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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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ภาพรวมของสสปน. 

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ถูกจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 

(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2545 (ประกำศในรำชกิจจำนุเษกษำ เล่มที่ 119  ตอนที่ 95 วันที่ 27 กันยำยน 2545) เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรจัด

ประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีกำรน ำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ให้บริกำรด้ำนควำมรู้และฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือประชำชนให้เกิดควำมช ำนำญและทักษะเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับอุตสำหกร รมกำรท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรและให้ควำมรู้แก่ผู้ด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้เข้ำใจในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ภำยใต้วัตถุประสงค์

ดังกล่ำวส ำนักงำนต้องมุ่งมั่นพัฒนำและเพิ่มศักยภำพของประเทศในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรนำนำชำติ 

1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สสปน. 

วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในกำรผลักดันอุตสำหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมเจริญและกระจำยรำยได้ไปสู่ทุก

ภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน” 

พันธกิจ  

(1) สนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรำยได้สู่ชุมชน 

(2) ส่งเสริมภำพลักษณ์อุตสำหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์บริกำรชั้นเลิศและอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย 

(3) พัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ด้วยองค์ควำมรู้ มำตรฐำน รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำร 

(4) ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืน เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
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ภำรกิจตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2545 

(1) ก ำหนดนโยบำย และมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 

(2) ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ธุรกิจกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 

(3) เป็นตัวแทนของประเทศในกำรจัดท ำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน 

(4) เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำร

ในประเทศไทย 

(5) สนับสนุนหรือจัดกำรสัมมนำฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรเก่ียวกับธุรกิจกำรจัดกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 

(6) ก ำหนดมำตรฐำนและรองรับคุณภำพของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 

(7) เป็นศูนย์ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 

(8) พัฒนำโครงกำรที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนจำกทำงรัฐบำล 

(9) ให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆในกำรจัดกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 

(10) กระท ำกำรอื่นใดที่จ ำเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน 
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2) เป้าหมาย 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของ สสปน. ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศ คือ กำรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงระดับโลกของกำรจัด กิจกรรม

ไมซ์ เพื่อกระตุ้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศและเป็นกลเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยเดียวกันกับแผนระยะ 20 ปี ดังนี้ 

(1) กำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำเศรษฐกิจ 

(2) กำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรม 

(3) กำรกระจำยรำยได้และควำมเจริญในทุกภำคส่วนของสังคม 

เป้ำหมำยผลผลิต ยึดเป้ำหมำยตำมกรอบแผนงำนฯ ปี 2562 โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

(1) กลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ 

- จ ำนวนนักเดินทำงไมซ์จำกต่ำงประเทศ     1,248,000 คน 

- รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์จำกต่ำงประเทศ  117,260  ล้ำนบำท 

(2) กลุ่มไมซ์ในประเทศ 

- จ ำนวนนักเดินทำงไมซ์ในประเทศ 31,400,000 คนคร้ัง 

- รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ในประเทศ 69,000 ล้ำนบำท 
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ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนในระดับต่างๆ นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทฯ  สสปน. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กรอบยทุธศาสตร ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 เป้าหมาย  : ความมั่งคั่ง 
 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง  
 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แม่เหล็กการท่องเท่ียวระดับโลก       เรื่องที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

 

เป้าหมาย : ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได ้

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร 

          +  สร้ำงควำมเขม้แข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ 

 - พัฒนำศักยภำพของฐำนบริกำรให้เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง เช่น MICE 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

นโยบายรฐับาล 

ข้อ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวใน
ประเทศไทย 

 

 

แผนแม่บทอตุสาหกรรมการจดัประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติปี 2560-2564ของ สสปน. 

เป้าหมาย    

1) สร้ำงรำยได ้

2) กำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรม 

3) กำรสร้ำงควำมเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภำคส่วนของสังคม 

ยุทธศาสตร์  
1) ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไทยผำ่นกลไกกำรจัดกิจกรรมไมซ์ 
2) สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่ในระดับภูมภิำค 

3) พัฒนำตลำดแบรนด์ไมซ์ ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
4) ยกระดับมำตรฐำนผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนสนับสนุนไมซ์ 
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เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม
การตลาด ภาพลักษณ์ไมซ์

ไทย และ สสปน. 
(Promote)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เพิ่ม
ความสามารถ 

การแข่งขันของไมซ์ 
(Develop)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานในองค์กร 
(Develop)  

1. ยกระดับภำพลักษณ์ไมซ์ไทยใน
ระดับประเทศและพื้นท่ี  

2. สร้ำงภำพลักษณ์ไมซ์ไทย 
3. ดึงดูดผู้จัดงำน นักลงทุน และนัก

เดินทำงธุรกิจ 
4. เปล่ียนภำพลักษณ์ สสปน. ให้เป็น

ท่ีรู้จัก 

1. ยกระดับผู้ประกอบกำรไมซ์ 
2. เพิ่มจ ำนวนองค์กรด้ำนไมซ์ท่ีได้

มำตรฐำน 
3. พัฒนำนวัตกรรมและรูปแบบกำร

จัดงำนใหม่ๆ 
4. อ ำนวยควำมสะดวกกับ

ผู้ประกอบกำรไมซ์  

1. เพิ่มศักยภำพของ สสปน. ให้
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล  
2. สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยไมซ์  

(Win) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 กระจาย
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภูมิภาคผ่านไมซ์ (Win)  

1. ยกระดับงำนไมซ์เดิมให้เติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง  

2. เพิ่มกิจกรรมไมซ์ท่ีขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 

3.เพิ่มกิจกรรมไมซ์ใหม่ตำมควำมต้องกำร
ตลำดและศักยภำพประเทศ 

1. เพิ่มกำรกระจำยรำยได้จำกกิจกรรมไมซ์
ไปสู่ภูมิภำค  

2. เพิ่มจ ำนวนงำนไมซ์ในภูมิภำค และ
ยกระดับไปสู่งำนนำนำชำติ 

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างความเจริญ และกระจายรายได้ไปสูทุ่กภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

กำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำเศรษฐกิจ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าหมาย    กำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรม                 กำรกระจำยรำยได้และควำมเจริญ 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนำไมซ์ด้วยองค์ควำมรู้ มำตรฐำน 
พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำร 

ส่งเสริมแนวปฏิบตัิด้ำนควำมยั่งยนื  
เพื่อสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแขง่ขัน 

สนับสนุนกำรจัดงำนไมซ ์
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และกระจำยรำยได ้

ส่งเสริมภำพลักษณไ์มซไ์ทย 
ด้วยผลิตภณัฑ์ บริกำรช้ันเลิศ และอัต

ลักษณไ์ทย 

     

1. รักษำ และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิม
ให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและมีควำมยั่งยืน  

1. ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภำค เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภำค 

1. ส่งเสริมกิจกรรมกำรตลำด สร้ำง
ภำพลักษณ์ไทยให้เป็นจุดหมำย
ไมซ์นำนำชำติ 

1. ยกระดับมำตรฐำน
ผู้ประกอบกำรไมซ์ และ
โครงสร้ำงสนับสนุนไมซ์  

1. ยกระดับศักยภำพบุคลำกร    
สสปน. ให้มีควำมพร้อมต่อกำร
พัฒนำองค์กร 

 

2. สร้ำงกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ
ร่วมกับภำครัฐ 

3. ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตำมควำม
ต้องกำรของตลำดและศักยภำพของ
ประเทศ 

2. สร้ำงกิจรรมไมซ์เพื่อลดควำมเหลื่อม
ล้ ำในภูมิภำค 

2. ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กร
ภำยนอกต่อบทบำท ภำพลักษณ์
ของ สสปน. 

3. ประชำสัมพันธ์เมืองที่มีศักยภำพ
ในกำรรองรับกำรจัดกิจกรรม
ไมซ์ 

2. พัฒนำและใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล 

2. พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมจัดงำน พัฒนำองค์
ควำมรู้ รูปแบบจัดงำน 

3. ยกระดับมำตรฐำนและปรับปรุง
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
พันธมิตรไมซ์  

กลยุทธ์ 

   

     

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 แผนแม่บทอตุสาหกรรมการจดัประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติปี 2560-2564ของ สสปน. 
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ทิศทางของแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2562 

สสปน. ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบ หรือเป็นเครื่องชี้น ำกำรปฏิบัติงำนของ สสปน. ได้แก่ สถำนกำรณ์แล ะแนวโน้มภำยนอกและ

ภำยในประเทศ ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง ควำมมั่นคง สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สถำนกำรณ์และแนวโน้มอุตสำหกรรมไมซ์ระดับต่ ำงๆ รวมทั้งกฎหมำยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจำกนี้ได้มีกำรพิจำรณำผลกำรศึกษำวิจัย และรำยงำนที่เก่ียวข้อง โดยน ำมำพิจำรณำร่วมกับอ ำนำจหนำ้ที่และบทบำทของ สสปน. เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำน

ของแผนงำนประจ ำปี   

 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวทุกภูมิภำครวมทั้งประเทศไทย ปัจจัยด้ำนควำมมั่นคงที่ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำงๆ เร่ิมคลี่คลำย และปัจจัย

ด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีของประชำชน มีผลกระทบเชิงบวก คำดว่ำอุตสำหกรรมไมซ์ ของโลกจะขยำยตัวร้อยละ 3.2 ส ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์ของ

ประเทศไทย จำกรำยงำนสถิติยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัญหำกำรกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจำกนี้นโยบำยและแผนงำนในระดับ

ต่ำงๆ ในด้ำนเศรษฐกิจให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบนพื้นฐำนของกำรพัฒนำ 3 เรื่องหลัก คือ กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์ และกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ จึงก ำหนดทิศทำงของแผนปฏิบัติงำนฯ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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(1) ทิศทางการด าเนินงาน ตำมยุทธศำสตร์ของแผนแม่บทอุตสำหกรรมไมซ์ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ 14 กลยุทธ์ โดยก ำหนดจุดเน้น          

กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ เน้นกำรสนับสนุนและดึงงำนไมซ์โดยให้ควำมส ำคัญกับงำนที่เป็นนโยบำยรัฐบำลและงำน

ที่ช่วยยกอันดับประเทศ รวมทั้งวำงกลยุทธ์เพื่อดึงงำนขนำดใหญ่ หรืองำนระดับโลกหรือภูมิภำค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ เน้นกำรเพิ่มจ ำนวนงำนไมซ์ในภูมิภำคและยกระดับงำนไมซ์สู่นำนำชำติ 

เพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียม จัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำไมซ์เมืองรอง และเมืองที่มีศักยภำพ ส่งเสริมไมซ์ภูมิภำคและกระตุ้นมำตรฐำนเมืองเพื่อเป็นเมืองไมซ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทย และของ สสปน. เน้นกำรวำงกลยุทธ์ กำรท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง ใช้ข้อมูลเพื่อ

กำรวิเครำะห์เป้ำหมำยที่เหมำะสมกับศักยภำพของตลำด ให้ควำมส ำคัญกับสื่อดิจิตัลและ Social Media และสร้ำงแคมเปญกำรตลำดกระตุ้นกำรจัดงำนไมซ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ เน้นกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์ พัฒนำกำร

จัดเก็บและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล Big Data พัฒนำบุคลำกรผู้ประกอบกำรและมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนอย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร เน้น กำรยกระดับกำรให้บริกำร เพื่มศักยภำพกระบวนกำรภำยในขับเคลื่อนและยกระดับ

องค์กรสู่ Digital Transformation มุ่งสู่องค์กำรมหำชน 4.0 
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(2) ทิศทางการตลาด ประกอบด้วย มิติเชิงพื้นที่ มิติเชิงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย มิติเชิงประเภทของงำน และมิติเชิงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส ำหรับกลุ่มไมซ์จำก

