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วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มี

มาตรฐานสากล 
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ  

ในประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

3. ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุม
และนิทรรศการแก่ผู้ด าเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดความช านาญและมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและแนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดท าข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ 

5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นเพื่ออ านวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ 

งบประมาณ              829.41 ลา้นบาท 
รายได้*                 7.82 ลา้นบาท 
เงินทุนสะสม              667.37 ลา้นบาท 
อัตราก าลัง (กรอบ/บรรจุจรงิ)                           156/143 คน 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                               182.89 ลา้นบาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใชจ้่ายเงิน     950.65 ลา้นบาท 
   (ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทนุสะสม + รายได้) 
สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร                         ร้อยละ 19.24 
   (ตามมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 

 
* ที่มาของรายได้ มาจาก     
- รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา                  1,164,486.06 บาท 
- รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ   1,516,018.69 บาท 
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน     4,937,444.83 บาท 
- รายได้อื่น      203,582.71 บาท                                     

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
 วันท่ีได้รับแต่งตั้ง วันท่ีหมดวาระ 

ประธานกรรมการ 1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 11 กมุภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2567 

กรรมการโดยต าแหน่ง 2. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - - 

3. อธิบดีกรมสารนิเทศ  - - 

4. อธิบดีกรมศุลกากร  - - 

5. ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย - - 

กรรมการ 
(คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทนสมาคม

การค้าหรือองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีการด าเนินธุรกิจหรือ

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการ และมีชื่อเสียงหรือเป็นท่ี
ยอมรับในวงการธุรกิจการจัดประชุม

และนิทรรศการอย่างกว้างขวาง) 

6. นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยธุยา 
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 

11 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2567 

7. นายทาลูน เท็ง 
นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 

11 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2567 

8. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ 

นายกสมาคมโรงแรมไทย 

11 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2567 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายพสุ โลหารชุน 11 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2567 

10. นายสุรพล เศวตเศรนี 11 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2567 

กรรมการและเลขานุการ  
(ผู้อ านวยการ) 

11. ผู้อ านวยการ สสปน. 
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

1 มิถุนายน 2560 30 พฤษภาคม 2564 

 
วิสัยทัศน ์

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม  
เพื่อสร้างความเจรญิ และกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

 
 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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    ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 
     

ตัวชี้วัด monitor 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
(Economic Impact: MICE Expenditure) (ล้านบาท) 

275,725 ล้านบาท 282,618 ล้านบาท 289,684 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 : 165,823.26 บาท แบ่งเป็น ต่างประเทศ 84,746.00 ล้านบาท และในประเทศ 81,077.26 ล้านบาท 

Economic impact by expenditure Unit 
FY2020 

International MICE Domestic MICE Total 

Grand Total MB 84,746.00 81,077.26 165,823.26 

          Meeting MB 30,657.17 2,757.44 33,414.61 

          Incentive MB 18,792.67 1,081.11 19,873.78 

          Convention MB 22,811.01 5,472.37 28,283.38 

          Exhibition(exhibitor + visitor) MB 12,485.15 71,766.34 84,251.49 
 

 
หมายเหตุ : 

* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 

ระดับดี           หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 

ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ต่ ากว่า 60 คะแนน 

** ITA: Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 

 

 

 

 

 

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏบิัตงิาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วดัประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดบัองค์กร* คะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก ITA** 

ระดับ ดีมาก 89.16 คะแนน 93.75 คะแนน 
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ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายข้ัน
ต่ า 

(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ข้ันสูง 
(100) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล  

1.1 จ านวนรายได้จากนกัเดินทางกลุ่มไมซ์ 10       

1.1.1 จ านวนรายได้จาก 
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ* 

(5) 93,971  
ล้านบาท 

95,240 
ล้านบาท 

96,508 
ล้านบาท 

ยกเลิกตัวชีว้ัดและค่าน้ าหนัก 

1.1.2 จ านวนรายได้จาก 
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ* 

(5) 107,046 
ล้านบาท 

108,759 
ล้านบาท 

110,471 
ล้านบาท 

ยกเลิกตัวชีว้ัดและค่าน้ าหนัก 

1.2 ความส าเร็จของการพัฒนาและให้บริการ 
MICE Intelligence Center ให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 

