ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) มีหลักธรรมำภิบำลใน
กำรดำเนินงำนโดยสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ
กำรกำกับดูแลที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ (๕) และ มำตรำ ๑๙/๑ แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ
มติคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรจั ดประชุมและนิทรรศกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖
เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรว่ำด้วย
หลักธรรมำภิบำล พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก หลักธรรมำภิบำลสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“คณะอนุกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
“ธรรมำภิบำล” หมำยถึง กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทำงสำคัญในกำรจัดระเบียบ
ให้ สั งคม ภำครั ฐ ภำคธุ ร กิ จ เอกชน และภำคประชำชน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำร ฝ่ ำ ยปฏิ บั ติ ก ำร
ฝ่ำยรำชกำร และฝ่ำยธุรกิจให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
“จริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม ข้อควรปฏิบัติ หรือกริยำที่ควร
ประพฤติที่สอดคล้องกับหลักธรรมชำติ หรือสอดคล้องกับควำมถูกต้องดีงำม
“จรรยำบรรณ” หมำยควำมว่ำ ประมวลควำมประพฤติที่ผู้ ประกอบวิช ำชีพกำรงำนแต่ล ะอย่ ำ ง
กำหนดขึ้นเพื่อรักษำและส่งเสริมเกียรติชื่อเสียง และฐำนะสมำชิก อำจเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
/หมวด ๑…..

-๒หมวด ๑
ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๕ กำรสรรหำและแต่ ง ตั้ ง ประธำนกรรมกำร และหรื อกรรมกำรให้ ด ำเนิ น กำรสรรหำโดยมี
คณะอนุ กรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำร และกรรมกำรตำมระเบี ยบว่ ำด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีสรรหำ
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรในคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
ข้อ ๖ คณะกรรมกำรมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ กำรและกำรด ำเนิ น กำรของ
สำนักงำน เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอำนำจหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึง
(๑) ก ำหนดนโยบำยกำรบริ ห ำรงำน และให้ ค วำมเห็ น ชอบแผนกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำน
กำรกำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์
(๒) อนุ มั ติ ง บประมำณประจ ำปี งบกำรเงิ น แผนกำรลงทุ น และกำรด ำเนิ น โครงกำรตำมที่
คณะกรรมกำรกำหนด
(๓) ออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ข้ อก ำหนด หรื อประกำศเกี่ ยวกั บส ำนั กงำน กำรก ำกั บและติ ด ตำม
กำรดำเนินงำน
(๔) กระทำกำรอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงำน
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น ตำมที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมำย พระรำชกฤษฎี ก ำจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำน หรื อ ตำมที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ ๗ คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับกำรบริหำรกำรประชุม ดังนี้
(๑) คณะกรรมกำรต้องกำกับให้มีกำรประชุมทุกเดือน หรืออย่ำงน้อยสอง (๒) เดือนต่อครั้งตำมควำม
เหมำะสม
(๒) คณะกรรมกำรควรกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่ต้องมีฝ่ำยบริหำร (ผู้อำนวยกำร)
ร่วมด้วยไม่น้อยกว่ำหนึ่ง (๑) ครั้ง ภำยในหนึ่ง (๑) ปี เพื่อให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ
(๓) จัดให้มีกำรเตรียมวำระกำรประชุม และเห็นชอบในกำรกำหนดวำระกำรประชุมร่วมกันในแต่ละปี
รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมกำรได้รับข้อมูลล่วงหน้ำในเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้กรรมกำรปฎิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
เต็มที่และมีประสิทธิภำพพร้อมทั้งจัดทำรำยงำนกำรประชุมที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีรำยละเอียดพอสมควร
(๔) กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบ (๘๐) ของจำนวนกำรจัดประชุม
กรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมต้องแจ้งล่วงหน้ำ หรือส่งผู้แทนร่วมประชุม
ข้อ ๘ คณะกรรมกำรจะต้องกำกับให้สำนักงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีตำมหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชนกำหนด
คณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทุกปี โดยมีกำรประเมินตนเอง
แบบรำยบุคคลและแบบทั้งคณะ เมื่อทรำบผลกำรประเมินคณะกรรมกำรจะร่ว มกันกำหนดแนวทำงเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
/ข้อ ๙…..