ต่ำงประเทศ ก ำหนดทิศทำงกำรตลำด ดังนี้ 

มิติเชิงพื้นที่ ก ำหนดภูมิภำคเอเชียที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงเป็นตลำดหลัก โดยมียุโรป อเมริกำ และโอเซียเนีย เป็นตลำดรอง  

 กลุ่มกำรประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล เน้นกลุ่มนักเดินทำงไมซ์ระยะสั้น (Short haul) ในตลำดเอเชีย (จีน/อินเดีย/อำเซียน) เป็นตลำด

หลัก ยุโรป อเมริกำ และโอเซียนเนีย เป็นตลำดรอง โดยมี ลำตินอเมริกำและยุโรปตะวันออกเป็นตลำดเป้ำหมำยใหม่ 

 กลุ่มกำรประชุมนำนำชำติ ตลำดหลักยังเป็นภูมิภำคเอเชีย โดยมี ยุโรป อเมริกำ และโอเซียนเนีย เป็นตลำดรอง 

 กลุ่มกำรแสดงสินค้ำนำนำชำติ เน้น ยุโรป (อังกฤษ เยอรมันนี ฝรั่งเศส) และเอเชีย (จีน สิงคโปร์ CLMV) เป็นตลำดหลัก สหรัฐอเมริกำ 

เนเธอร์แลนด์ และเอเชีย (อินเดีย ไต้หวัน มำเลเซีย ฮ่องกง) เป็นตลำดรอง โดยมี ญี่ปุ่น เกำหลี และอิตำลี เป็นตลำดเป้ำหมำยใหม่ 

มิติเชิงอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ควำมส ำคัญกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ และอุตสำหกรรมตำมนโยบำยรัฐบำล (S-Curve) คือ อุตสำหกรรมยำน

ยนต์สมัยใหม่ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร 

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร อุตสำหกรรมดิจิทัล 

มิติเชิงประเภทของงาน ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงงำนและสนับสนุนงำนที่ส ำคัญระดับนำนำชำติและภูมิภำค เช่น งำนประชุมสมำคมนำนำชำติที่อยู่ในเกณฑ์

ของสมำคม ICCA (ICCA Qualified Meetings) เป็นต้น 

มิติเชิงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้จัดงำน เจ้ำของงำน นักเดินทำงไมซ์ สื่อหรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ผู้ประกอบกำร สถำบันกำรศึกษำ 

หน่วยงำนสนับสนุน ประชำสังคม และประชำชนทั่วไป  
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ส ำหรับกลุ่มไมซ์ในประเทศ ก ำหนดทิศทำงกำรตลำด ในมิติเชิงพื้นที่มีเมืองหลัก และเมืองรองต่ำงๆ ที่เป็นกลุ่มจังหวัด เป็นตลำดเป้ำหมำยหลัก เมืองหลักใน

ภูมิภำคและในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เป็นตลำดรอง และเมืองที่มีศักยภำพรองรับงำนไมซ์ในประเทศเป็นตลำดใหม่ มิติเชิงอุตสำหกรรมให้ควำมส ำคัญกับ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมนโยบำยรัฐบำล (S-Curve) เป็นหลัก และอุตสำหกรรมเด่นในแต่ละเมืองเป็นเป้ำหมำยรอง มิติเชิงประเภทของงำน เน้นกำรสนับสนุนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ

และกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลเป็นหลัก ส่วนงำนประชุมวิชำกำร (สมำคมและภำครัฐ) เป็นล ำดับรอง 

(3) ทิศทางการบริหาร ให้ควำมส ำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ใช้กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คณะกรรมกำร อนุกรรมกำรระดับต่ำงๆ และกลไกประชำรัฐในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 

2) ให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอก อย่ำงเป็นระบบ 

3) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐที่บทบำทต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับอุตสำหกรรมไมซ์ 

4) ยึดหลักธรรมำภิบำล เปิดเผย โปร่งใส 

5) ท ำงำนเชิงรุก (Pro-active) 

6) ยึดหลักตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

7) ให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกระดับ ทั้งระดับโครงกำรและระดับองค์กร 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ปี 2562 

ความเชื่อมโยงเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และงบประมาณของสสปน.  

หน่วยนับ : ล้ำนบำท    

เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

รวม 
บุคลำกรฯ พื้นฐำนฯ ยุทธศำสตร์ฯ 

บูรณำกำร
ท่องเที่ยว 

บูรณำกำร
พื้นที ่

 รวมงบประมาณ 131.0797 51.9340 580.4690 66.1563 54.0000 883.6390 
1. กำรสร้ำงรำยได ้ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

อุตสำหกรรมไทยผ่ำนกลไกกำรจัดกิจกรรมไมซ์ 
  291.9794   291.9794 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรตลำดและภำพลักษณ์
ไมซ์ไทยและ สสปน. 

  136.4800   136.4800 

2. กระจำยรำยได ้ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กระจำยรำยไดแ้ละกระตุ้น
เศรษฐกิจของภูมิภำคผ่ำนอุตสำหกรรมไมซ์ 

  21.3240 66.1563 54.0000 141.4803 

3. พัฒนำประเทศ
ด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมไมซ์ 

  101.9200   101.9200 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธภิำพกำรปฏิบัตงิำน
ภำยในองค์กร 

131.0797 51.9340 28.7656   211.7793 
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บุคลำกร, 131.0997, 15% 

พื้นฐำน, 51.934, 6% 

ยุทธศำสตร์, 580.469, 66% 

บูรณำกำรท่องเที่ยว, 
66.1563, 7% 

บูรณำกำรภำค, 54, 6% 

สสปน. ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 883.6390 ล้ำนบำท โดยมีโครงสร้ำงงบประมำณ

ประกอบด้วย 5 แผนงำน รำยละเอียด ดังนี้ 

1) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ            131.0997 ลบ. 

2) แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ      51.9340 ลบ.   

ในกำรแข่งขันของประเทศ         

3) แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพ     580.4690 ลบ. 

และมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำรกำรค้ำ และกำรลงทุน  

4)   แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวกีฬำและวัฒนธรรม   66.1563 ลบ.      