5 จ านวนผู้ใช้งาน 
52,749 Page 

views 
+ คะแนน

ประเมินผลความ

พึงพอใจไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 82 

จ านวนผู้ใช้งาน 
55,386 Page 

views 
+ คะแนน

ประเมินผลความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 82 

จ านวนผู้ใช้งาน 
58,024 Page 

views 
+ คะแนนประเมินผล
ความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 82 
+ มีรายงานแนว
ทางการพัฒนา/

ปรับปรงุงานบริการ
ด้านข้อมูลไมซ์ตาม

ข้อเสนอแนะ 

จ านวนผู้ใช้งาน 
376,332 Page 

views 
คะแนนประเมินผล

ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 82.50 
+ ไม่ได้เสนอ

รายงานแนวทาง
พัฒนา/ปรับปรุงฯ 
ต่อคณะกรรมการ 
สสปน. ภายใน 30 
กันยายน 2563 

75 4.17 

1.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาน
ประกอบการไมซ์ด้านมาตรฐานการบริหารการ
จัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)* 

5 ส ารวจความ
พร้อมของ

ผู้ประกอบการใน
การขอการรับรอง

มาตรฐานฯ 

เป้าหมายข้ันต่ า 
+ ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมการ
อบรม/การพฒันา
ในหัวข้อต่างๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

+ ประชาสัมพันธ์
มาตรฐาน TSEMS  
เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการ

ด าเนินการรับสมัคร
ในปี 2564 

มีรายงานผล
ส ารวจความพร้อม
ของผู้ประกอบการ 
+ผู้ประกอบการ
เข้ารับการบอรม 
208 คน ใน 3 

หัวข้อและผ่านการ
ประเมินผล 198 

คน (ร้อยละ 
95.19)  

+ประชาสัมพันธ์
มาตรฐาน TSEMS 

ผ่านการเสวนา
และช่องทาง

ออนไลน์ 

100 5.55 

1.4 ความส าเร็จของการดึงงานหรือการสร้าง
งาน MICE ใหม่ในประเทศไทย (Won Bid)* 

15 22 งาน 24 งาน 27 งาน 30 งาน 100 16.67 

1.5 อันดับของประเทศไทยในการเป็นจดุหมาย
ปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ ICCA : 
World Ranking 
 

5 - 23 21 อันดับ 27 0 0 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2.1 จ านวนกจิกรรมไมซ์ (โครงการ Empower 
Thailand Exhibition (EMTEX)) ที่ร่วมกับ
หน่วยงานตา่งๆ  
เพื่อเป็นกลไกการกระจายรายได้สู่ภูมภิาค (งาน) 

10 5 6 7 7 100 11.11 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพ 

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
     ขององค์การมหาชน 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 

ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯคณะรัฐมนตรี
ก าหนด และค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากรจริงไมสู่งกว่า
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรรจากส านัก
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ร้อยละ 19.24 

แต่ สูงกว่า งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณ 

75.00 4.17 

   3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 

     3.2.1 ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ* 

5 2.20 
ล้านบาท 

2.42 
ล้านบาท 

2.64 
ล้านบาท 

2.68 
ล้านบาท 

100.00 5.55 

     3.2.2  การพัฒนานวัตกรรมการใหบ้ริการ
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (Thai MICE 
Connect) (ราย) 

