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  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ถูกจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2545 (ประกำศในรำชกิจจำนุเษกษำ เล่มที่ 119  ตอนที่ 95 วันที่ 27 กันยำยน 2545) เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
กำรส่งเสริมกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีกำรน ำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้บริกำรด้ำนควำมรู้และฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือประชำชนให้เกิดควำมช ำนำญและทักษะเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรและให้ควำมรู้แก่ผู้ด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้เข้ำใจในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ภำยใต้วัตถุประสงค์ดังกล่ำวส ำนักงำนต้องมุ่งมั่นพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพของประเทศในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรนำนำชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัิการและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 วิสยัทศัน ์: 

องคก์รหลกัทีข่บัเคลื่อนประเทศไทยสูก่ารเป็นผูน้ าดา้นการประชุมและงานแสดงสนิคา้นานาชาติในภูมิภาคเอเชยี เพ่ือการ

พฒันาอุตสาหกรรมไมซอ์ยา่งย ัง่ยนื 
 

  พนัธกจิ : 

1. 1. สนบัสนุนการจดังานไมซใ์นประเทศไทย  เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจและกระจายรายไดสู้ชุ่มชน 
2. 2. สง่เสรมิภาพลกัษณอ์ุตสาหกรรมไมซไ์ทย ดว้ยผลิตภณัฑ ์บรกิารช ัน้เลิศและอตัลกัษณค์วามเป็นไทย 
3. 3. พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยองคค์วามรู ้มาตรฐาน รวมถึงการพฒันาบุคลากรและผูป้ระกอบการ 
4. 4. สง่เสรมิแนวปฏิบติัดา้นความยัง่ยนื เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั 
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   อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรฏ. จัดตั้งส ำนักงำนฯ พ.ศ. 2545 (มำตรำ 8) 
 

1. ก ำหนดนโยบำย และมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 
2. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ธุรกิจกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 
3. เป็นตัวแทนของประเทศในกำรจัดท ำข้อเสนอเพ่ือขอรับเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน 
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ  

กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย 
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 ำกำรอื่นใดท่ีจ ำเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน 

 

 ภารกจิ
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 นโยบายรัฐบาล 

1. กำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

2. กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 

8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 

9. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

11. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 

หมำยเหตุ สสปน. มีแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับนโยบำยในข้อที่ 6 

 

 

 นโยบายรฐับาล ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ. 2560-2564 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สสปน. มีแผนงำนที่สอดคล้องกับทิศทำงนโยบำยของแผนแม่บทอุตสำหกรรมกำรจัดประชุมและงำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ พ.ศ.  2560-2564  

ประกอบด้วยเป้ำหมำยหลัก 3 เรื่อง คือ ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ควำมเป็นมืออำชีพ และกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยโครงกำรกิจกรรมจะครอบคลุม 7 ยุทธศำสตร์ 16 

กลยุทธ์ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ กจิกรรมและงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์เชื่อมโยงไปสู่โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนงำนและน ำไปสู่งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 958.4682 ล้ำนบำท โดยสำมำรถแสดง

ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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รายละเอยีดโครงการ กจิกรรม ของแต่ละแผนงาน แบ่งออกไดด้งันี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

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

1. แผนงานบุคคลากรภาครัฐ   126.4164 

GOAL : ความเป็นมืออาชีพ     126.4164 

DEVELOP 
พัฒนาปัจจัยเอ้ือเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย 

    

126.4164 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
126.4164 

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
126.4164 

KPI: โครงการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบแล้วเสร็จตามแผน 
KPI: ผลการจัดระดับการก ากับดูแลขององค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของกพร.  

    

  

1  งบบุคคลากร     126.4164 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

2. แผนงานพ้ืนฐาน   57.5178 
GOAL : ความเป็นมืออาชีพ     57.5178 

ADMIN บริหารจัดการส านักงาน     57.5178 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
57.5178 

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
57.5178 

1 บริหารจัดการส านักงาน     57.5178 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์   723.5340 

GOAL : ความได้เปรียบในการแข่งขัน     605.9445 

WIN ด าเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และ
การเพิ่มจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 

    426.1445 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์     67.9350 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ผนึกก าลังร่วมกับพันธมิตรกลยุทธ์ในการขยายตลาดและเพิ่มความ
ต้องการการจัดงาน 

    
34.2000 

KPI: จ านวนข้อริเริ่มหรือโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 
KPI: ร้อยละความส าเร็จของโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 