5)   แผนงำนบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค     54.0000 ลบ. 
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งบประมาณ ปี 2562 จ าแนกตามฝ่ายและจ าแนกตามแผนงานของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

ล าดับ ฝ่าย 
แผนงาน 

รวม 
บุคลำกรฯ พื้นฐำนฯ ยุทธศำสตร์ฯ บูรณำกำรท่องเที่ยว บูรณำกำรภำค 

1 ฝ่ำยส่งเสรมิกำรจัดประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (MI)   122.4527 11.0000  133.4527 
2 ฝ่ำยส่งเสรมิกำรจัดประชุมนำนำชำต ิ(CV)   54.0116   54.0116 
3 ฝ่ำยอุตสำหกรรมกำรแสดงสินค้ำนำนำชำติ (EX)   68.7800 3.9000  72.6800 
4 ฝ่ำยส่งเสรมิตลำดในประเทศ (D-MICE)   21.324 14.5000  35.8240 
5 ฝ่ำยกำรตลำด (MSD)   122.3000 11.1000  133.4000 
6 ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมไมซ ์(MICE CAP)   43.7000   43.7000 
7 ฝ่ำย MICE Intelligence และนวตักรรม (IN)   24.2000   24.2000 
8 ฝ่ำยพัฒนำกลยุทธ์องค์กร (CSD)   13.4990   13.4990 
9 ฝ่ำยบรหิำรรัฐกิจวิสำหกจิ (GCA)   15.9000   15.9000 
10 ส่วนงำนพัฒนำเครือข่ำยไมซ ์(Area Based)    25.6563 54.0000 79.6563 

11 ส่วนงำนงำนพัฒนำกำรจัดงำนเมกะโปรเจค (Mega)   21.0000   21.0000 
12 ฝ่ำยบรหิำร (ADM) 131.0797 51.9340 6.8000   189.8137 
13 ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน (AF)   1.6000   1.6000 
14 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร (CM)   17.0000   17.0000 
15 ฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร สสปน. (OP) และงบนโยบำย   47.9017   47.9017 
 รวม 131.0797 51.9340 580.4690 66.1563 54.0000 883.6390 

หนว่ย : ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       จ ำแนกตำมแผนงำน รวม 5 แผนงำน ดังนี้ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ : 131.0797 ล้านบาท 

หน่วยนับ : ล้ำนบำท    

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

เป้าหมายหลักที่ 2 : พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม   131.0797 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร   131.0797 
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรของสสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร    
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกร   131.0797 
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แผนงานพื้นฐาน : 51.9340 ล้านบาท 

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

เป้าหมายหลักที่ 2 : พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม   51.9340 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร   51.9340 
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรของสสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร   51.9340 
งบบริหารส านักงาน   51.9340 
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แผนงานยุทธศาสตร์ : 580.4690 ล้านบาท           

เป้ำหมำย จ ำนวนนักเดินทำงไมซ์จำกต่ำงประเทศ 1,248,000 คน/ รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์จำกต่ำงประเทศ  117,260  ล้ำนบำท 

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

รวม   580.4690 

เป้าหมายหลักที่ 1 : สร้างรายได้   428.4594 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจดักิจกรรมไมซ์    291.9794 
กลยุทธ์ที่ 1 : รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความย่ังยืน   225.7994 
1. สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย (Event Support/Subsidy)   67.7950 

1) สนับสนุนเพื่อผลักดันกำรเพิม่ปริมำณงำนนักเดินทำงกลุม่ลูกคำ้องค์กรจำกต่ำงประเทศ 50,000/5 รำย/ งำนใหญ่ (งำน) 28.6900 
2) สนับสนุนกำรจัดประชุมนำนำชำต ิ 26,000 คน 18.5250 
3) สนับสนุนและยกระดับกำรจดังำนแสดงสินค้ำนำนำชำติในประเทศไทย (Existing and Upgrade show) 20 งำน 20.5800 

2. สนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดงาน   42.2300 
1) สนับสนุนกำรเป็นเจ้ำภำพจดังำน IT&CMA & CTW Asia 2019 60 

52 
520 

ผู้ประกอบกำร (รำย) 
Lead (งำน)  

นัดหมำย (PSA) 

26.0000 

2) สนับสนุนกำรเป็นเจ้ำภำพจดังำน SITE Global Conference 2019 1 งำน 16.2300 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

3. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับกลุ่มผู้เดินทางธุรกิจและผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ (Trade Show) 

  3.9230 

1) เข้ำร่วมงำนเทรดโชว์ในตลำดกลุม่เป้ำหมำยกำรประชุมและกำรเดินทำงเพื่อเป็นรำงวัล 
(AIME, IT&CM China, IMEX Frankfurt, IMEX America, IBTM World) 

5 งำน 2.4230 

2) เข้ำร่วมงำนเทรดโชว์ในตลำดกลุม่เป้ำหมำยกำรประชุมนำนำชำต ิ
(IMEX USA / IBTM World / IMEX Frankfurt) 

15 งำน (Potential Leads) 1.5000 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Road Show/Sale Mission/ Overseas activities ในตลาด
เป้าหมายในต่างประเทศ 

  22.0297 

1) สร้ำงโอกำสทำงกำรขำยให้กับผู้ประกอบกำรผ่ำนเวที Roadshow ด้ำนกำรประชุมและกำรเดินทำง     
เพื่อเป็นรำงวัล (Australia / China/ Europe/ India) 

4 งำน 5.4597 

2) ส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุกในกลุม่ประเทศเป้ำหมำยดำ้นกำรประชุมนำนำชำติ Sales Mission  (Asia / 
Long Haul) 

2 ตลำด 2.3700 

3) ด ำเนินกิจกรรมกำรตลำดในประเทศและต่ำงประเทศในตลำดเป้ำหมำยด้ำนงำนแสดงสินคำ้นำนำชำต ิ 
Local Roadshow และ Sale Mission ในต่ำงประเทศ (ยุโรป /bhu=เอเชียแปซิฟิก) 