15 จ านวนข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

5,000 ราย 
+ คะแนน
ประเมินผล

ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

จ านวนข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

7,500 ราย 
+ คะแนน

ประเมินผลความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

จ านวนข้อมูล
ผู้ประกอบการ 
10,000 ราย 

+ คะแนนประเมินผล
ความพึงพอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

จ านวนข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

9,997 ราย 
+ คะแนน

ประเมินผลความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 91.00 

99.97 16.67 

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน 

4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน     
     web portal 

5 องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลส าคัญของ

องค์การมหาชน มายัง
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ครบถ้วน ตามรายการ
ท่ีก าหนด  

(ข้อมูลกลุ่มท่ี 1) 

องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลส าคัญของ

องค์การมหาชน มายัง
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ครบถ้วน ตามรายการ
ท่ีก าหนด (ข้อมูลกลุ่ม 
ท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2) 

องค์การมหาชนส่งข้อมูล
ส าคัญขององค์การ

มหาชน มายังส านักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วน ตาม

รายการท่ีก าหนด (ข้อมูล
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และ

กลุ่มท่ี 3) 

องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลส าคัญของ

องค์การมหาชน มายัง
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ครบถ้วน ตามรายการ
ท่ีก าหนด (ข้อมูลกลุ่ม
ท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และกลุ่ม

ท่ี 3) 

100.00 5.55 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจใน 
     การให้บริการขององค์การมหาชน 

5 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 90  

ข้ึนไป 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และการประเมินคุณภาพ

รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจ ร้อยละ 100 

100.00 5.55 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

5.1 ร้อยละความส าเร็จของ 
     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล 
     กจิการของคณะกรรมการ    
     องค์การมหาชน 

15 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 85 14.17 

คะแนนรวม 89.16 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดีมาก 

 

 

หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับด ี       หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ ากว่า 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 

สมรรถนะ 
สัญญาจ้าง 

 
(A) 

ผลการประเมินองค์กร 
(ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) 

(B) 

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(C) 

สรุปผลประเมิน
ผู้อ านวยการ 
(A+B+C) 

33.54% 26.75% 31.50% 91.79% 
ระดับดีมาก 

88.36% 
ระดับดีมาก 

 

2.1 ผลงานของผู้อ านวยการองค์การมหาชน (Performance) 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

 ผลงาน  
ผลคะแนน 
(ร้อยละ) 

ค่าขั้นต่ า ค่ามาตรฐาน ค่าขั้นสูง 

50 75 100 

Part A ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน (ร้อยละ 35)  33.54% 

1) จ านวนงานอีเวนท์และเทศกาล
นานาชาติในประเทศไทยที่เปลี่ยนเป็น
รูปแบบออนไลน์ (Mega & Special 
Event) 

งาน 3 4 5 5 100.00 

2) ความส าเร็จในการปรับรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดการประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & 
Incentive) : กรณีงาน IT&CM China 

ระดับ พัฒนา/ปรับ
รูปแบบการจัด

งาน (ใหม่)  
ให้สอดรับกับ

สถานการณ์โควิด 
-19 

จ านวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับโอกาสทาง

ธุรกิจ (ที่เขา้
ร่วมงาน) ไม่น้อย

กว่า  
13 ราย 

โอกาสในการตอ่
ยอดทางธรุกจิ/การ
จัดกิจกรรมไมซ์ใน
อนาคต (Potential 

Lead)  
ไม่น้อยกว่า 10 งาน 

โอกาสในการต่อ
ยอดทางธุรกจิ/
การจัดกิจกรรม
ไมซ์ในอนาคต  
จ านวน 19 

Leads 

100.00 

3) จ านวนงานไมซ์ที่ สสปน. ยกระดับหรือ
ผลักดันให้มีการจัดขึ้นในภูมภิาค  

งาน น้อยกว่า 9 งาน 10-12 งาน มากกว่า 13 งาน 16 งาน 100.00  

4) จ านวนกิจกรรม/งานไมซ์ที่จัดขึ้นใน
พื้นที่ชุมชน 

กิจกรรม 12 14 16 16 กิจกรรม 100.00 

5) จ านวนผู้ใช้งาน MICE Intelligence 
Center  

ราย 13,125 15,750 19,688 216,542 ราย 100.00  

6) ระดับความส าเร็จในการอ านวยความ
สะดวกทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ - ความส าเร็จในการ
จัดตั้ง One Stop Service 

