รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้
เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนา กากับดูแล ประสาน และอานวยความสะดวก ในการดาเนิน
ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ และสนับสนุนให้มีการ
นาเสนอศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการ เพื่อให้เกิดภาพความเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องประเทศ รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ารด้ า นความรู้ แ ละฝึ ก อบรมแก่ บุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การประชุ ม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
กาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2) สนับสนุน หรือจัดให้มีการนาเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเป็นการทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3) ให้การบริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชานาญ
และทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ
5) ให้ความรู้แก่ผู้ดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา :
นายกรัฐมนตรีมอบรองนายกรัฐมนตรีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
1.4 ผู้อานวยการ : นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
นายเสข วรรณเมธี
นางมาลี โชคล้าเลิศ
นายกุลิศ สมบัติศิริ
นายศุกรีย์ สิทธิวนิช
นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
นางประพีร์ บุรี
นายธงชัย ศรีดามา
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมสารนิเทศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมศุลกากร
ผู้แทนถาวร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
กรรมการ นายกสมาคมโรงแรมไทย
กรรมการ นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ (ผู้อานวยการ สสปน.)

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2 สายงาน 12 ฝ่าย 31 ส่วนงาน (ไม่นับรวมฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน) ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างองค์กร แสดงดังแผนภาพ
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อัตรากาลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) จานวน 141 คน โดยแบ่งเป็น
1. ผู้อานวยการ
1
คน
2. รองผู้อานวยการ
2
คน
3. ผู้อานวยการสานัก
12 คน
4. เจ้าหน้าที่
123 คน
5. ลูกจ้าง
3
คน
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ 1,029.5366 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงาน
แสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย”
พันธกิจ
1. กาหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2. ส่ งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัด
นิทรรศการในประเทศไทย
3. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทาข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล รวมทั้งให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการส่งเสริมการจัด
ประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย

4
5. สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมเพื่อเป็น
รางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
6. กาหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
7. เป็นศูนย์ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจการจัดประชุมเพื่อเป็นรางวัล
และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
8. พัฒนาโครงการที่จาเป็นต่อการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ
ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
9. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
การจัดนิทรรศการในประเทศไทย
10. กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การดึงงาน (WIN) – ดาเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์และการดึงงานเข้าประเทศ
รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อให้ชนะการประมูลสิทธิ์และดึงงานได้เพิ่มขึ้น
2) การสนับสนุน/ส่งเสริม (PROMOTE) – เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
3) การพัฒนา (DEVELOP) – การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล กาหนดมาตรฐาน
และการปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.1552 ซึ่งอยู่ในระดับดี
โดยผลการปฏิบัติงานรายมิติเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สสปน. ได้คะแนน 4.3262 รองลงมาคือ มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.3182 ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 3.8660 และมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 3.1093 ตามลาดับ โดยสรุป สสปน. มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดี
สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
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2.1 ตารางสรุปผลการการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้าหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน

60% 4.3262

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบตั ิงาน
การกากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองค์การ
รวมทุกมิติ

15% 3.8660
8%

3.1093

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000

15% 4.3182
1.0000

98% 4.1552

มิติที่

มิติที่

มิติที่

มิติที่

รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2559
คะแนน พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
คะแนนรวม

มิติที่ 1
2.2073
4.3667
4.1164
3.7300
4.9185
4.8800
5.0000
4.9474
4.4830
4.0759
4.3262

มิติที่ 2
2.7600
3.1440
4.7200
3.5646
5.0000
5.0000
3.0000
4.2500
4.1820
4.4000
3.8660

มิติที่ 3
4.1480
5.0000
5.0000
4.6154
4.6667
5.0000
4.7596
4.4549
4.4720
4.1859
3.1093

มิติที่ 4
3.0000
3.4504
3.1400
4.2829
4.4663
4.3067
4.5547
4.5787
4.9917
4.5283
4.3182

รวม
2.6152
4.1994
4.1140
3.9226
4.7430
4.7320
4.4459
4.7423
4.5160
4.2100
4.1552

6
5
4
3
2

1
0
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ปี พ.ศ.