-๓-

ข้อ ๙ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญให้เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร
และมีอำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และค่ำใช้จ่ำยของสำนักงำนเป็นสำคัญ
ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินตนเองทุกปี โดยมีกำรประเมินตนเองแบบรำยบุคคล
และแบบทั้ งคณะ เมื่อทรำบผลกำรประเมิ นคณะกรรมกำรจะร่วมกั นกำหนดแนวทำงเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่
หมวด ๒
ธรรมาภิบาลในระดับผู้อานวยการ
ข้อ ๑๑ กำรแต่งตั้งผู้อำนวยกำรให้คณะกรรมกำรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมำะสมกับ
ตำแหน่งผู้อำนวยกำร ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำร เพื่อให้มี
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
ข้อ ๑๒ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรปีละสอง (๒) ครั้ง
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ชัดเจน มีตัวชี้วัด น้ำหนักและเป้ำหมำย เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้ตำมที่ ได้ทำ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำร และผู้อำนวยกำร
หมวด ๓
ธรรมาภิบาลในระดับผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๓ กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงำนต้องพิจำรณำคัดเลือกจำกผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ใน
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ข้อ ๑๔ กำรประเมินผลผู้ ปฏิบั ติงำนต้องปฏิบัติตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนกำหนด โดย
กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำทำข้อตกลงเพื่อกำหนดค่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และตัวชี้วัดของสำนักงำน
หมวด ๔
ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
ข้อ ๑๕ กำหนดให้มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้อำนวยกำร
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงำน
/ (๔) แนวปฏิบัติ…..

-๔-

(๔) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน
(๕) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน
(๖) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ
(๗) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับ
(๘) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(๙) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับและให้ของขวัญ
(๑๐) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หมวด ๕
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้อ ๑๖ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และยึดหลักควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติธรรม และโปร่งใส คณะกรรมกำร ผู้อำนวยกำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติตำม ข้อกำหนดว่ำด้วย
จรรยำบรรณของสำนักงำน และข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรว่ำด้วยประมวล
จริยธรรมของสำนักงำน
ข้อ ๑๗ แนวทำงปฏิบัติของสำนักงำนเกี่ยวกับธรรมำภิบำล จริยธรรม และจรรยำบรรณในรำยละเอียดให้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๓)
ข้อ ๑๘ ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำม
ตำมข้อบังคับนี้ ให้เป็นอำนำจคณะกรรมกำรเป็นผู้วินิจฉัย
ประกำศ ณ วันที่

มกรำคม ๒๕๖๓

(นำงอรรชกำ สีบุญเรือง)
รักษำรำชกำรแทน
ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร

หลักธรรมาภิบาล
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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วัตถุประสงค์
ความหมายของธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
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หลักธรรมาภิบาล
หมวด 1 ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
1. โครงสร้าง องค์ประกอบ ของคณะกรรมการ
2. การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
2.1 การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ
2.2 วาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
6. การประเมินผลการทางานของคณะอนุกรรมการ
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หมวด 2 ธรรมาภิบาลในระดับผู้อานวยการ
1. การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ค่าตอบแทน
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หมวด 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้ปฏิบัติงาน
1. โครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน
2. การบรรจุ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
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หมวด 4 ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
1. แนวปฏิบัติที่ดขี องคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
2. แนวปฏิบัติที่ดขี องผู้อานวยการ
3. แนวปฏิบัติที่ดขี องผู้ปฏิบัติงาน
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ
10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
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หมวด 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
๒. วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