60 รำย 4.0000 

4) กิจกรรมกำรตลำดในตำ่งประเทศ Roadshow/ Sale Mission/Overseas activities ในตลำดเป้ำหมำย
ด้ำนกำรแสดงสินคำ้นำนำชำต ิ

- ประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshows) 
- ประชุมกลุ่มย่อย (One on One Meeting) 
- Sponsorship and Networking session 

- Business Forum  

13 กิจกรรม 10.2000 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

5. จัดตั้งตัวแทนการตลาดในตา่งประเทศและการด าเนินกจิกรรมการตลาดของตัวแทน (Overseas 
Marketing Representatives) 

  41.5866 

1) จัดตั้งตัวแทนกำรตลำดด้ำนกำรประชุมและกำรเดินทำง เพื่อเป็นรำงวัลในต่ำงประเทศ  (Japan / India / 
China / Oceania / Europe/North America/Singapore) 

7 
14 
1 

รำย 
กิจกรรมกำรตลำด (งำน) 
ครั้ง (ประชุมประจ ำปี) 

28.6000 

2) จัดตั้งตัวแทนกำรตลำดในตลำดต่ำงประเทศส ำหรับตลำดกำรประชุมนำนำชำติ 24 งำน 8.9866 
3) จัดตั้งตัวแทนกำรตลำดในต่ำงประเทศ (pay per performance)  ส ำหรับตลำดงำนแสดงสินค้ำ

นำนำชำติ 
10 new show leads 4.0000 

6. ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นให้มีนักเดินทางไมซ์มาเข้าร่วมงานมากขึ้น   15.0000 
1) Thailand Incentive and Meeting Exchange - TIME 30 

100 
ลูกค้ำ (รำย) 

ผู้ประกอบกำร (รำย) 
7.5000 

2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในศักยภำพของไทย Famtrip with Partners 2 / 16 งำน / ลูกค้ำ (รำย) 2.0000 
3) Marketing Promotion  (ส่งเสรมิกำรตลำด ASEAN Privilege (Visitor Promotion) และโปรโมช่ัน

กำรตลำด Exhibiz in Market (Exhibitor Promotion)) 
400 /200 

800 
คน /ห้องพัก 
ตำรำงเมตร 

5.5000 

งบนโยบาย   33.2351 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

  4.0000 

7. สนับสนุนงานไมซ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย   4.0000 
1) จัดตั้งผูเ้ชี่ยวชำญเพื่อดึงงำนแสดงสินค้ำใหม่ ICONIC 4.0 2 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อ

ศึกษำส ำหรับกำรดึงงำน 
4.0000 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของ
ประเทศ 

  62.1800 

8. สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานและการสร้างงานใหม่   28.0000 
1) สนับสนุนกำรประมูลสิทธ์ิงำนประชุมนำนำชำติ (Bidding) 28 งำน 12.0000 
2) สนับสนุนกำรจัดงำนแสดงสินคำ้ใหม่ (New show) 8 งำน 11.0000 
3) Bidding Fund 10 new show leads 5.0000 

9. ขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงานในประเทศไทย   21.0000 
1) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรประมูลสิทธ์ิงำนระดับ MEGA EVENT มำจัดที่ประเทศ

ไทย (Bidding & Co-creation)   
2 จ ำนวนงำนท่ีเกิดขึ้นจำกควำม

ร่วมมือในกำรประมลูสิทธ์ิ 
(งำน) 

9.0000 

2) ยกระดับงำนเมกะอีเวนท์ของไทยสู่สำกล (Event Hybridization with World Event) 2 กำรร่วมลงทุนระหว่ำงผู้จัดงำน
เมกะอีเวนท์ของไทยและเมกะ

อีเวนท์ระดับโลก (งำน) 

6.0000 

3) พัฒนำศักยภำพงำนอีเว้นท์ของไทยให้เป็นเมกะอีเว้นท์ระดับนำนำชำต ิ 6 จ ำนวนงำนทีได้รับกำรตอบรับ
จำกผู้เช่ียวชำญหรือผูม้ี

ช่ือเสียงในระดับสำกลของ
อุตสำหกรรมเข้ำร่วมงำน 

(งำน) 

6.0000 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

10. จัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์   13.8000 
1) ส่งเสริมกำรตลำดแบบมสี่วนร่วม Market Sharing 

(Social Sharing / Content Sharing / Business Sharing) 
 

5 
2 
1 

สมำคมต่ำงชำต ิ
ครั้ง 

หน่วยงำน 

3.1800 

2) สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรนำนำชำตใินวงกำรอุตสำหกรรมกำรประชุมนำนำชำติ 60 รำย 2.0000 
3) กำรตลำดเชิงรุกเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และสรำ้งโอกำสในด้ำนกำรประชุมนำนำชำติของประเทศไทย 95 รำย 7.0000 
4) สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยพันธมิตรในอุตสำหกรรมกำรแสดงสินค้ำนำนำชำติ 2 กิจกรรม 1.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณไ์มซ์ของประเทศไทยและ สสปน.    136.4800 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นจดุหมาย
ปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ 

  119.4800 

11. ส่งเสริมแบรนด์และการเปน็จุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย   6.9650 

1) พัฒนำกลยุทธ์กำรตลำดอตุสำหกรรมไมซ์ประเทศไทย 2 
1 
3 

แผนงำน 
ครั้ง 

คนครั้ง 
 

6.6650 

2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศร่วมกับสมำคมส่งเสริมกำรจัดประชุมแห่งเอเชีย (AACVB) 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

 

0.3000 
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12. ผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้อุตสาหกรรมไมซ์ในและต่างประเทศ   51.7000 
1) สร้ำงกำรรับรู้อุตสำหกรรมไมซ์ทั้งในและต่ำงประเทศ (Advertising & PR Campaign) 

 

10,000,000 
1/ 3,000,000 

 
1 
3 

6/ 2,950,000 
1 / 20 

จ ำนวนคนรับรู้ (Industry Focus) 
สื่อ / จ ำนวนคนรับรู้ (Global 

Mainstream Media) 
งำน (Media Sponsorship) 