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามค้ารับรองการปฏิบตั งิ านของ
ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชีวัดผลการปฏิบัตงิ าน

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ า้ นประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน
1.1 จานวนรายได้จากการใช้จา่ ยของผู้
เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย
1.2 จานวนครัง้ ที่ชนะการประมูลสิทธิ์เฉพาะ
Convention
1.3 ระดับการรับรูถ้ ึงอุตสาหกรรมไมซ์ไทยใน
สายตาของกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเดินทาง
และผู้จดั งานไมซ์ต่างประเทศ
1.4 รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ

หน่วยวัด นา้ หนัก
(ร้อยละ)

ล้านบาท

เกณฑ์การให้คะแนน
3
4

1

2

60
18

85,000

90,000

95,000

ผลการด้าเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด้าเนินงาน ที่ได้ ถ่วงนา้ หนัก
4.3262
100,000 105,000 102,936 4.5872 0.8425
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ครัง้ /
กิจกรรม
ระดับ

10

15

17

19

21

23

23

5.0000

0.5102

11

Top 5

Top 4

Top 3

Top 2

Top 1

Top 4

2.0000

0.2245

ล้านบาท

13

43,000

45,000

47,000

49,000

51,000

73,322

5.0000

0.6633

1.5 จานวนสถานที่ได้รบั ตามมาตรฐานห้อง
แห่ง
ประชุมเพิ่มขึ้น (TMVS : Thailand MICE
Venue Standard)
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง
ระดับ
พอใจและพัฒนาการให้บริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้จดั งานและนัก
ร้อยละ
เดินทางไมซ์ในประเทศที่มีต่อเมืองแห่งไมซ์

8

24

33

42

51

60

69

5.0000

0.4082

15
10

1

2

3

4

5

3.56

3.8660
3.5600

0.3633

5

70

75

80

85

90

87.39

4.4780

0.2285

ร้อยละ

8
3

80

85

90
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ระดับ

2

1

2

3

4
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0.750

1.0000

0.0204

ระดับ

2

1

2

3

4

5

ยกเลิกตัวชี้วัดและค่าน้าหนัก

3

1

2

3

4

5

5

4.5000

0.1378

15
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1

2

3

4

5

3.9773

4.3182
3.9773

0.4058

5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2551

มิตทิ ี่ 3 มิตดิ า้ นประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
จ่ายเงิน
3.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
3.3 การประหยัดน้า

3.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
ระดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
มาตรฐาน
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ า้ นการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาด้านการ
ระดับ
กากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ระดับ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
นา้ หนักรวม
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ค่าคะแนนที่ได้ 4.1552
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3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3262
สสปน. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดาเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ สสปน. ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดเป้าหมาย: สสปน.กาหนดความสาเร็จ 2 ตัวชี้วัดได้แก่
- จานวนรายได้จากการใช้จ่ายของผู้เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม
นานาชาติของกลุ่มบริษัท (Corporate Meetings) เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) เข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meetings or Conventions) รวมถึงผู้แสดงสินค้า
(Exhibitors) ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Visitors) และผู้จัดงานและร่วมงานมหกรรม
นานาชาติและเมกะอีเว้นท์ (Mega Event) จานวน 102,936 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 8.35 ค่า
คะแนนที่ได้ 4.5872
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากภาพ พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน และระยะพานักเฉลี่ย ของ
นักเดินทางไมซ์มีแนวโน้มที่ลดลง