บทนา
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่
ก่อตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
และได้เริ่มดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงาน
กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชียโดยการ
สนับสนุนอานวยความสะดวก และพัฒนามาตรฐานการจัด งานให้สอดคล้องกับบทบาทของประเทศไทยที่มี
ความสาคัญมากขึ้นในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมี
ศักยภาพ และมุ่งหวังที่จะทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัด
นิทรรศการระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ของประเทศไทย และสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์
วัตถุประสงค์
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19/1 ได้กาหนดว่า “ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของสานักงาน ให้
คณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสานักงานให้เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์และวิธี การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์ สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
เพื่อให้การดาเนินงานของ สสปน. เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่า ว สสปน. จึงได้ปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลสานักงานส่งเสริมการจั ดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายของ สสปน. ที่ต้องการให้นาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดผลอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรมภายในองค์กร เพื่อให้ สสปน. บรรลุเป้าหมาย ภารกิจในการกากับดูแล และพัฒนาองค์กรได้
อย่างถูกทานองคลองธรรม ดังนั้น การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางใน การบริหารงาน จึงมีความสาคัญ
และจาเป็นต่อความสาเร็จขององค์กร ตลอดจนเกิดคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ต่อมาตรฐานการกากับดูแลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ความหมายของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง
สาคัญในการจัดระเบียบให้สังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการที่
น ามาใช้บ ริ ห ารงานอย่ างแพร่ ห ลายเพราะธรรมาภิบาลช่ว ยสร้างสรรค์ ส่ งเสริมองค์กรให้ มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทาให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทาให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทาให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้
รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่ างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับหลักธรรมาภิบาลจึงได้บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ และกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนป้องกันการทุจริตมิชอบ และให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการ
ในภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ
เป็นผู้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้
บัญญัติไว้ว่า
“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี ในยุทธศาสตร์
ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
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๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ค าว่ า “การบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี ” ตามพระราชกฤษฎี กาในภาพรวมเป็ นการชี้ ให้ เห็ น
วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการ และแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระทาภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้คือ
๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
๓. ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ ได้ ให้ ความหมายค าว่ า “หลั กธรรมาภิ บาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 หลักการ ๑ ดังนี้
๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
1.1. ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) การปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน เพื่ออานวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความ
จาเป็น
1.2. ประสิ ทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบัติราชการต้ องมีวิสั ยทัศน์ เชิงยุ ทธศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุกฝ่ าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึ ง ในการปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งสามารถ
ให้บริการ ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่ อ มั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
เพื่อการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี อย่างยั่ งยื น ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอโดยที่ หลั กธรรมาภิบาลของการบริ หารจัดการบ้ านเมื องที่ ดี
ประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 หลักการ
1
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๒) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย
2.1. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้ อ งสามารถตอบค าถามและชี้ แ จงได้ เ มื่ อ มี ข้ อ สงสั ย รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด วางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้ าและผลสั มฤทธิ์ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
การให้คุณ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
2.2. เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชน
รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
2.3. หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law) หมายถึ ง ในการปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งใช้ อ านาจของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
2.4. ความเสมอภาค (Equity) หมายถึ ง ในการปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกชายหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ อีกทั้งยังต้อง
คานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
๓) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย
3.1. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)
หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรับรู้
ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตั ด สิ น ใจการด าเนิ น งาน และร่ ว มตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ค วามพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
3.2. การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการควรมี
การมอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องมีจิตสานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างมี ศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม
ความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประโยชน์ของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักพื้ นฐานในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึ้น ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมให้การดาเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์กร ดังนี้
1. ช่วยส่งเสริมให้การทางานของผู้ปฏิบัติงานให้มีเป้าหมายที่ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการทางานโดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับการใช้ดุลพินิจ
ที่ถูกต้อง
2. มีการปรับปรุงการทางานให้มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ โดยมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทีส่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
3. มุ่งเน้นความพึงพอใจของประชาชนเป็นสาคัญ ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐได้มากขึ้น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึง การใช้สิ ทธิพลเมืองในการเรีย กร้ อง
ร้องเรียน ทาให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาค และยุติธรรมนามาซึ่งความ
เชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนและผู้รับบริการส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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หลักธรรมาภิบาล
สสปน. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สสปน. ดาเนินงานให้บรรลุ เป้าหมาย และสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจขององค์กร โดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการกากับดูแลกิจการของ สสปน.
การก าหนดโครงสร้ า ง และองค์ ป ระกอบ ที่ ม าและบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ ผู้อานวยการ และผู้ปฏิบัติงาน ที่กาหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสเพื่อความชัดเจนของการดาเนินงานของ สสปน.
ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
หมวด 2 ธรรมาภิบาลในระดับผู้อานวยการ
หมวด 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้ปฏิบัติงาน
หมวด 4 ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
หมวด 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
หมวด 1 ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
จาเป็นต้องศึกษาและเข้าใจถึงองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานตามที่กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้บัญญัติไว้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม๒ กาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (“คณะกรรมการ”) ดังนี้
1. โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ในด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือการบริหาร
2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมสารนิเทศ
อธิบดีกรมศุลกากร และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) กรรมการ จานวนไม่เกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมทางการค้า หรือ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ และ
มีชื่อเสียง หรือเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างกว้างขวาง
__________________________
๒

มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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4) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนไม่ เ กิ น สองคน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสานักงาน
5) ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งพนักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
6) กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็น
ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และ การประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการ
2.1 การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ เป็นหน้าที่ของคณะอนุ กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โดย
ผู้ทไี่ ด้รับการสรรหาต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่กระทากับ สสปน. หรื อในกิจกรรมที่เป็นคู่แข่งขันของ
สสปน. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่ สสปน. เป็นผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะอนุกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณานาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อไป รวมทั้งต้องจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่งต่อสาธารณชน
2.2 วาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งคราวละไม่เกิน
สี่ (4) ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสอง (๒) วาระไม่ได้
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2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องกากับให้สานักงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนกาหนด
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี โดยมี
การประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ เมื่อทราบผลการประเมินคณะกรรมการจะร่วมกันกาหนด
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะกาหนด
ปีละหนึ่งครั้งโดยผู้ประเมินอิสระจากองค์กรภายนอกทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
นาผลการประเมินคณะกรรมการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการมี อานาจหน้า ที่ควบคุม ดูแลโดยทั่ว ไปซึ่ง กิจ การและการดาเนิน การของ
สานักงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยอานาจหน้าที่รวมถึง
3.1.1 กาหนดนโยบายการบริห ารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของ
สานักงาน การกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์
3.1.2 อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน แผนการลงทุน และการดาเนินโครงการ
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
3.1.3 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การบริ หารงานทั่ วไป การจั ดแบ่ งส่ วนงาน และขอบเขตหน้ าที่ ของส่ วนงาน
ดังกล่าว
2) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อานวยการ การปฏิบัติงาน และ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อ านวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ ผู้ อื่ นปฏิ บั ติง านแทน
ผู้อานวยการ
3) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินอื่นของผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
4) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อานวยการ
และผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
5) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของผู้ปฏิบัติงานของ
สานักงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
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6) การบริ ห ารและการจัดการการเงิน การพัส ดุ และทรัพย์สิ น ของส านักงาน
รวมทั้งการบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
7) กาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการด าเนิ น
กิจการของสานักงาน
8) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
9) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10) การกาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้ตรวจสอบภายใน
11) การก าหนดเครื่ อ งแบบผู้ อ านวยการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานและ
เครื่องหมายสานักงาน
3.1.4 กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
3.1.5 ปฏิบั ติ ห น้ าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3.2 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่กากับการบริหารการประชุม ดังนี้
1) คณะกรรมการต้องกากับให้มีการประชุมทุกเดือน หรืออย่างน้อยสอง (๒) เดือนต่อครั้ง
ตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการควรก าหนดให้ มี การประชุ มคณะกรรมการโดยไม่ ต้ องมี ฝ่ ายบริ ห าร
(ผู้อานวยการ) ร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ครั้ง ภายในหนึ่ง (1) ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3) จัดให้มีการเตรียมวาระการประชุม และเห็นชอบในการกาหนดวาระการประชุมร่วมกัน
ในแต่ละปี รวมทั้งกาหนดให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กรรมการปฏิ บัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดทารายงานการประชุมที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีรายละเอียด
พอสมควร
4) กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ (๘๐) ของจานวน
การจัดประชุม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งล่วงหน้า หรือส่งผู้แทนร่วมประชุม
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3.3 การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
คณะกรรมการจะต้องกากับให้สานักงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนกาหนด ดังนี้
1) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรใน 2 ระดับ
- ประเมินผลการดาเนินงานองค์กรโดยรวม ในมิติต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- ประเมินผลการดาเนินงานผู้อานวยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
2) คณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร และผู้ อ านวยการด้ ว ย
ความเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สสปน. ทั้งนี้ อาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญการประเมิน
อิสระให้การสนับสนุน
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทุกปี โดยมีการประเมิน
ตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ เมื่อทราบผลการประเมิ นคณะกรรมการจะร่วมกันกาหนดแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
4. การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กาหนดให้คณะกรรมการ
อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ และมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยคานึง ถึง
วัตถุประสงค์และค่าใช้จ่ายของสานักงานเป็นสาคัญ
ปั จจุ บั น สสปน. มีคณะอนุ กรรมการจานวนหก (6) คณะเพื่อช่วยกลั่ นกรองงานที่ส าคัญ หรือ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตร รวมทั้งต้องมีการเผยแพร่ให้เป็นที่ได้รับรู้โดยทั่วกัน สอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ ยง
สอบทานให้สานักงานมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานการดาเนินงานของสานักงานให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศ และคาสั่ งที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของสานักงาน สอบทานให้สานักงานมีระบบ การตรวจสอบภายในที่ดีและพิจารณาความเป็น
อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อมีโอกาสเกิดการทุจริ ตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ประสานงานเกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็น รวมถึงเสนอ
10/24