งำน (International PR) 
งำน / จ ำนวนคนรับรู้ 

งำน/ สื่อ (International Media 
Familiarization) 

31.9000 

2) ผลิตสื่อส่งเสรมิกำรตลำดส ำหรับตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ 13 
 

120 
7,000 

20 
80,000 

50 
 

40 
150 

 
30 
8 

ชิ้นงำน (Artwork 
Development) 

ชิ้นงำน (Artwork Adjustment) 
ชิ้นงำน (Print Material) 
ชิ้นงำน (Print Material) 
ชิ้นงำน (ผลิตของที่ระลึก) 
ชิ้นงำน ((MI/C/MICE Cap 

Focus/Website) 
ชิ้นงำน (Exhibition Focus) 
ชิ้นงำน (Copy Writer, PR 

News, Speech, etc) 
ชิ้นงำน (Domestic Focus) 

คร้ัง (เดินทำง) 

19.8000 
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13. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Trade Show   56.8150 
1) กิจกรรมกำรตลำดประเทศไทย ภำยในงำนเทรดโชว์นำนำชำติ 5 

75 
6 
3 
4 
1 
 
4 

งำน (คูหำนิทรรศกำร) 
ร้อยละควำมพึงพอใจ 

งำน (เช่ำพ้ืนท่ี) 
งำน (Visibility onsite) 

งำน  (Show Daily) 
งำน (Opening Ceremony 

of IT&CMA/CTW) 
ครั้ง (เดินทำง) 

56.8150 

14. พัฒนาประสิทธิภาพงาน Digital Marketing และการตลาดออนไลน์   4.0000 
1) บริหำรจดักำร Digital Platform 2,000,000 

1,000,000 
2 

Viewership (International) 
Viewership (Local) 

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

4.0000 
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กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กรภายนอกต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของ สสปน.   17.0000 
15. ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและสสปน.   17.0000 

1) ส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรในและต่ำงประเทศ 6 
12 
36 
80 
100 
12 
18 
 

ครั้ง (สร้ำงกำรรับรู้ฯ) 
มูลค่ำข่ำวปชส (สร้ำงกำรรับรู้ฯ) 

ชิ้นงำน (ประชำสัมพันธ์) 
สื่อและผู้สนับสนุน 

รำยชื่อ/สื่อและพันธมิตร 
ครั้ง (สรุปข่ำวประจ ำเดือน) 

(ชิ้น/ครั้ง) จ ำนวนข่ำว
ประชำสัมพันธ์ท่ีส่งออก 

7.0575 

2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 24 
6 
6 
 
1 

ชิ้นงำน(ท่ีเผยแพร่ภำยในองค์กร) 
ครั้ง (ท่ีเผยแพร่ฯ) 

ครั้ง (กิจกรรมสื่อสำรเพื่อสร้ำง
กำรมีส่วนร่วม) 

ครั้ง (จัดจ้ำงผู้ด ำเนินงำน)   

2.0000 

3) พัฒนำเนื้อหำและสื่อสร้ำงกำรรบัรูอ้งค์กร 5 
6,000 

ชิ้นงำน 
เล่ม 

1.9425 

4) ส่งเสริมบทบำทและพันธกิจองค์กร 10 
133 
1 

ชิ้นงำน 
ครั้ง (ท่ีเผยแพร่สื่อ) 

งำน สนับสนุน 

6.0000 
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เป้าหมายหลักที่ 2 : พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม   130.6856 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์    101.9200 
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับมำตรฐำนผู้ประกอบกำรไมซ์ และโครงสร้ำงสนบัสนุนไมซ์   43.8000 
16. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์   23.8000 

1) จัดหลักสูตรไมซ์ระดับนำนำชำต ิ 9/30 (CEM) 
1/50 (CIS) 

หลักสตูร/คน 
หลักสตูร/คน 

11.8000 

2) สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำให้แก่หน่วยงำนด้ำนไมซ ์ 3 หน่วยงำน 1.8000 
3) พัฒนำหลักสตูรประกำศนียบตัรดำ้นไมซ ์ 1 หลักสตูร 1.0000 
4) พัฒนำหลักสตูรด้ำนไมซ์มำตรฐำนสำกล (Meetings, Incentives, Conventions) 3 หลักสตูร 4.0000 
5) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพกำรศกึษำด้ำนไมซ์ระดับภมูิภำค (MICE Academic Cluster) 4/1,000 ภูมิภำค/คน 3.0000 
6) พัฒนำศักยภำพผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนไมซ์ (Train the Trainer) 30 คน 1.0000 
7) เครือข่ำยเยำวชนไมซส์ู่กำรเป็นผู้ประกอบไมซ์รุ่นใหม่ (MICE Student Chapter & MICE Start Up) 3/500 ภูมิภำค/คน 1.2000 

17. พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์   20.0000 
1) มำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) 150 (TMVS)  

/10 (AMVS) 
1 

องค์กร 
องค์กร 
กิจกรรม 

11.7000 

2) พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนในอุตสำหกรรมไมซ์ (Venue Management Course) 150 คน 1.5500 
3) ส่งเสริมผู้ประกอบกำรไมซ์ให้ได้รบัมำตรฐำนนำนำชำติ 5 องค์กร 1.2500 
4) พัฒนำมำตรฐำนงำนแสดงสินคำ้นำนำชำติของประเทศไทย 44 งำน 5.5000 
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กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน   37.4000 
18. พัฒนาการจัดงานด้านไมซอ์ย่างยั่งยืน   5.4000 

1) พัฒนำผู้ประกอบกำรไมซ์ด้ำนกำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน 
      

1/50 
1/30 

3 

กิจกรรม/คน  
หลักสตูร/คน 

องค์กร 

2.9000 

2) รับรองมำตรฐำน Thailand Sustainable Event Management Standard 15 องค์กร 1.5000 
3) ประชำสมัพันธ์ประเทศไทยในฐำนะจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน 1 กิจกรรม 1.0000 