จากการวิเคราะห์สถิติอุตสาหกรรมไมซ์ที่ดาเนินการจัดเก็บมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า สาเหตุเกิดจาก
1. การที่เศรษฐกิจโลกซบเซาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับ วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
การค้าโลกที่ยังคงมีปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น สหรัฐ อเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป ส่งผลให้องค์กรสมาคม
นานาชาติต่างๆ รวมทั้งบริษัทเอกชน ปรับลดงบประมาณและค่าใช้จ่ายในส่วนการจัดประชุมลดลง และแนวโน้ม
ของพฤติกรรมการเดินทางของผู้เข้าร่วมงานไมซ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการเดินทางแบบระยะไกล (Long Haul) เป็น
ระยะสั้นลง (Short Haul) เดินทางอยู่ในภูมิภาคของตนเป็นหลัก ทาให้ส่งผลกระทบต่อวันพักค้าง (Duration of
Stay) และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของผู้เข้าร่วมงานที่ลดลง รวมทั้งการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
เอเซียทีร่ ุนแรงขึ้น กดดันให้ผู้ประกอบการในไทยปรับตัว โดยการลดต้นทุนในด้านต่างๆ และลดราคาค่าบริการเพื่อ
จูงใจให้ลูกค้าเข้ามาให้บริการ อีกทั้ง โรงแรมที่มีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ เริ่มดาเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นเอ
เจนซี่รับหน้าที่ประสานงานและจัดการด้าน Logistics ในประเทศไทย ทาให้โรงแรมสามารถเจรจากับลูกค้าโดยตรง
โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางในไทย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง
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2.
เจ้ า ของหรื อ ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ระมั ด ระวั ง เรื่ อ งการใช้ จ่ า ยงบประมาณส าหรั บ จั ด กิ จ กรรม
Meetings/Incentives (MI) ถูกตัดทอนลง ตามผลประกอบการของแต่ละองค์กร อีกทั้งในกลุ่มลูกค้าหลักของ MI
เป็นตลาดเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 75% ของฐานลูกค้าทั้งหมด
ดังนั้น การมาจัดกิจกรรม Meetings / Incentives ในต่างประเทศของลูกค้าองค์กรนั้น ถูกตัดจานวนวันพานักลง
ด้วยงบประมาณที่ลดทอนลง รวมถึงนโยบายที่ไม่ต้องการให้พนักงานขาดงานเป็นระยะเวลานานเพราะการเดินทาง
ทั้งนี้ สสปน. ได้มีการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. MI: แสวงหากลุ่มลูกค้าคุณภาพระดับ Premium หรือ Luxury เพิ่มขึ้น และหากลุ่มลูกค้าที่เดินทาง
มาเป็นคณะใหญ่ Mega-sized Event ซึ่งแม้ว่าค่าใช้จ่ายต่อคนอาจไม่สูงมาก แต่ก็จะได้ค่าใช้จ่ายรวมต่อการจัดงาน
ที่สูง
2. C: แนวทางในการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นคือ การสร้างโอกาสให้มีการจัดจาหน่าย
สินค้าในบริเวณพื้นที่จัดการประชุม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมในระหว่างการประชุมให้กับผู้ติดตาม หรือคู่สมรสเช่น
การเรียนทาอาหาร การนวดแผนไทย การท่องเที่ยวก่อนหรือหลังการประชุม (Pre-Post Tour) เพื่อให้เกิดการใช้
จ่ายที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาพักนานขึ้น เป็นต้น
- จานวนครั้งที่ชนะการประมูลสิทธิ์เฉพาะ Convention พิจารณาจากจานวนครั้งที่ชนะการประมูล
สิทธิ์การจัดประชุมสาคัญที่เข้ามาจัดในประเทศไทย (Conventions) โดยมีงานที่ชนะการประมูลสิทธิ์ที่ได้ประกาศ
ผลอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวนทั้งสิ้น 23 งาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. Forum of Ethical Review Committees on the Asian and Western Pacific Region
International Conference 2016 (16th FERCAP)
2. The 30th Asia Pacific Plant Protection Commission 2017 (APPC 2017)
3. INTO University Partnerships Global Recruitment Conference 2016 (GRC 2016)
4. IATA IGHC Ground Handling Conference 2017
5. The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017)
6. The 8th Education International World Congress 2019
7. The World Scholar's Cup Global Round 2016
8. World Travel and Tourism Council Global Summit 2017 (WTTC Global Summit
2017)
9. The World Veterinary Poultry Association Congress (WVPA 2019)
10. Asia Pacific Travel Health Congress 2018 (APTHC 2018)
11. The 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress (APAO 2019)
12. World Clown Festival 2017
13. The 30th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society 2018
(ACOS 2018)
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14. Federation of Asian Small Animal Veterinary Association Congress (FASAVA 2020)
15. The 38th World Congress of International Society of Hematology 2020 (ISH 2020)
16. The International Conference on One Medicine One Science : The 3rd iCOMOS
17. International Weed Science Congress 2020
18. Asia - Pacific Conference on Giftedness (APCG 2018)
19. SIGGRAPH 2016
20. World Conference of the International Council for Traditional Music 2019 (ICTM
2019)
21. The 24th International Conference on Multimedia Modeling 2018 (MMM 2018)
22. IFFO (The Marine Ingredients Organization) Annual Conference 2016
23. SITE Global Conference 2019
3.1.2 การได้รับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind ของไมซ์:
- ระดับการรับรู้ถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเดินทางและผู้จัดงานไมซ์