    
  

1 กลยุทธ์ในการขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงาน     28.5000 

- ศึกษำเพ่ือขยำยผลโมเดลไมซ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตำมนโยบำย 
Thailand 4.0 

1 รำยงำน 1.0000 

- เสริมสร้ำงศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมควำมต้องกำรในกำรจัดงำน 110   รำย 6.0000 

- บูรณำกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในกำรท ำตลำดร่วมกับพันธมิตรหลักเพ่ือขยำย
ตลำดและสนับสนุนให้เกิดงำนใหม่ 

12  กิจกรรม  7.5000 

- Oversea Networking Session ในตลำดเอเชียและตลำดยุโรป 20 นัดหมำย 2.0000 

- Home grown clusters development program  11 งำน 12.0000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกและท ากิจกรรมต่างๆ กับสมาคมที่เกี่ยวข้อง     5.7000 

- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงชำติในวงกำรอุตสำหกรรมกำรจัด
ประชุมและกำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรำงวัล 

3 สมำคม 2.0000 

  2 กิจกรรม 
- สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรนำนำชำติในวงกำรอุตสำหกรรมกำรประชุม

นำนำชำติ 
60  
1  

 รำย 
กิจกรรม 

3.7000 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ผลักดันการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     33.7350 
KPI: จ านวนขององค์ความรู้ที่ถูกเผยแพร่และนวัตกรรมด้านไมซ์ท่ีถูกน าไป
ประยุกต์ใช้โดยภาคอุตสาหกรรม 
KPI: ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมไมซ์ 

      

3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์     31.7350 

- Big Data & Marketing Analysis Management 1 ระบบ 8.0000 

- ส ำรวจสถิติกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรำงวัลและกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำนำนำชำติ ในประเทศไทย ปี 2561 (MICE Statistics 2018)  

1 เรื่อง 3.4000 

  6 รำยงำน (ฉบับ) 
- ส ำรวจสถิติกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรำงวัล และกำรจัดงำน

แสดงสินค้ำ/นิทรรศกำร ในประเทศไทย โดยนักเดินทำงชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศท่ีมีถ่ินพ ำนักถำวรในประเทศไทย ปี 2561  
(D-MICE Statistics 2018) 

1 เรื่อง 3.5000 

  6 รำยงำน (ฉบับ) 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้ำหมำย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศำสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด/ โครงกำร เป้ำหมำย หน่วยนับ งบประมำณ 

- ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์และกำรจัดท ำบัญชีประชำชำติ
ด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ (TSA) 

1 เรื่อง 5.5000 

  6 รำยงำน (ฉบับ) 
- พัฒนำประสิทธิภำพ MICE Intelligence Center     5.8000 

- สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรด้ำนข้อมูลของอุตสำหกรรมไมซ์ 9 ครั้ง 5.0350 
- ยกระดับขีดควำมสำมำรถและสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรงำนแสดงสินค้ำ

ในภูมิภำคและเขตศก. พิเศษ 
1 ครั้ง 0.5000 

      

4 พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์     2.0000 

- ผลิตนิตยสำรดิจิตอลส ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์  
(MICE Digital Magazine) 

3 จ ำนวนนิตยสำรดิจิตอลส ำหรับ
อุตสำหกรรมไมซ์ (ฉบับ) 

2.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจ านวนนักเดินทางไมซ์     358.2095 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง     302.9395 
KPI: จ านวนงานไมซ์ 
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ 
KPI: รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 

      

5 สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย (Event Support / Subsidy)     145.5000 

- สนับสนุนงำนประชุมนำนำชำติและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลลูกค้ำกลุ่ม
องค์กร (Corporate) ในประเทศไทย 

40000 
3 

รำย 
(Mega Event) งำน 

24.0000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

- สนับสนุนกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน      43.0000 

  - IT&CMA 2018 60 (ผู้ประกอบกำร) รำย 38.0000 
    52 

520 
(จ ำนวน Lead) งำน  

(จ ำนวนนัดหมำย) รำย 

  - SITE Global Conference 2019 1 งำน 5.0000 

- สนับสนุนกำรจัดงำนประชุมนำนำชำติ    30.0000 

  - สนับสนุนกำรจัดงำนประชุมนำนำชำติ  40,000 รำย 28.0000 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้ำของงำนประชุมนำนำชำติในกำรท ำกิจกรรม
กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ภำยใต้แคมเปญส่งเสริมกำรท ำตลำดและ
ประชำสัมพันธ์ 