ข้อแนะนาต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสานักงาน รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
2) คณะอนุ ก รรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ มีหน้าที่จัดทาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อให้การสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน และมีความเป็นกลางทางการเมือง
เพื่อพิจารณาคัดเลือกในจานวนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
3) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ มีหน้าที่พิจารณา กาหนดกรอบ
หลั กเกณฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ อ านวยการ และพิ จารณาประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ อ านวยการ ตามหลั กเกณฑ์ และข้ อตกลงร่ ว มกั นระหว่ างคณะกรรมการและผู้ อ านวยการ เพื่ อน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
4) คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอานวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริก าร
อุตสาหกรรมไมซ์ มี หน้ าที่ พิจ ารณา ศึกษา และจัดหาแนวทาง มาตรการในการแก้ ไขปัญหาอุ ปสรรคเพื่ อ
การอานวยความสะดวกทางด้านการค้า การลงทุนและบริการการจัดประชุมและนิทรรศการ (อุตสาหกรรมไมซ์)
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ประชุมหารือและระดมความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนเพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคอุ ต สาหกรรมไมซ์ ส าหรั บ การขั บ เคลื่ อน
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการประชุมสัมมนาและการแสดงสินค้านานาชาติ (MICE Hub) ตามนโยบาย
รัฐบาล บูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อจั ดทาข้อเสนอแนะและ
มาตรการในการแก้ ไขปั ญหาอุ ป สรรค ในการอ านวยความสะดวกทางการค้ า การลงทุน และบริการของ
อุตสาหกรรมไมซ์ เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเสนอแนะ ให้ความเห็น หรือคาแนะนาทาง
วิ ช าการเพื่ อการแก้ ไขปั ญหาอุ ป สรรคอุ ตสาหกรรมไมซ์ ได้ ตามความจ าเป็ น และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จอื่ นๆตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
5) คณะอนุ กรรมการพัฒ นาระบบบริห าร มีหน้าที่ พิจารณาทบทวนโครงสร้ างส านั กงานให้ มี
ประสิทธิภาพ พิจารณาตรวจสอบ จัดทาหรือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ให้คาปรึกษาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายด้านการบริหาร ด้านบุคคล
ด้านบัญชีและการเงิน การพัสดุ และงบประมาณของส านักงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ต าแหน่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการอุ ท ธรณ์ ก ารลงโทษของพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้คาปรึกษาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อน
ตาแหน่งหรือเลื่อนระดับพนักงาน หรือลูกจ้างทุกระดับประจาปี
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6) คณะอนุ กรรมการกลยุ ทธ์ และแผนงานและการบริ ห ารความเสี่ ยง มี ห น้ าที่ พิ จารณาและ
เสนอแนะนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ กลยุ ทธ์ แผนงาน ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานของ สสปน. ทั้ งภายใน
ประเทศ และต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ พิจารณาเสนอแนวทางสนับสนุน
การประสานงานและการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนงาน
ภายใน สสปน. เพื่อริเริ่มแผนงานการดาเนินงานทั้งในด้านต่ างประเทศ ในอุตสาหกรรมการจัดประชุ มและ
นิทรรศการ ดูแลติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ สสปน. การพัฒนาระบบในการติดตามการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์ หรือการสร้างตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนภาพของกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างกลไกให้ส่วนงานต่างๆ มีการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ พิจารณาและเสนอแนะกลยุทธ์จากระดับ สสปน. ไปสู่ระดับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้ สส
ปน. มีการดาเนินงานไปในทิศทางและกลยุทธ์เดียวกัน รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นทางด้านกล
ยุทธ์ที่องค์กรจะต้องมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ กากับดูแลแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาแผนปฏิบัติที่มี
ความเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของ สสปน. และระบบงบประมาณของ สสปน. พิจารณาและเสนอแนะความเสี่ยงที่
สาคัญ และแผนบริหารความสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็น
ผู้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ กรรมการ โดยใช้
หลั กเกณฑ์ ที่ คณะรั ฐมนตรี ก าหนดตามแนวทางการควบคุ มดู แลกิ จการของคณะกรรมการองค์ การมหาชน
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ประกอบกับภารกิจขององค์การมหาชนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ทั้งนี้จัดให้มีรายงานค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการในรายงานประจาปี
๖. การประเมินผลการทางานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการควรจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปี โดยมีการประเมินตนเองแบบรายบุคคลและ
แบบทั้ ง คณะ เมื่ อ ทราบผลการประเมิ น คณะกรรมการจะร่ ว มกั น ก าหนดแนวทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติหน้าที่
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หมวด 2 ธรรมาภิบาลในระดับผู้อานวยการ
1. การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ในการสรรหาผู้อานวยการ คณะกรรมการจะกาหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนเสนอต่อรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มสรรหา เพื่อความโปร่งใส และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการปฏิบัติง านของผู้อานวยการโดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะให้ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการด้ ว ย
ความโปร่งใส ทดแทนผู้อานวยการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระหรือพ้นจากตาแหน่งในทุกกรณี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการดาเนินการสรรหาแล้วเสร็จให้เสนอผลการสรรหาต่อ
คณะกรรมการเพื่ อ ลงมติ แ ต่ ง ตั้ ง และเสนอชื่ อ ผู้ เ หมาะสมจะเป็ นผู้ อ านวยการให้ รั ฐ มนตรี รัก ษาการตาม
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ดประชุม และนิ ท รรศการรับ ทราบ พร้ อ มกั บ สั ญ ญาจ้ าง
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้
แต่ไม่เกินสอง (๒) วาระติดกัน และพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบวาระหรือตามที่กฎหมายกาหนด
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ อ านวยการเป็ น
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการปีละสอง (๒) ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน มี ตัวชี้วัด
น้าหนักและเป้าหมาย เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ ตามที่ได้จัดทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ และ
ผู้อานวยการ โดยให้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบ
3. ค่าตอบแทน
รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ เป็นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้อานวยการ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ตาม
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ) ประกอบกับภารกิจขององค์การมหาชนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
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หมวด 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้ปฏิบัติงาน
1. โครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โครงสร้างของ