19. สร้างสรรค์นวัตกรรมไมซ์ (MICE Intelligence &  Innovation)   24.2000 
1) พัฒนำเครื่องมือและ Digital Service เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนในอุตสำหกรรมไมซ์ 1/100 ระบบ/ร้อยละควำมส ำเร็จชอง

โครงกำร 
2.4000 

2) ยกระดับกำรจดังำนแบบสมำร์ทไมซ์ด้วยนวัตกรรม (ร่วมกับเครือข่ำยนวัตกรรมเช่น NIA กำร 
incentivize ให้เกิดนวัตกรรมในไมซ์) 

1 
2 

โครงกำรต้นแบบ (โครงกำร) 
นวัตกรรมใหม่ (นวัตกรรม) 

4.5000 

3) พัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์แบบดจิิทัล (BizConnect Application) 100 
 

10,000 
30 

ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ระบบ (ร้อยละ) 

จ ำนวนผู้ใช้งำน (ดำวน์โหลด) 
สนับสนุนงำนไมซ์ (งำน) 

3.5000 

4) เสรมิสร้ำงกำรวิจัยและพัฒนำเนื้อหำส ำหรับ MICE Intelligence Center 15/12/4/80 รำยงำนบทวิเครำะห์ (ชิ้นงำน)/
Infographic (ชิ้นงำน)/วิดีโอ/ 
ร้อยละควำมพึงพอใจผู้อำ่น 

(ร้อยละ) 

6.5000 
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5) จัดงำนสัมมนำ MICE Intelligence & Innovation Conference และแลกเปลีย่นองค์ควำมรู้กับ
หน่วยงำนพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ 

200/1/7 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน (คน) 
/จ ำนวนรำยงำนข้อมูลส ำคัญ 
(รำยงำน) / กิจกรรมพัฒนำ

องค์ควำมรู้ไมซ์ร่วมกับ
พันธมิตร (กิจกรรม) 

5.5000 

6) ต่อยอดทักษะควำมสำมำรถด้ำนดจิิทัลในองค์กร 100/3 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร/องค์กร 

1.8000 

20) ส ารวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ ์   7.8000 
1) ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำร

มหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
3/1/80 รำยงำนผลกำรศึกษำ (ฉบับ)/

แผนปรับปรุงกำรให้บริกำร 
(แผนงำน)/ผลกำรส ำรวจ
องค์กรได้คะแนนควำมพึง
พอใจไม่น้อยกว่ำ (ร้อยละ) 

1.5000 

2) ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์และกำรจัดท ำบญัชีประชำชำติด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ ปี 
2562 

6 ฉบับ (รำยงำน) 5.0000 

3) กำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนวจิัยและพัฒนำ 6 
 

12 

รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำร
ประชุม สมัมนำ (รำยงำน) /
พนักงำนโครงกำรฯ (เดือน) 

 
 

1.3000 
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กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดัน ยกระดบัมาตรฐาน และปรับปรุงระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย   18.7200 
21. ส่งเสริมและบริหารรัฐกิจวสิาหกิจ   18.7200 

1) ประสำนงำนภำครัฐเพื่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรค้ำและบริกำรอุตสำหกรรมไมซ์ 19/2 ครั้ง/คน 10.9000 
2) Ease of Doing Business for MICE ตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปของรัฐบำล 2 งำน 5.0000 
3) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำเมืองของนักเดินทำงกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) 160 งำน 2.8200 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มไมซ์   2.0000 
22. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์   2.0000 

1) สนับสนุนกิจกรรมกำรตลำดสมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย (TEA) 3 กิจกรรม 2.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสทิธิภาพด้านบัญชี การเงิน และการงบประมาณ   28.7656 
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์   28.7656 
23. พัฒนาประสิทธิภาพด้านบญัชี การเงิน และการงบประมาณ   4.0990 

1) ปรับปรุงกระบวนกำรและระบบบญัชีและกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง 1/2/4 ผู้สอบบญัชี/คน/เรื่อง 1.6000 
2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณ 80 ร้อยละประสิทธิภำพกำรจัดท ำ

แผนและงบประมำณเพิม่ขึ้น 
2.4990 

24. พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และการติดตามประเมินผล   3.2000 
1) พัฒนำประสิทธิภำพด้ำนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์องค์กร 1/100/1/4 แผนงำน/ร้อยละ/คน/รำยงำน 1.0000 
2) ยกระดับกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 1/1/80  แผนงำน/ครั้ง/ 

ระดับกำรมสี่วนร่วมฯ 
1.5000 

3) ประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนนิงำนโครงกำรของ สสปน. 1/50 แผนงำน/ คน 0.7000 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

25. พัฒนาการบริหารองค์กร   14.6666 
1) ประชุมคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 70 ร้อยละ  70 ของจ ำนวนกำร

ประชุมมีกรรมกำรเข้ำร่วม
ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของ

จ ำนวนกรรมกำร 

7.1600 

2) สนับสนุนกำรก ำกับดูแลกิจกำรองค์กำรมหำชนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บรหิำร      
สสปน. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

3/2 ครั้ง/หลักสูตร 1.5454 

3) เพิ่มประสิทธิภำพสำยงำนบริหำรภำยในองค์กร และสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆเพื่อกระชับควำมสมัพันธ์
ระหว่ำง สสปน.และหน่วยงำนพันธมิตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

12/12/2 ครั้ง/งำน/วีดิทัศน์ (ครั้ง) 1.2572 

4) เข้ำร่วมงำนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศและต่ำงประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

10 งำน 3.0380 

5) เพิ่มประสิทธิภำพและบูรณำกำรฐำนข้อมูล ของส่วนงำนกฎหมำยและธรรมำภิบำล 12/1 เดือน/ระบบ 0.3660 
6) พัฒนำและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและธรรมำภิบำล 4/1 ฉบับ/กิจกรรม 1.0000 
7) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกฎหมำยและธรรมำภิบำล 2 ครั้ง 0.3000 

26. พัฒนาองค์กร   6.8000 
1) จ้ำงเหมำบริกำรเพื่อด ำเนินงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงส่วนกลำงของ สสปน. 20/70 โครงกำรหรือกิจกรรม/คน/