10 กิจกรรม 2.0000 

        

- สนับสนุนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย (Upgrade show) 25 งำน 30.0000 

- สนับสนุนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำใหม่ (New show)  8 งำน 10.0000 

- TCEB Partnership Program 6 งำน 3.5000 

- International Recognition Program 5 งำน 5.0000 

6 สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน     15.0000 

- สนับสนุนกำรประมูลสิทธิ์งำนประชุมนำนำชำติ 28 งำน 15.0000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

7 จัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศและการด าเนินกิจกรรมการตลาด
ของตัวแทน (Overseas Marketing Representatives) 

    50.5000 

- ด้ำนกำรประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล - จัดตั้งตัวแทนกำรตลำดใน
ต่ำงประเทศ Japan / India / Singapore / USA / China / Oceania / 
Europe  และกำรเข้ำร่วมประจ ำปีและกิจกรรมกำรตลำดของตัวแทน 

78,000 
5 
5 

7 / 14 

MI Visitors 
Mega group 

Premium group 
ประเทศ / ครั้ง 

37.0000 

- ด้ำนกำรจัดประชุมนำนำชำติ - จัดตั้งตัวแทนกำรตลำดในตลำดอเมริกำเหนือ 
และกิจกรรมกำรตลำดของตัวแทน 

12 
12 

งำน 
นัดหมำย 

5.0000 

- ด้ำนอุตสำหกรรมกำรแสดงสินค้ำนำนำชำติ - จัดตั้งตัวแทนกำรตลำดใน
ต่ำงประเทศและกิจกรรมกำรตลำดของตัวแทน  
(เวียตนำม อินเดีย และจีนรวมไต้หวัน ฮ่องกง มำเก๊ำ) 

2 ตัวแทน (รำย) 8.5000 

  1 
176 

project base 
นัดหมำย 

8 สนับสนุนเพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมงานประชุม/ แสดงสินค้านานาชาติ      34.9895 

- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมด้ำนกำรประชุมและ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล 

3 กิจกรรม 2.6500 

- จัดท ำผลิตภัณฑ์/สื่อ/สิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมกำรตลำดและสื่อสำรกำรตลำดใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

2 ชิ้นงำน 2.5000 

- ร่วมกิจกรรมกำรตลำดเชิงรุกร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร 3 ครั้ง 4.0000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรกำรตลำดและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง     3.4395 
  - ผลิตสื่อและซื้อสื่อประชำสัมพันธ์เจำะกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในและ

ต่ำงประเทศ  
7 

230,000 
สื่อ 
รำย 

3.1000 

  - จัดหำ ออกแบบ ผลิต สื่อ และสิ่งพิมพ์ เพ่ือประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยฯ  1,523 ชิ้น 0.2395 

  - ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรท ำกำรตลำดและกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในของฝ่ำยฯ 

5 ครั้ง 0.1000 

- จัดกิจกรรมกำรตลำดเชิงรุกส ำหรับกลุ่มกำรจัดประชุมนำนำชำติ 155  รำย  3.4000 

- Marketing Promotion  2 กิจกรรม  8.0000 

  1. Visitor Promotion (CONNECT Businesses) 50/ 900/ 2,700 กลุ่ม/ คน/ คู่ธุรกิจ 3.8000 

  2. Exhibitor Promotion - Exhibiz in market 1,400 ตำรำงเมตร 4.2000 

- ส่งเสริมและกระตุ้นกำรเยี่ยมชม ศึกษำดูงำนหรือจัดสัมมนำกลุ่มย่อยใน
โครงกำรพระรำชด ำริฯ 

20 หน่วยงำน 1.0000 

- ส่งเสริมกำรตลำด DMIC Seminar & Workshop  ทั่วภูมิภำค 4 กิจกรรม 1.2000 

- จัดงำน Thailand Domestic MICE Mart 2018  3 งำน 8.0000 

  - จัดกิจกรรมทำงกำรตลำด Marketing Event- Top Sellers 3 ภูมิภำค
ในประเทศไทย อำทิ อุดรธำนี เชียงรำย หำดใหญ่ 

    

- ผลิตของที่ระลึก 2 แบบ Grade A Grade B 1 งำน 0.8000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

9 เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับกลุ่มผู้เดินทางธุรกิจและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ (Trade Show) 

    20.7000 

- เข้ำร่วมงำนเทรดโชว์ในตลำดเป้ำหมำยกลุ่มกำรประชุมและท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรำงวัล 

