ 22 สิงหาคม 2555 และพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําป 2556 และแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ ประจําป 2556
1.2) ดานการรายงานผลระบบการบริห ารจัดการองคก ารมหาชนที่สําคัญ พบวา สสปน.
สามารถรายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ มีการรายงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ และการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 ระบบ ได
ในทุกไตรมาสครบถวนตามเกณฑ
1.3) มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอ สสปน. ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน
(ดานภารกิจหลัก) อยางถูกตองเชื่อถือไดในรายงานประจําป 2555 และในเว็บไซตของ สสปน. เชน ประวัติของ
คณะกรรมการบริหาร สสปน. การเขาประชุม โครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สําคัญ พันธกิจ
แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ เปาหมายประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
ขอบังคับและระเบียบ เปนตน
1.4) คณะกรรมการบริหาร สสปน. มีสวนรวมในการเขาประชุมในระดับสูง ซึ่งจากการประชุม
ทุก ครั้ง ในปง บประมาณ พ.ศ. 2556 มีจํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุม เกิน กวารอยละ 80 ของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมด
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1.5) คณะกรรมการบริหาร สสปน. เห็นชอบแบบประเมินตนเองเปนรายคณะและรายบุคคล
ในการประชุมเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556 และเห็นชอบการรายงานประเมินตนเองเปนรายคณะและรายบุคคลของ
คณะกรรมการบริหารประจําป 2556 ในการประชุมเมื่อ 20 กันยายน 2556
นอกจากนี้ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนใหคณะกรรมการไดเขารวมโครงการในระดับ
นานาชาติ เชน มีก ารนําคณะกรรมการเยี่ยมชมและประชุม หารือกับหนวยงานทางดานไมซ ณ เมืองซัป โปโร
ประเทศญี่ปุน
2) อยางไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร สสปน. ควรใหความสําคัญ ไดแก
2.1) การประเมินผลงานผูบริหารรองจากผูอํานวยการ สสปน. 2 ระดับ คณะกรรมการบริหาร
สสปน. ไดพิจ ารณาหลัก เกณฑก ารประเมินผลการปฏิบัติง านประจําป แลว แตผ ลการประเมินการปฏิบัติง าน
ประจํ า ป ข องรองผู อํ า นวยการ สสปน. ที่ เ พิ่ ง มี ก ารแต ง ตั้ ง หลั ง วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2556 จะนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริหารไดในเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากตองรอผลสํารวจขอมูลรายได MICE ที่ตองผานการ
รับรอง นอกจากนี้ ผลประเมินระดับผูอํานวยการฝาย จะนําเสนอคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม 2556 ในคราว
เดียวกัน ซึ่งลาชากวาที่เกณฑกําหนด จึงปรับลด 0.5 คะแนน
2.2) ดานการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ พบวา สสปน. มีการ
รายงานผลของการตรวจสอบภายใน เพียง 2 ครั้งตอป ซึ่งยังนอยกวาเกณฑที่กําหนดมาก
3.4.2 ดานการพัฒนาบุคลากร
สสปน. ดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะของบุคลากรกลุมเปาหมายจํานวน 95 คน ผลที่ได
จากการประเมินพบวามีบุคลากรจํานวน 83 คนที่มีขีดสมรรถนะที่ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับตําแหนงงานที่กําหนดไว
หรือคิดเปนรอยละ 87.37 ของจํานวนบุคลากรกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนไปตามเปาหมายในเกณฑการใหคะแนนที่
กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับสูงกวาเปาหมายเล็กนอย คาคะแนนที่ได 3.1850
3.4.3 ด า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค กรต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อม (Corporate Social
Responsibility)
สสปน. มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทางสังคมที่คํานึงถึงความรับผิดชอบขององคกรตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน13 กิจกรรม ซึ่ง
ผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คา
คะแนนที่ได 5.0000 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) บริจาคของเลนเด็กใหกับ องคกร Carry for Kids กรุงเทพ งาน IT &CMA 2012