ต่างประเทศ พิจารณาจากอันดับของประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายหลักของการจัดงานไมซ์ โดยเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งในเอเชีย รวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ จากมุมมองของผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน และนัก เดินทางธุรกิจ
ชาวต่างชาติ ปัจจัยที่ใช้สารวจประกอบด้วย 8 ปัจจัย คือ Facilities/ Accommodation/ Accessibility/
Destination/ Price Competitiveness/ Economic/ Professionalism และ Infrastructure จากการสารวจ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 1,072 ตัวอย่าง พบว่ามีเพียงแค่ปัจจัยด้าน Accommodation และ Accessibility เท่านั้นที่
ได้คะแนนอันดับสูงขึ้นจากปีก่อน นอกเหนือจากนั้นได้รับคะแนนอันดับลดลงจากปีก่อนหน้า สาหรับ Ranking for
All Attributes : ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 4 รองจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ค่าคะแนนที่ได้ 2.0000
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ทั้งนี้ การดาเนินงานของ สสปน. ในระดับอุตสาหกรรมย่อย ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างการรับรู้เมื่อ
ต้องแข่งขันกับประเทศที่มีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับที่สูงกว่า มีดังนี้
1. ด้านอุตสาหกรรมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
- เสริมกลยุทธ์ Online / Digital โดยประสานงานร่วมกับ Digital Marketing
- เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง เพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการไมซ์ใหม่ๆ และเกิด
ความทรงจาที่ดเี พื่อส่งเสริมให้ผู้จัดงานเกิดแรงจูงใจที่จะนากลุ่มลูกค้าของตนมาจัดงานในประเทศไทย เช่น การจัด
Familiarization Trip การจัดกิจกรรม Thailand Incentive and Meeting Exchange (TIME)
- ขยายเครือข่ายตัวแทนการตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นและให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยปัจจุบัน
ครอบคลุม 7 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร
- การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบิน กลุ่มเครือโรงแรม สื่อมวลชน เป็นต้น ทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้า และ
สร้างการรับรู้เพิ่มเติมออกไปจากที่ สสปน. เข้าถึง
- ขยายฐานลู กค้าใหม่ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ และกลุ่มตามความสนใจของลู กค้า เช่น ตลาดยุโรป
ตะวันออก ตลาดละตินอเมริกา ตลาด Premium/ Luxury เป็นต้น
2. ด้านอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ
เพิ่มการดาเนินการด้านการตลาด ผ่านช่องทาง Online และเครือข่ายของพันธมิตรในต่างประเทศที่
สสปน. เป็นสมาชิก ขยายกิจกรรมการตลาดไปยังตลาดเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น แสวงหาโอกาสในการเข้าร่วม
กิจ กรรมของสมาคมด้านการประชุมนานาชาติในระดับโลก และให้ การสนับสนุนสมาคมวิช าชีพต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์การประชุม และ ประเทศไทยผ่านเครือข่ายของสมาคมวิชาชีพนั้นๆ
3. ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ
- เน้นแผนงานกลยุทธ์ด้านการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิตัล เจาะกลุ่มเป้าหมายหลัก และประเทศ
เป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง (เจาะตลาดจีน อินเดีย และเอเชีย แปซิฟิค สาหรับตลาดผู้ร่วมงานแสดงสินค้า
และตลาดยุโรป อังกฤษสาหรับตลาดผู้จัดงานแสดงสินค้า) เพื่อเป็นการใช้งบประมาณด้านการสื่อสารการตลาด
อย่างคุ้มค่า
- เน้นกลยุทธ์การทางานด้านการสื่อสารการตลาดร่วมกับสมาคมการแสดงสินค้าโลก เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์และโอกาสทางการรับรู้ผ่านช่องทาง Blog และข่าวสารรายเดือนของสมาคม
การแสดงสินค้าโลกเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและสมาคมระดับนานาชาติที่สามารถนาธุรกิจมายังประเทศ
ไทยได้
3.1.3 การสนับสนุนอุตสาหกรรม D-MICE ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง:
- รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศไทย พิจารณาจากจานวนรายได้จากการใช้จ่ายของนัก
เดินทางกลุ่ม MICE ในประเทศไทย เท่ากับ 73,322 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 56.43 ค่าคะแนนทีได้
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5.0000 เนื่องจากการเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้จานวนงานประชุม และ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐเพิ่มมากขึ้น และจากสภาวการณ์ทางการเมืองที่นิ่ง ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมี
ความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ที่แสดงถึงค่าดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจที่จะใช้จ่ายในส่วนของ
การประชุมบริ ษัทมากขึ้น ในขณะที่ ผู้ บ ริ โ ภคมีความมั่น ใจที่จะใช้จ่ายเงินมากขึ้ น เห็ นได้ จากงานแสดงสิ นค้ า
ภายในประเทศ อาทิ งาน OTOP มีจานวนผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น และก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าเป็น
จานวนมาก
3.1.4 การพัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม MICE: สสปน. ได้ดาเนินการ
ตรวจประเมินและให้คาแนะนามาตรฐานห้องประชุม (TMVS : Thailand MICE Venue Standard) โดยมีจานวน
สถานที่ได้รับมาตรฐานห้องประชุมเพิ่มขึ้น จานวนทั้งสิ้น 69 แห่ง สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นถึงความสาคัญของการได้รับตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพราะ
สามารถนาไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้โดยตรงแก่ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้