4  งำน  19.4000 

- เข้ำร่วมงำนเทรดโชว์ในตลำดเป้ำหมำยกลุ่มกำรจัดงำนประชุมนำนำชำติ 4  งำน  1.3000 

10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Road Show/ Overseas activities  ใน
ตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ   

    11.5400 

- จัดกิจกรรม Road show ในตลำดเป้ำหมำยกลุ่มกำรประชุมและท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรำงวัล 

 5 ครั้ง  9.4400 

- จัดกิจกรรม Road show ในตลำดเป้ำหมำยกลุ่มกำรจัดงำนประชุม
นำนำชำติ 

 2 ครั้ง  2.1000 

11 จัดกิจกรรมการตลาด Sales Mission     6.7100 

- จัดกิจกรรม Sales Mission ในตลำดเป้ำหมำยกลุ่มกำรประชุมและ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล  

 35 ลูกค้ำ (รำย)  3.2100 

- จัดกิจกรรม Sales Mission ในตลำดเป้ำหมำยกลุ่มกำรจัดงำนประชุม
นำนำชำติ  

 50 ลูกค้ำ (รำย)  3.5000 

12 เข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดเป้าหมายกลุ่มอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า
นานาชาต ิ

25 กิจกรรม 18.0000 



 

19 
 

หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มและเสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ     18.5000 

KPI: จ านวนงานไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 

      

13 เสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ     18.5000 

- MIC Subsidy ส่งเสริมกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำร
ประชุมวิชำชีพผ่ำนกำรสนับสนุนหน่วยงำนหรือสมำคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรส่งเสริมตลำด DMIC 

6 หน่วยงำน 3.0000 

- MIC Subsidy ส่งเสริมและกระตุ้นกิจกรรมกำรจัดประชุม สัมมนำและกำร
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลในประเทศ 

30 หน่วยงำน 3.0000 

- ส่งเสริมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำภำยในประเทศ Domestic Exhibition 13 งำน 7.5000 

- Empowering Thai Exhibition 2 งำน 3.0000 

- เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมงำนแสดงสินค้ำใน
ประเทศ  

1 โครงกำร 1.5000 

- ศึกษำกำรท ำ MICE Credit ด้วยนวตกรรม 4.0 1 รำยงำน 0.5000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเดินทางไมซ์     36.7700 

KPI: ความพึงพอใจของนักเดินทางไมซ์ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ       

14 จัดกิจกรรมส ารวจสถานที่จริงและพบปะกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย (Familarization Trip) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การบริการเพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ 

    19.7700 

- ส่งเสริมภำพลักษณ์ 7 / 20   ครั้ง / รำย 7.0000 
- Cluster Event Promotion Program 3 Cluster 9.0000 
- บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำเมืองของนักเดินทำงกลุ่มไมซ์  

(MICE Lane) 
160 งำน 3.7700 

15 ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยฃและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์
ของไมซ์ในระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์  

    17.0000 

- ปรับปรุงพัฒนำระบบเว็บไซต์ท่ำ และบ ำรุงรักษำระบบเว็บไซต์ และ Mobile 
Application (MA) ของเว็บไซต์ท่ำ สสปน.   

100 ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ  
 

5.0000 

- พัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับเว็บไซต์ท่ำ 100 ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ  4.0000 

- ปรับแต่งโครงสร้ำงและองค์ประกอบของเว็บไซต์ สสปน.  
(Search Engine Optimization : SEO) 

100 ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ  
(ภำยในเดือน ก.ย. 2561) 

4.0000 

- ปรับปรุงพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบ TCEB Application เพ่ือสนับสนุนกำร
จัดงำน MICE แบบ Digital 

100 ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ  
(ภำยในเดือน ก.ย. 2561) 

4.0000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

PROMOTE เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย 

    179.8000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย 

    179.8000 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ 

    137.2740 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยของ
กลุ่มเป้าหมายต่างชาติ 
KPI: ผลส ารวจมุมมอง (Perception) ของลูกค้า และนักเดินทางมีต่อแบรนด์
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

      

16 ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 

    81.9740 

- พัฒนำแบรนด์และส่งเสริมภำพลักษณ์อุตสำหกรรมไมซ์ไทย  3  กิจกรรม 3.5000 

- พัฒนำธุรกิจสินค้ำและบริกำรในอุตสำหกรรมไมซ์ในต่ำงประเทศ  2  กิจกรรม 3.2000 
- สร้ำงควำมรับรู้ถึงอุตสำหกรรมไมซ์ต่ำงประเทศ 4   กิจกรรม 25.3500 
- เชิญสื่อมวลชนต่ำงประเทศร่วมสัมผัสประสบกำรณ์ไมซ์ (International 