2) ทาสีและจัดกิจกรรมกับโรงเรียนในชุมชน กระบี่ งาน Post Tour of IT&CMA 2012
3) เลี้ยงอาหารกลางวันและพัฒนาโรงเรียน ที่ดอยแมสะลอง เชียงราย งานทัศนศึกษาทาง
ธุรกิจ Post Tour of IT&CMA 2012
4) พัฒ นาโปรแกรมสําหรับ การพัฒ นาชุมชน งานประชุมของ The Asian Forum on
Corporate Social Responsibility (AFCSR)
5) บริจาคเงินสมทบใหมูลนิธิขาเทียม งาน Dinner Talk & Charity Night ที่ Queen Sirikit
National and Convention Center
6) สนับ สนุนการจั ดงานดานรัก ษาสิ่ง แวดลอ มของสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ งาน Zero
Carbon Rally
7) บริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชนแกมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี
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8) พัฒนาพื้นที่โรงเรียนในเขตอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม งานประชุมสมาคมแพทยไทย
สหรัฐอเมริกา 2013
9) งานจัดแสดงสินคาที่เกี่ยวของกับอุปกรณใหความชวยเหลือผูประสบภัยหรือผูที่อยูในถิ่น
ทุรกันดาร ใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งาน AID & International Development Forum 2013
10) กิจกรรมรวมประดิษฐและสรางอุปกรณชวยเสริมสรางการทรงตั วใหแกเด็กนักเรียนที่
พิการทางหู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ. เชียงใหม
11) สรางความรวมมือหนวยงานภาครัฐ และ สสปน. ในการสรางฝายชะลอน้ําจํานวน 5 ฝาย
เพื่อเพิ่มแหลงกักเก็บน้ํา โครงการสรางฝายชะลอน้ํา ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
12) สนับสนุนงานแสดงสินคานานาชาติ งาน LED Expo Thailand 2013 ดานระบบไฟฟา
และผลิตภัณฑ LED สงเสริม การใชงาน LED เพื่อกอใหเกิดการประหลัดพลัง งานในระบบแสงสวางอยางเปน
รูปธรรม สงผลดีตอภาพรวมการใชไฟฟาของประเทศ และลดภาวะโลกรอนในอนาคต
13) สนับสนุนงานแสดงสินคาและนวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทน งาน Renewable Energy 2013

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
4.1 สสปน. มีความมุงมั่นในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งดานตางๆ ใหเปนไปตาม
แผนยุทธศาสตร และมาตรฐานสากล โดยมีการเทียบเคียงกับแนวทางการดําเนินงานในระดับนานาชาติ เนื่องจาก
ทรัพยากรบุคคลของ สสปน. เปนผูมีคุณภาพมีสมรรถนะสูง รวมทั้งไดใหที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมารวมกําหนด
แนวทางหรือดําเนินงาน และชวยสงเสริมการพัฒนาองคความรูขององคกรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหดี
ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
4.2 สสปน. ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สําคัญ ไดแก การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดแผนงานที่ชัดเจนและ
รายงานใหผูบริหารและคณะกรรมการบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
5.1 สสปน. ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สําคัญ อยางตอเนื่อง ไดแก ระบบการบริหารการ
ตรวจสอบภายในใหมีการนําเสนอคณะกรรมการบริหาร เปนรายไตรมาส โดย มีวางแผนการดําเนินงาน การนําไป
ปฏิบัติและผูบริหารมีการกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ
5.3 สสปน. ควรพิจารณาหามาตรการ/แนวทางที่จะชวยทําใหการเบิกจายงบประมาณเปนไป
อยางมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้ น เชน การวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชง บประมาณใหก ระชับ ขึ้น และ
คณะกรรมการบริหาร สสปน. มีการติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจายเงินเทียบกับแผนเปนรายเดือน เปนตน
เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณในปที่ผานมายังไมเปนไปตามเปาหมายและผลการเบิกจายเงินในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 คิดเปนรอยละ 91.82 ซึ่งผลการเบิกจายเงินดังกลาวใกลเคียงกับคาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน
ที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 3.3646
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