ร้อยละควำมพึงพอใจ 
1.8000 

2) พัฒนำบุคลำกร 80 จ ำนวนพนักงำนท่ีเข้ำรับกำร
พัฒนำบุคลำกร (ฝึกอบรม)ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 

5.0000 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

เป้าหมายหลักที่ 3 : กระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม   21.3240 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกจิของภมูิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์    21.3240 
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับกจิกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค   12.6840 
27. เสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ   12.6840 

1) สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมไมซ์ภำยในประเทศร่วมกับหน่วยงำนภำคี (Alliance Support) 10 
5 

งำน 
หน่วยงำน 

5.6480 

2) สนับสนุนกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรภำยในประเทศ (Domestic Convention) 10 งำน 1.1000 
3) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ภำยในประเทศ 2 ครั้ง 0.1000 
4) Empower Thailand Exhibition 2 งำน 0.9000 
5) สนับสนุนกำรยกระดับงำนแสดงสนิค้ำภำยในประเทศ (Upgrade) 7 งำน 4.9000 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในภูมิภาค   8.6400 
28. สนับสนุนการจัดงานเพื่อกระจายรายได ้   8.6400 

1) สนับสนุนกระจำยงำนแสดงสินค้ำไปยังภูมภิำค (Clone) 4 งำน 3.4000 
2) สนับสนุนกำรสร้ำงงำนแสดงสินค้ำขึ้นใหม่ (New) 2 งำน 1.7000 
3) สนับสนุนกำรจัดประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำนในโครงกำรพระรำชด ำริ (Royal Project) และชุมชน

สหกรณ ์
10 กรุ๊ป 0.3000 

4) สร้ำงกำรรับรูส้ินค้ำและบริกำรดำ้นไมซ์ (Domestic FAM Trip) 90 รำย 3.2400 
 

 



 

 

30 

แผนงานบูรณาการท่องเที่ยว : 66.1563 ล้านบาท   

เป้ำหมำย จ ำนวนนักเดินทำงไมซ์ในประเทศ 31,400,000 คน  / รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ในประเทศ 69,000 ล้ำนบำท 

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

เป้าหมายหลักที่ 2 : พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม   66.1563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกจิของภมูิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์   66.1563 
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภำค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภำค   66.1563 
29. ส่งเสริมการจัดงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค   25.6563 

1) ยกระดับงำนเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) 6 งำน 6.3563 
2) ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอุตสำหกรรมไมซ ์ 20 ครั้ง 0.5400 
3) ท ำตลำด/กำรประชำสัมพันธ์/กำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ และแสดงศักยภำพไมซ์ซิตีผ้่ำนกำรเข้ำร่วมงำน 

Tradeshow/Roadshow/Industrial Meetings ฯลฯ 
8 งำน 3.3600 

4) สร้ำงเวทีแลกเปลีย่นผ่ำนกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงไมซ์ซิตี้ เมืองที่มีศักยภำพ และสสปน. (MICE City 
Summit) 

30 คน 3.0000 

5) พัฒนำผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพ้ืนท่ีไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภำพ  (7 Themes ) 10 เมือง 5.0000 
6) PATA Destination Marketing Forum 2019 1 งำน 5.0000 
7) ศึกษำและจดัท ำข้อมูลยุทธศำสตรข์องเมืองที่มีศักยภำพว (City Profile) 3 

6 
เมือง/ฉบับ 

workshop/ครั้ง 
 
 

2.4000 
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

30. ส่งเสริมตลาดไมซใ์นประเทศและขยายตลาดกลุ่มประเทศ GMS/ CLMV/ SEZ   40.5000 
1) สนับสนุนกำรยกระดับงำนประชุมนำนำชำติในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกจิ (LIMEC) 1 งำน 2.1000 
2) สนับสนุนส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงและกำรประชุมสัมมนำในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ภำยใต้ยุทธศำสตร์อนุภมูิภำคลุ่มน้ ำโขง 
4 งำน 11.4000 

3) สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยไมซ์ผำ่นบริษัทข้ำมชำติในไทย (EXPAT) 2 
60 

งำน 
รำย 

1.0000 

4) สนับสนุนและส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดในกลุม่ประเทศอนุภูมภิำคลุ่มแม่น้ ำโขง 10,000 รำย 7.0000 
5) ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ตลำดกลุม่ประเทศ CLMV (Fam trip) 10 ลูกค้ำ (รำย) 1.5000 
6) ส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV 4 

100 
18 

ประเทศ 
ลูกค้ำ (รำย) 

ผู้ประกอบกำร (รำย) 

2.5000 

7) จัดกิจกรรมกำรตลำดโรดโชว์ในกลุ่มประเทศ CLMV 5 
75 

งำน 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

7.0000 

8) แผนบูรณำกำรกลุ่มประเทศ GMS 3 งำน 4.1000 
9) กิจกรรมกำรตลำดในตำ่งประเทศ 120/60 

8/2 
400/200 

คน/นัดหมำย 
นัดหมำย/ Leads 

คน/ห้อง 

3.9000 
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แผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค : 54.0000 ล้านบาท 

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

เป้าหมายหลักที่ 2 : พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม   54.0000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกจิของภมูิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์   54.0000 
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภำค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภำค   54.0000 
31. ส่งเสริมการบูรณาการภาค   54.0000 

1) จัดเก็บข้อมลูด้ำนไมซ์ของภำคกลำง กรุงเทพมหำนคร (MICE Intelligence) 1 
85 

ระบบ 
ร้อยละกำรยอมรับฯ 

18.0000 

2) จัดเก็บข้อมลูด้ำนไมซ์ของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (MICE Intelligence) 1 
85 

ระบบ 
ร้อยละกำรยอมรับฯ 

18.0000 

3) จัดเก็บข้อมลูด้ำนไมซ์ของภำคใต้ จังหวัดภูเก็ต (MICE Intelligence) 1 
85 

ระบบ 
ร้อยละกำรยอมรับฯ 

18.0000 

 