ระดับ ศึกษาแนวทาง/
รูปแบบการ

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

(ผลการศึกษา) 

น าเสนอผล
การศึกษา 

ต่อผู้เกี่ยวขอ้ง  
(เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ/

พัฒนาปรับปรุง) 

น าเสนอรูปแบบ 
การด าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการ 

ศึกษาแนวทาง/
รูปแบบการ

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

น าเสนอผล
การศึกษาต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

           
75.00  

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อ านวยการ : นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
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ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

 ผลงาน  
ผลคะแนน 
(ร้อยละ) 

ค่าขั้นต่ า ค่ามาตรฐาน ค่าขั้นสูง 

50 75 100 

Part B ผลการประเมินระดับองค์กร (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)  (ร้อยละ 30) = 89.16 คะแนน  26.75% 
Part C ตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด าเนินการ (Extra Assignment) (ร้อยละ 35) 31.50% 
1) จ านวนงาน Homegrown ที่ได้รับ 

การพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐาน
นานาชาต ิ

งาน 6 งาน 7 งาน 8 งาน 11 งาน 100% 

2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณประเภท
เงินเหลือจ่าย/ดอกเบีย้ 

ร้อยละ 85.01-90.00 90.01-95.00 95.01-100 ร้อยละ 87.41 50 คะแนน 

3) ความส าเร็จในการปรับปรุงส านกังาน ระดับ ประกาศผลผู้ชนะ 
การจัดซ้ือจัดจา้ง 

ลงนามสัญญาจ้าง
ด าเนินงาน 

ส่งมอบพื้นที่
ด าเนินงาน 

ภายใน 30 ก.ย. 
63 

ส่งมอบพื้นที่ 1 
ก.ย. 63 

100 
คะแนน 

4) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี 
(Career Path) 

ระดับ จัดท าผล
การศึกษาแล้ว

เสร็จ 

น าเสนอแผนต่อ
คณะอนุกรรมการ

พัฒนาฯ 

น าเสนอต่อบอร์ด ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตฯและ

เตรียมน าเสนอต่อ
บอร์ด ในการ
ประชุมครั้งที่ 

7/2563 เมื่อวันที่ 
31 ส.ค. 63 

100 
คะแนน 

5) ความส าเร็จในการบริหารงานภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID–19) 

ระดับ จัดท าแผน BCP ร่วมกับ ศบค. ใน
การให้ค าแนะน า
ในการวางแผน 

เตรียมความพร้อม 

ด าเนินการออก
มาตรการหรือ

จัดท าแผนงานฯ 

ออกมาตรการหรือ
จัดท าแผนงาน เพื่อ

ฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์  
และเยียวยา

ผู้ประกอบการ เพื่อให้
ตอบสนองต่อ
สถานการณ ์

เช่น โครงการประชุม
เมืองไทย ปลอดภัย

กว่า 

100 
คะแนน 

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ านวยการองค์การมหาชน 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