Media fam Trip) 
30 รำย 7.0000 

- จัดท ำและบริหำรจัดกำรคูหำนิทรรศกำรประเทศไทย  
ประจ ำปี 2561 

5 งำน 19.0000 

  75 ร้อยละความพึงพอใจ 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

- ส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรในต่ำงประเทศ 4   กิจกรรม 7.1240 

- สร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนงำน International Trade Show  5 งำน  7.8000 

- ส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนกำรจัดงำนของสื่อทั้งในและต่ำงประเทศ  
(Event Media Sponsorship) 

3 งำน 9.0000 

17 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้มีนักเดินทางไมซ์มาร่วมเข้า
งานมากขึ้น 

    35.3000 

- Fam Trip / Famtrip with Partners 4 / 24 งำน / ลูกค้ำ (รำย) 3.8000 

- เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงกำรตลำด (TIME) 
Thailand Incentive and Meeting Exchange 

30 ลูกค้ำ (รำย) 9.0000 

  100 ผู้ประกอบกำร (รำย) 
- IMC project Thailand’s Exhibitions for AEC  5 กิจกรรม  21.0000 
- ประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้กำรพัฒนำอุตสำหกรรมงำนแสดง

สินค้ำในประเทศ 
1 งำน 1.5000 

18 ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสำหกรรมไมซ์ไทยและประชำสัมพันธ์เอกลักษณ์ของไมซ์
ในระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสื่อสำรออนไลน์ 

4  โครงกำร  20.0000 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น     42.5260 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของกลุ่มเป้าหมายต่อจุดหมายไมซ์       

19 ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของไมซ์ในระดับท้องถิ่น 6  โครงการ  42.5260 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

DEVELOP พัฒนาปัจจัยเอ้ือเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 

    111.4598 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์     54.1600 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านไมซ์     27.1000 

KPI: จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านไมซ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น (IAPCO, CEM, MPI, EMD, เป็นต้น) 

      

20 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์     27.1000 

- MICE Academy 3  กิจกรรม  6.5000 
- Roadshow -Academic Exchange Program (AEP)  3  กิจกรรม 4.2000 
- สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำบุคลำกรและองค์กร 4 หน่วยงำน 1.5000 

- จัดหลักสูตรประกำศนียบัตรด้ำนไมซ์ระดับนำนำชำติ  
(International MICE Certification Program)  

 3  กิจกรรม 14.9000 

กลยุทธ์ที่ 4.2  
จัดท า น าไปใช้ และเสริมสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ 

    11.5000 

KPI: จ านวนผู้ประกอบการและสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล 

      

21 พัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานของงานแสดงสินค้าและผู้ให้บริการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

    11.5000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

- The Royal Project Itinerary Development กำรพัฒนำศักยภำพควำม
พร้อมในพ้ืนที่โครงกำรพระรำชด ำริ เพ่ือรองรับกำรจัดประชุมสัมมนำ และ
เพ่ือให้เกิดเป็นโครงกำรต้นแบบ 

4 งำน 3.0000 

- สนับสนุนกิจกรรมกำรตลำดสมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย  
(TEA Marketing Support) 

12 กิจกรรม 2.5000 

- ศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกิจกรรมกำรตลำดและงำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ 4  กิจกรรม  6.0000 

กลยุทธ์ที่ 4.3  
สนับสนุนการพัฒนาจุดหมายการจัดงานไมซ์ท่ีมีศักยภาพ 

    15.5600 

KPI: จ านวนกิจกรรมการพัฒนาจุดหมายการจัดงานไมซ์ 
KPI: จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์  

      

22 พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์     15.5600 

- สนับสนุนและพัฒนำมำตรฐำนระดับนำนำชำติ  2 กิจกรรม 4.5000 

- ส่งเสริมมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย Thailand MICE Venue 
Standard (TMVS) 

2 กิจกรรม 10.0600 

- ส่งเสริมมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนอำเซียน ASEAN MICE Venue Standard  2 กิจกรรม 1.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล    35.7298 

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    32.7298 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

KPI: โครงการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบแล้วเสร็จตามแผน 
KPI: ผลการจัดระดับการก ากับดูแลขององค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของกพร.  