จานวนสถานที่จัดงาน
ที่ได้รับมาตรฐาน

ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
รวม

กลุ่ม 1 (กลุ่ม กลุ่ม 2 (กลุ่ม
ศูนย์ประชุม) ห้องประชุมใน
โรงแรม หรือ
รีสอร์ท)
8
6
1
20
9
11
1
54

กลุ่ ม 3 (กลุ่ ม ห้ อ ง
ประชุ ม ทั่ ว ไปใน
องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน)
2
3
6
3
14

ผ่าน
มาตรฐาน
(แห่ง)

ผ่าน
มาตรฐาน
(ห้อง)

10
9
27
12
11
69

24
15
61
24
21
145

3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 3.8660
3.2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ: สสปน. ได้
มอบหมายให้บริษัท INTAGE (Thailand) จากัด ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
“โครงการสารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ สสปน. ในการดาเนินธุรกิจไมซ์ ปี 2559” โดย
ดาเนินการสารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) จากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มคือ เจ้าของงาน (Event Owner) ผู้จัด
งาน (Organizer) ผู้ให้บริการ (Service Provider) และผู้ให้การสนับสนุน (Supporter) รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง
โดยมิติที่ใช้สารวจประกอบด้วย 6 มิติ ดังนี้ 1) การพัฒนาธุรกิจไมซ์ 2) การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสร้าง
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รากฐาน 3) การเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับเอกชน 4) สมรรถภาพของบุคลากร 5) กระบวนการภายใน/
ลักษณะเฉพาะองค์กร และ 6) การสนับสนุนด้านการตลาด ผลการสารวจพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
ต่อองค์กรคิดเป็นร้อยละ 82.80 ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 3.5600 ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการของ สสปน.
ตามผลการส ารวจความพึงพอใจเสนอต่ อคณะกรรมการ สสปน. เพื่อพิจ ารณาเห็ นชอบในการประชุม ครั้ง ที่
4/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาตามที่เสนอ และเสนอรายงาน
ผลการปรับปรุงตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมกับรายงานผลการสารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการ สสปน. เพื่อรับทราบและให้ความเห็นในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์ในประเทศที่มีต่อเมืองแห่งไมซ์ :
พิจารณาจากการวัดระดับความพึงพอใจของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์ในประเทศที่มีต่อเมืองไมซ์ คือเมืองไมซ์ซิตี้
ทั้ง 5 เมืองและเมืองที่ สสปน. ได้ทากิจกรรมไมซ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยทาการสารวจความพึงพอใจจาก
ผู้เข้าร่ วมงานไมซ์ในประเทศไทยจ านวน 1,257 ตัว อย่าง ปัจจัยที่ ใช้ในการสารวจ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ
สถานที่ จั ด งาน สิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในงาน ป้ า ยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ บ อกทางไปยั ง สถานที่ จั ด งาน การ
ประชาสัมพันธ์ของงาน กิจกรรมนอกเหนือจากงานที่หาได้ภายในจังหวัด และศักยภาพของจังหวัดในการเป็น
เจ้าภาพการจัดงาน ผลการสารวจพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 87.39 ค่าคะแนนที่ได้
4.4780 เนื่องจาก สสปน. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพเมืองในทุกมิติ โดยการดาเนินงานในไมซ์ซิตี้ทั้ง 5
เมืองเป็ นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่ของ สสปน. คือ การสร้างงาน (Win) การตลาดและประชาสั มพันธ์
(Promote) และ การพัฒนา (Develop) โดยมีการทางานอย่างใกล้ชิดกับเมือง ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมือง
เป้าหมายทั้ง 5 เมือง ในปีงบประมาณ 2559 สสปน. เน้นการสร้างเมืองให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์คุณภาพ ผ่าน
ยุทธศาสตร์การสร้างงาน ยกระดับงานเด่นประจาจังหวัดนั้นๆ ตัวอย่างกรณีงาน Lanna Expo ที่จัดขึ้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากงานได้มากกว่า 30% โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัด
งานปี 2558 รวม 378,398,689.20 บาท เพิ่มเป็น 492,571,668.69 บาท ในปี 2559 รวมถึงสามารถเพิ่มจานวนผู้
เข้าชมงานจากนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น 20% จากเดิมที่เกือบทั้งหมดเป็นคนท้องถิ่น
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 8) ค่าคะแนนที่ได้ 3.1093
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สสปน.: โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สสปน. จานวน 1,029,536,600 บาท จากผล
การเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
มีการเบิกจ่ายตามแผนและผูกพันสัญญา จานวน 933,013,871.21 บาท เมื่อคานวณตามเกณฑ์ ร้อยละของการ
เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 90.62 ซึ่งอยู่ในระดับ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนนที่
กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 3.1249
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3.3.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน: สสปน. มีผลการ
ประเมินจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รวมได้รับ 0.750 คะแนน ค่าคะแนนที่ได้จึงเท่ากับ
1.0000 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การ
ติดตาม

ความครบถ้วน
ข้อมูล
ไฟฟ้า น้ามัน

ข้อมูล
พื้นฐาน

ไม่ครบ 100.00% 0.00% ครบ

การใช้ไฟฟ้า
ค่ามาตรฐาน

ค่าจริง

การใช้น้ามัน
EUI

คะแนน

ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ามัน

1,181,599.30 129,231.00 7.2290 60,050.67 0.00

-

.500 .250

3.3.3 การประหยัดน้า: ยกเลิกตัวชี้วัดและค่าน้าหนัก เนื่องจาก สสปน. จัดอยู่ในประเภทอาคารของ
หน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในอาคารรวมและมีการจ่ายค่าน้าแบบเหมารวมกับค่าเช่าพื้นที่ จึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางในการดาเนินการของกรมทรัพยากรน้า ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินผลตัวชี้วัดนี้ ทั้งนี้ สสปน. ได้ทาหนังสือแจ้งขอละเว้นการประเมินผลการประหยัด
น้าต่อสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
3.3.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน:
สสปน. ได้มีการจัดทาขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมาตรฐานแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และได้จัดส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้สานักงาน ก.พ.ร. แล้ว การวัดผลการดาเนินงาน เริ่มดาเนินการระหว่าง 1 เมษายน–30
กันยายน 2559 โดยวัดผลจากจดหมายขอรับการสนับสนุนของงานต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ และฝ่าย
ส่งเสริมตลาดในประเทศ พบว่า จานวนงานที่ขอรับการสนับสนุน ที่มีจ ดหมายเข้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน–30
กันยายน 2559 มีจานวน 105 งาน และจานวนงานที่ตอบกลับเกิน 30 วันทาการมีจานวน 10 งาน คิดเป็นร้อยละ
9.52 ของงานที่ขอสนับสนุนทั้งหมด ทั้งนี้ สสปน. ได้นาเสนอแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตาม
มาตรฐานที่ สสปน. ให้การสนับสนุนต่อผู้มาขอรับการสนับสนุน ปี 2560 ต่อคณะกรรมการ สสปน. ในการประชุม
ครั้งที่ 7/59 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากผลการ
ดาเนินงานได้เท่ากับร้อยละ 90.48 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้จึงเท่ากับ 4.5000