 1) ภาวะผู้น า ร้อยละ 
50.00 – 74.99 

86.40 ดีมาก 

 2) วิสัยทัศน์ ร้อยละ 
50.00 – 74.99 

88.00 ดีมาก 

 3) การวางกลยุทธ์  ร้อยละ 
50.00 – 74.99 

86.20 ดีมาก 

 4) ศักยภาพเพื่อการ
ปรับเปลีย่น 

ร้อยละ 
50.00 – 74.99  

85.20 ดีมาก 

 5) การควบคุมตนเอง ร้อยละ 
50.00 – 74.99 

88.80 ดีมาก 

 6) การสอนงานและการ
มอบหมายงาน 

 ร้อยละ 
50.00 – 74.99 

84.00 ด ี
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สรุปผลงานส าคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นักเดินทางและรายได้ไมซ์จากต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบจากการระบาดและมาตรการ
ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยมีการปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ท าให้ไม่มีนักเดินทาง
ไมซ์ชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว มีเพียงผู้เข้าร่วมงานไมซ์ที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
ออนไลน์ จ านวน 1,279 คน จากกิจกรรมการประชุมวิชาชีพ ซึ่งถือว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้ไมซ์จากต่างประเทศ ดังนั้น  
ในภาพรวมของปี 2563 มีจ านวนนักเดินไมซ์จากต่างประเทศจ านวนทั้งสิ้น 476,719 คน หดตัวร้อยละ -62.58 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักเดินทางไมซ์กลุ่มการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล มีการหดตัวมากที่สุด คือ ร้อยละ -67.08 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติ กลุ่มการประชุมวิชาชีพ และกลุ่มการประชุมของบริษัทเอกชน 
ตามล าดับ ส่งผลให้รายได้นักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศในปี 2563 มีมูลค่ารวม 29,804 ล้านบาท หดตัวร้อยละ  
-68.27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการหดตัวของจ านวนนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม  
ปี 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีผู้เข้าร่วมงานไมซ์ที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 23,371 
คน ซึ่งการจัดกิจกรรมไมซ์ในลักษณะออนไลน์ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายจึงไม่สามารถน ามาค านวณเป็นรายได้ไมซ์จาก
ต่างประเทศได ้

ส าหรับนักเดินทางและรายได้ไมซ์ภายในประเทศ สถานการณ์ระบาดภายในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น รัฐบาล
ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ท าให้การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการภายในประเทศ สามารถเริ่มด าเนินการได้ 
โดยต้องด าเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามัย ส่งผลให้มีนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศ จ านวน 
281,773 ที่เข้าร่วมงานที่จัดแบบปกติ ก่อให้เกิดรายได้ไมซ์ในประเทศ 314 ล้านบาท ส่งผลให้ในภาพรวมของปี 2563 
มีประมาณการจ านวนผู้เข้าร่วมงานประชุม สัมมนาและนิทรรศการภายในประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 9,605,086 คน  
หดตัวร้อยละ -67.56 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดรายได้ไมซ์มูลค่า 31,498 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -70.58 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติยังคงครองสัดส่วนมากสุดที่ร้อยละ 79.27 ของตลาดไมซ์ใน
ประเทศ รองลงมาคือ กลุ่มการประชุมวิชาชีพ กลุ่มการประชุมของบริษัทเอกชน และกลุ่มการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ในการจัดอันดับต่างๆ เช่น  
- กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของเอเชีย ในฐานะเมืองที่เป้็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดางานที่มี

ความสามารถโดดเด่น เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- สสปน. เป็น CVB (Convention & Visitors Bureau) อันดับ 1 ที่ได้คะแนน Destination Management 

Performance สูงสุดในเอเชีย  
- ประเทศไทยมีแนวโน้มของการจัดงานประชุมที่ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย

และแปซิฟิค 
- ประเทศไทยมียอดพ้ืนที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ อันดับที่ 1 ของอาเซียน 
- ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์ อันดับที่ 2 ของโลก 
- กรุงเทพมหานครถูกจัดเป็นอันดับเมืองที่ดึงดูดนักเดินทางธุรกิจมากท่ีสุด เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย 
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- ได้รับการจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากผลการส ารวจ Thailand’s Most Admired Company 2020 ในกลุ่ม
องค์การมหาชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (จัดโดยนิตยสาร BrandAge) โดยปัจจัยโดดเด่นที่ท าให้ ส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ที่ 1 มาจากภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate CSR Image) การประกอบธุรกิจและความส าเร็จ (Business Performance) และจากงาน
ด้านการบริการ (Service) 

 


