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  รายงานการประเมินองค์การมหาชน 
 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559  
เรื่อง มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 6 เดือน วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)      

 



2 
 

 
 

 

 

Function 
Base 

Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผลประเมิน 
(ภาพรวม) 

คะแนน 
 ITA 

  -    N/A 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผล

ประเมิน 

องค์กร  

หมายเหตุ            

(ผลประเมินราย

องค์ประกอบ) 

1. Functional 
Based 

1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
  

 

     

    1.1.1 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ (หน่วย: ล้านบาท) 257,093 55,753  

    1.1.2 มูลค่าเพิม่ทางสังคม 
           1.จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสตูรด้าน
ไมซ์ระดับสากล หรือเทียบเท่า (หน่วย: ราย) 
           2. จ านวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Number of Job Created) (หน่วย : งาน/ต าแหน่งงาน) 

 
75  
 

185,000 

 
69 
 

44,679 

 
 
 
 

    1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ (หน่วย: ล้านบาท) 

9.20 6.0583  

1.2 รายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์    

     1.2.1 รายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ
(หน่วย: ล้านบาท) 

100,500 44,734  

     1.2.2 รายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

121,000 52,563  

1.3 ความส าเร็จของการดึงงานหรือการสร้างงาน MICE 
ใหม่ในประเทศไทย (หน่วย: งาน) 

35 19  

1.4 จ านวนสถานที่ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน (TMVS) 
(หน่วย: แห่ง) 

140 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

1.5 อันดับของประเทศไทยด้านการประชุมนานาชาติ จาก
การจัดอันดับของสมาคม ICCA  
 

Top 5 
(เอเชีย) 

และ มีการ
จัดประชุม
มากกว่าปี

ที่แล้ว 

อันดับ 4 
เอเชีย 

จ านวน 191 
งาน  

(ข้อมูล ณ 
พ.ค. 62) 

 

 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน 
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2. Agenda  Based 

2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
  

 

     

    2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้ง ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน (ร้อยละความส าเร็จ) 

100 41%  

    2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเดน็ข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์ 
(ร้อยละความส าเร็จ) 

100 
100 

ไม่มีประเด็น
ต้องช้ีแจง 

 

2.2  ร้อยละความส าเร็จของการท ากิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพของเมืองไมซ์  (หน่วย : ร้อยละตาม
แผนงานในแต่ละปี) 

100 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

3.  Area Based 
 
- 
 

- - - - 

4.  Innovation         
    Based 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ (หน่วย : ร้อยละ) 

80 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

     

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ร้อย
ละ) 

96 55.57  

4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน (หน่วย : คะแนน) 

4.00  3.175  

4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน 
    - “นวัตกรรมการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับไมซ์ (MICE 
Intelligence Services) - TCEB Dashboard” 
  (หน่วย : ร้อยละตามแผนงานในแต่ละปี) 

100 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

5.  Potential  
Based 

5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
     แบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(Big Change) เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการ MICE 
Intelligence and Resource Center 
  (หน่วย : ร้อยละตามแผนงานในแต่ละปี) 

100 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   

หมายเหต ุ: 
  ผลประเมินรายตัวชีว้ัด         หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)

                                    หมายถึง ผลด าเนินงานต  ากวา่เป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ    หมายถึง  ผลด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 ) 
                                     หมายถึง  ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
                                    หมายถึง  ผลด าเนินงานต  ากว่าเปา้หมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที ผ่านการประเมินต  ากวา่ร้อยละ 50) 
 

สรุปผลประเมินภาพรวม        หมายถึง  ระดับคุณภาพ**  เป็นองค์การมหาชนที มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที ประเมิน   

                                       หมายถึง  ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที ประเมิน   
                                                      แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ งได้รับการประเมินในระดับต  ากวา่เป้าหมาย      

                                       หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต  ากวา่เป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ ง   
                                         (แม้วา่จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
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 สรุปผลงานส าคัญ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

          ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีผลการด าเนินงานในรอบ 6 
เดือน ดังน้ี ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 1 องค์ประกอบ จาก 4 องค์ประกอบ สาเหตุที่ตัวช้ีวัดในหลาย
องค์ประกอบยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากเน้นผลสัมฤทธ์ิส้ินปีงบประมาณและโครงการหรือกิจกรรมหลัก
บางส่วนเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลของธุรกิจ โดยสรุปผลการด าเนินงานส าคัญในแต่ละ
องค์ประกอบได้ ดังน้ี 
          1. ด้านการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional based) มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมยังต่ ากว่าเป้าหมาย มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายแล้วจ านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 1.1.2 
มูลค่าเพิ่มทางสังคม ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านไมซ์ระดับสากล หรือเทียบเท่า ส่วน
ตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จัดเก็บข้อมูล หรือรอประกาศผล คือ ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และตัวช้ีวัด
มูลค่าเพิ่มทางสังคม ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 จ านวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ตัวช้ีวัดจ านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน TMVS และตัวช้ีวัดอันดับประเทศไทยด้านการจัดประชุมนานาชาติของ ICCA จะสามารถรายงานผลความ
คืบหน้าได้ในรอบ 9 เดือน ส่วนตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานยังไม่ถึงเป้าหมายแต่การด าเนินงานเกินร้อยละ 50 หรือ
ใกล้เคียงและคาดว่าจะสามารถท าได้ตามเป้าหมายในรอบ 12 เดือน คือ ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการดึงงาน และ รายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 
           2. ด้านการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) ) ในภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละตัวช้ีวัด 
ที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 คือ ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมีการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนการท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมืองไมซ์ อยู่ระหว่างด าเนินงานและคาดว่าจะ
สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในรอบ 12 เดือน 
          3. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation based) ) มีผลการด าเนินงานในภาพเป็นไปตาม
แผนงานแต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายรายปี ส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและจะสรุปผลงานได้ในเดือนกันยายน คือ ตัวช้ีวัด
ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ผลการด าเนินงานยังไม่ถึงเป้าหมายรวมแต่การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและผลงานเกินร้อยละ 50 คาดว่าจะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้ในรอบ 12 เดือน 
คือ ตัวช้ีวัดการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการฯ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ และนวัตกรรมการ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับไมซ์ (MICE Intelligence Services) - TCEB Dashboard  มีการเปิดใช้งานเป็นส่วนหน่ึงของ 
MICE Intelligence and Resource Center และฝ่ายต่างๆได้มีการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติไมซ์ ผลการ
ด าเนินงานในมิติต่างๆเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ 
         4. ด้านการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ  ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential based) เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าว
กระโดด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นส าคัญ (Big Change) เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการ MICE 
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 สรุปผลงานส าคัญ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
Intelligence and Resource Center โดยเป็นการด าเนินการตามแผนขับเคล่ือน MICE Intelligence และนวัตกรรม
ของอุตสาหกรรมไมซ์ ระยะ 3 ปี  ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ได้
เริ่มเปิดให้บริการ MICE Intelligence and Resource Center กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ในงาน MICE Intelligence & Innovation Conference 2019 โดยมีฐานข้อมูลไมซ์ที่เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง MICE Intelligence Website แล้วประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เช่น (1) ข้อมูลการศึกษาวิจัย 
(Research) ครอบคลุมเรื่องทิศทางและแนวโน้ม (Trend Analysis) และรายงานการวิจัยเชิงลึกรายอุตสาหกรรม 
(Industry Focus Report)  (2) ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Statistics) เช่น จ านวน รายได้และจ านวนงาน
ตามประเภทของธุรกิจไมซ์ จ านวนนักเดินทางไมซ์รายประเทศ เป็นต้น ฐานข้อมูลสถานที่จัดงาน เป็นต้น และ (3) 
ข้อมูลแหล่งข้อมูลส าคัญ เช่น E-Library, MICE Intelligence Magazine, Knowledge Partner Publication และ 
Video Tube เป็นต้น ซึ่ง ณ ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2562 จากรายงานผลการด าเนินงานแสดงว่า มีผู้เข้าเย่ียมชมทั้งส้ิน
จ านวน 677 ราย ซึ่งจะมีการติดตามผลการใช้งานเพื่อให้สามารถน าไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุ
ตามแผนโดยสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน 

 

 