3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3182
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่างยั่งยื น ได้รับ การวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
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สั้นเท่านั้น โดยให้ความสาคัญกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของ สสปน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ที่ค่าคะแนน 3.9773 จาแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การ
มหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้าหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
3.2727
4.7143
1.0000

1

5.0000

10

3.9773
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1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.1) คณะกรรมการบริหาร สสปน. ให้ความเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของแผนที่ครบถ้วน
1.2) ด้านการรายงานผลระบบการบริห ารจัดการองค์การมหาชนที่ส าคัญ พบว่า สสปน.
สามารถรายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ ครบถ้วนทุกระบบ รวมทั้งได้ติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งใน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน มีการรายงานผลการดาเนินงานได้ในทุกไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์
1.3) การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะ
ศักดิ์ ปฏิมาประกร) จานวน 2 ครั้ง โดยนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
1.4) คณะกรรมการบริหาร เข้าร่ว มประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 ของจานวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด จานวน 8 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.73
1.5) มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจาปี 2558 และในเว็บไซต์ของ สสปน. เช่น ประวัติของคณะ
กรรมการบริหาร สสปน. การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สาคัญ พันธกิจ
แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
ข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1) คณะกรรมการบริหาร สสปน. ไม่มีการประเมินตนเองในปีงบประมาณ 2559 เนื่องจาก
สสปน. ได้นาเสนอแบบประเมินตนเองในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้ สสปน. ไปปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ และนากลับมา
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เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สสปน. ได้ปรับปรุงแบบประเมินฯ แล้วเสร็จและ
นาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารในเดือนพฤศจิกายน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ ในการประชุมเดือน
ธันวาคม 2559
2.2) มีการพัฒ นาศักยภาพของคณะกรรมการ ผ่านหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร สสปน. ควรให้ความสาคัญ คือ ข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การรายงานด้านความเสี่ยงได้กาหนดให้รายงานต้องมีข้อมูลคาอธิบาย การ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ได้อย่าง
ครบถ้วน
3.4.2 ด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการ
สารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ทาให้หน่วยงานทราบถึงข้อจากัดในการดาเนินงานและมีการพัฒนาปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของ
ประเทศ
โดย สสปน. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง มาก (คะแนน 80–100
คะแนน) ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 81.75 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลการประเมิน
78.39
84.81
97.09
73.37
72.26
81.75

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สสปน. มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ด้านต่างๆ ให้เป็น ไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ และมาตรฐานสากล โดยมีการเทียบเคียงกับแนวทางการดาเนินงานในระดับนานาชาติ และ
ทรัพยากรบุคคลของ สสปน. เป็นผู้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง
2) ฐานข้อมูลของ สสปน. เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กร
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3) การรายงานผลงานของตัวชี้วัดบังคับตามคารับรองการปฏิบัติงาน เช่น ตัวชี้วัดที่ 4.1 การ
กากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร สามารถทาได้อย่างเป็นระบบ
5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สสปน. ควรนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่จัดทาโดยทีมที่ปรึกษา แปลงเป็นแผนปฏิบัติ การ
ของ สสปน. นอกเหนือจากแผนงานตามเอกสารงบประมาณ
2) การจัดแผนงาน/ โครงการ/ แผนปฏิบัติการ ควรระบุองค์ประกอบให้ครบถ้ว น เช่น
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรมและระยะเวลา เป็นต้น เพื่อ การติดตามและการประเมินผล
ความก้าวหน้าตามที่กาหนด
3) สสปน. ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะการจัดให้มีการ
ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจาทุกปี การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4) สสปน. ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีสากล หรือการ Ranking อันดับความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล
5) สสปน. ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
เช่น การประยุกต์ใช้บัญชีประชาชาติด้านท่องเที่ยว (TSA: Tourism Satellite Account) สาหรับอุตสาหกรรม
ไมซ์และท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสากลวัดผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวและไมซ์ รวมถึงการกาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อความท้าทายในปีงบประมาณต่อไป
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