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานมีสามประเภท คือ
1) พนักงาน หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของ
สานักงาน
2) ที่ ป รึ กษาหรื อผู้ เชี่ ย วชาญ ได้ แก่ ผู้ ซึ่ ง ส านั กงานจ้ างให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีสัญญาจ้าง
3) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มาปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเป็ น การชั่ ว คราว ตามที่ ร ะบุ ใ น
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
2. การบรรจุ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
การสรรหาหรือคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้ง เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ สสปน. ต้อง
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ และข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
การพ้นตาแหน่งจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สสปน. ได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้างปีละสอง (๒) ครั้ง
ภายใต้ ร ะเบี ย บประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผล และก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บั งคับบั ญชาทาข้อตกลงเพื่อกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้สอดคล้ องกับเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของ สสปน. โดย สสปน. จะนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนาไปใช้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนหรือการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หรือการเลิกจ้าง
4. ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานและลูกจ้าง สสปน. ได้ดาเนินการตาม
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยต้อง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น สั ง คม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
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หมวด 4 ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
สสปน. ได้กาหนดแนวปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้การดาเนินกิจการของ
สสปน. และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยมีรายละเอียดของ
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดขี องคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม
2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย โปร่งใส วางตนเป็นกลาง รวมทั้งมีอิสระ ใน
การคิดและตัดสินใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ สสปน. และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสานึก และมีความรับผิดชอบ
3) ให้อานาจฝ่ายการจัดการอย่างเต็มที่
4) ไม่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องหรื อกิ จการที่ แข่ งขั นกั บ สสปน. ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ สสปน.
6) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานทางตรงและทางอ้อม ไม่กระทาการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของ สสปน. หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
7) ตั้งข้อสังเกต ป้องกัน และขัดขวางการกระทาที่ส่อการทุจริต โดยกระทาอย่างรวดเร็วและ
เด็ดขาดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ สสปน.
2. แนวปฏิบัติที่ดีของผู้อานวยการ
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรั บผิ ดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท มีความเป็นมืออาชี พและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรมองค์กร
ส่งเสริมความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ความช่วยเหลือกันในกิจการของ สสปน. และปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยความมีน้าใจ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทางานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมอันดี เพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติตนอันอาจส่งผลเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง และองค์กร
2) มีความยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในการพิจารณาสอบสวนทางวินัย
3) ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3. แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน
1) เคารพสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านโดยหลี ก เลี่ ย งการน าข้ อ มู ล ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ข้อมูลการปฏิบัติงานภายใน หรือข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผย อันอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ
ภาพพจน์โดยรวมของ สสปน.
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2) ไม่กระทาการอันก่อให้ เกิดความแตกแยกภายในองค์กร หรือต่อบุคคล หรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับ สสปน.
3) มุ่งมั่นหาความรู้ และประสบการณ์เพื่ อพั ฒนาตนเองให้ มีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพให้แก่องค์กรโดยรวม
4) กรณีพบเห็นการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ตามหลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องทุจริตของ สสปน. ที่ได้กาหนดไว้ โดยไม่ชักช้า
5) ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง และหากมีผู้นาเงินหรือสิ่งของมี
มูลค่าสูงมอบให้ ต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ขั้น เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการให้
หรือรับสินบน
6) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง ประกาศ
แบบธรรมเนียมและนโยบายของ สสปน. ที่ออกโดยคณะกรรมการหรือผู้อานวยการ
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน
1) จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยการบันทึกรายการทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการลงรายการบัญชีตามความเป็นจริงโดย
ไม่สร้างรายการเท็จ
2) ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินรายการทางการเงินให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนด
ของ สสปน. โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ลงรายการทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาในการ
จัดทาระบบบัญชีและการจัดทารายงานทางการบัญชีและการเงิน
3) ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักในความสาคัญของการจัดทา และการรายงานข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้องว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้รับบริการ ต่อคณะกรรมการ ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงาน
4) ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นอิส ระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต ในการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชีและการเงินด้วยความซื่อตรง กรณีพบความผิดปกติดาเนินการแจ้ง
หัวหน้าตามลาดับขั้น เพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กร
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการก าหนดให้ มี ฝ่ า ยตรวจสอบภายในที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการตรวจสอบ โดยมี
ผู้ อ านวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ และกากับดูแลให้ สสปน. จัดระบบการควบคุมภายใน และ
การประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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5.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่
ให้คาแนะนาและให้ การสนับ สนุน คณะกรรมการ สสปน. ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร และต่อเนื่อง
๒) มีการดาเนินงานบริหารงานควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และด าเนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การควบคุมภายใน
๓) ติดตามทบทวนปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งจัดทารายงานตามระยะเวลาที่กาหนด
๔) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงาน เคารพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของ สสปน. รวมทั้งปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
5.2 การตรวจสอบภายใน
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ สสปน. มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
๒) รายงานผลดาเนินงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
กาหนดแนวทางการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการจัดทา
ข้อมูล และการรายงานที่มีคุณภาพเพื่อให้การพัฒนาองค์กรมุ่งไปสู่ความยั่งยืน
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
1) สสปน. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล และ
บริหารจัดการข้อมูลโดยกาหนดสิทธิ หน้าที่ ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูล เพื่อนาข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อมิให้
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด
2) ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิ ดชอบการดูแลให้ ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน และเป็น
ปัจจุบันโดยเปิดเผยข้อมูลตามความรับผิดชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย
3) หน่วยงานที่รั บผิดชอบในการสื่ อสารองค์กรเป็นผู้ ให้ ข้อมูล ข่าวสารต่อภายในหน่ว ยงาน
สสปน. และสาธารณชน
4) เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานของ สสปน. ที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ดี
5) ผู้อานวยการรับผิดชอบในการตอบคาถามและแสดงความเห็นต่อสื่อมวลชนในกิจการของ
สสปน.
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7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
1) ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความลับ ข้อมูล และเอกสาร ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ดาเนินธุรกิจ การท่องเที่ย ว หน่วยงาน และองค์กรรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าคว ามลับข้อมูล และ
เอกสารต่าง ๆ เป็นสิทธิของ สสปน.
2) ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบขั้นตอนการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
3) สสปน. ต้องกาหนดระดับความลับของข้อมูลและผู้ที่จะใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มีอานาจหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนด
4) ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักในความสาคัญในการรักษาความลับ ไม่นาข้อมูลใดๆ ของ สสปน.
ไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) ผู้ปฏิบัติงานของส านั กงานจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3) ผู้ปฏิบัติงานจัดทารายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
4) ผู้ปฏิบัติงานจะนาทรัพย์สินใดๆ ของสานักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของ
ผู้อื่นมิได้
5) ผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลางาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตนมิได้
6) ผู้ปฏิบัติงานจะอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ ใดๆ ให้แก่
ตนเอง หรือผู้อื่นมิได้
7) ผู้ปฏิบัติงานจะนาทรัพย์สินใดๆ ของสานักงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์
ของผู้อื่นมิได้
9. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ
1) ผู้ปฏิบัติงานไม่เรียกร้อง หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคล
ใดๆ ทั้งสิ้น
2) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวของตน เรียกร้อง หรือรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
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3) ผู้ปฏิบัติงานจะรับของขวัญจากบุคคลอื่นใดจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมตามแต่โอกาส
ตามประเพณีนิยม และจะต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
4) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่เรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใดๆ
5) การให้ของขวัญแก่หน่วยงานหรือบุคคลใดๆ สสปน. ยึดหลักการแสดงซึ่งน้าใจประเพณีไทย
โดยให้สิ่งของที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยและมีมูลค่าไม่สูง
6) สสปน. ดาเนินการแจ้งให้หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงมาตรการ
ป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ
10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1) ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่กาหนดในการทาธุรกรรมและการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อมีเหตุสงสัยสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ หรือผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ
2) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สั ญญาที่มีความเกี่ ยวพัน กับ
ตนเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
3) ในการทาธุรกรรมผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือก
ปฏิบัติ หรือกีดกันการทาธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือแจ้งให้ผู้อื่นทราบ
5) ในการจั ดซื้อจั ดจ้ าง ผู้ ป ฏิบัติงานพิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลี กเลี่ยง
การจัดหากับบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการใด ๆ ของ สสปน.
7) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ทาความตกลงใด ๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นลดหรือจากัดการ
แข่งขันทางการค้า
6) ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่อาจจะทาให้ สสปน. ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่า
ธุรกรรมนั้นจะทาให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
7) เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
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หมวด 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
จริยธรรม
จริยธรรม หมายความว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม ข้อควรปฏิบัติ หรือกริยาที่
ควรประพฤติที่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ หรือสอดคล้องกับความถูกต้องดีงาม
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่าง
กาหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติชื่อเสียง และฐานะสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติธรรม และโปร่งใส คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของ
ส านั กงานส่ งเสริ มการจั ดประชุมและนิ ทรรศการ และข้อบังคับคณะกรรมการส่ งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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บทสรุป
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการและแนวคิดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของการบริหารจัดการ
องค์กรยุคใหม่ ซึ่งเมื่อมีการนามาปฏิบัติจนเกิดผลแล้วย่อมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ สสปน. และผู้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ และแสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
สสปน. จึงได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของ
สสปน. เพื่อเน้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเป็นการสร้างสานึกที่ดีใน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เน้นประสิทธิภาพประสิ ทธิผล การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการประหยัดและสร้างความคุ้มค่าซึ่งการนา
หลักการดังกล่าวมาปรับใช้จะส่งผลดีต่อ สสปน. อันจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

21/24

ภาคผนวก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้
2. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทาข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและนิทรรศการ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์บริการชั้นเลิศและอัตลักษณ์ไทย
4. พัฒนาไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
5. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
2. กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
3. ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน.
4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร
เป้าหมาย
เป้ าหมายในการพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ คือ การผลั กดันให้ ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางระดับโลกของการจัดกิจกรรมไมซ์ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
3. การกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม
__________________________
๑

ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
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วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ให้สานักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการ๒ของประเทศให้มีมาตรฐานสากล
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เ กี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้คาปรึกษาและคาแนะนา เกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ
3. ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการแก่ผู้
ดาเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชานาญและมีทักษะเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทาข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเพื่อขอรับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
การดาเนิ น การตามวัตถุป ระสงค์ดังกล่ าวจะต้องมุ่งพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ

_________________________
๒ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ ม

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “การจัดประชุมและนิทรรศการ” ก่อนบทนิยามคาว่า “สานักงาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ “การจัดประชุมและนิทรรศการ” หมายความว่า การจัดประชุม
องค์กร การจัดประชุมนานาชาติ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
หรือการจัดงานหรือกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกัน”
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อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 8 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิท รรศการ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 7 ให้สานักงานมี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศทั้งในระดับ
ภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ
2. จัดให้มีการวิจัย และส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
3. กาหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ ใน
ประเทศ
4. สนั บ สนุ น และพัฒ นาโครงการที่จ าเป็นต่อการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศภายใต้การ
สนับสนุนจากรัฐบาล
5. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ
6. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
7. ก่อตัง้ สิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
8. ทาความตกลงและร่ว มมือกับหน่ว ยงานในประเทศ ต่ างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการที่
เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
9. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
10. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
11. ปฏิบัติงานหรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
_____________________________________________
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