      

23 พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และแผนงาน 3 กิจกรรม 2.7000 

24 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดท าแผนงานและงบประมาณ 6 กิจกรรม 4.5252 

25 พัฒนาด้านบัญชีและการเงิน 3 กิจกรรม 1.6200 

26 ปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม
ขององค์กร 

4 โครงการ 10.6186 

27 พัฒนาประสิทธิภาพงาน Digital Marketing และ Technology 
Innovation 

2 ครั้ง 1.0000 

28 แผนงานพัฒนาบุคลากร  3 โครงการ 4.0000 

29 พัฒนาองค์กร 12 เดือน 8.2660 

กลยุทธ์ที่ 5.3  
พัฒนาและน าแนวทางการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของ สสปน. ไปปฏิบัติ 

    3.0000 

KPI: การพัฒนากลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของ สสปน. แล้วเสร็จตามแผน 
KPI: จ านวนความคิดริเริ่ม/โครงการต่างๆที่สนับสนุนการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของ 
สสปน. ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

      

30 เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร 10 งาน 0.5000 
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

31 เสริมสร้างแนวทางการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของ สสปน.   2.5000 

- บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ของ สสปน.  
(Enterprise Risk Management)  

3 / 1 ครั้ง / ชิ้นงำน 1.0000 

- ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สสปน. 1 / 3 เรื่อง / รำยงำน (ฉบับ) 1.5000 

GOAL : ความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน     11.3400 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน     11.3400 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ประเมินผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

    4.0000 

KPI: ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม       

32 ประเมินผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

17 งาน 4.0000 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ผลักดันให้ผู้ประกอบการและผู้จัดงานผ่านการรับรองมาตรฐานด้าน
การจัดงานอย่างย่ังยืน และน าคู่มือการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมไมซ์
ไปปฏิบัติ 

    7.3400 

KPI: จ านวนร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน และองค์กรที่ผ่าน
มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท์อย่างย่ังยืน (ISO20121) 
KPI: จ านวนความคิดริเริ่ม/โครงการต่างๆที่น าคู่มือการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไปปฏิบัติ 

      



 

27 
 

หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

33 จัดท าแนวทางการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมไมซ์     7.3400 

- ยกระดับควำมสำมำรถ พัฒนำองค์ควำมรู้ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

4  กิจกรรม  5.2400 

- ส่งเสริมภำพลักษณ์ของประเทศไทยในฐำนะผู้น ำด้ำนกำรจัดกำร
ประชุมสัมมนำและนิทรรศกำรอย่ำงยั่งยืน  

2   กิจกรรม 2.1000 

GOAL : ความร่วมมือ     10.2300 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

    10.2300 

กลยุทธ์ที่ 7.1 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 

    10.2300 

KPI: จ านวนข้อริเริ่มในการแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ 
KPI: จ านวนกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน 

      

34 ส่งเสริมและบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ     10.2300 

- สร้ำงควำมร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ภำครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริม
อุตสำหกรรมไมซ์  

    5.6800 

- บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันอุตสำหกรรมไมซ์  

    4.5500 

งบส ารอง - แผนงานยุทธศาสตร์     6.1297 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

4. แผนงานบูรณาการ 
  

51.0000 

GOAL : ความได้เปรียบในการแข่งขัน     36.0000 

WIN ด าเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และ
การเพิ่มจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 

    
25.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมฯ     10.5000 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ผนึกก าลังร่วมกับพันธมิตรกลยุทธ์ 
ในการขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงาน 

    
10.5000 

KPI: จ านวนข้อริเริ่มหรือโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 
KPI: ร้อยละความส าเร็จของโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 

      

1 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสัมมนำและสร้ำงกำรรับรู้ในพ้ืนที่เขตศก. พิเศษ
และพ้ืนที่ตะเข็บชำยแดนเชื่อมต่อ CLMV / GMS /SEZ 

3 ครั้ง 5.0000  

2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำร่วมกับภำคีเอกชนจำก CLMV / 
GMS ในไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงใน CLMV / GMS 

2 ครั้ง 3.5000  

3 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสัมมนำและกำรสร้ำงกำรรับรู้ในพ้ืนที่ระเบียงศก.  
(LIMEC) 

1 ครั้ง  2.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจ านวนนักเดินทางไมซ์     14.5000 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง     12.3000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

KPI: จ านวนงานไมซ์ 
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ 
KPI: รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 

      

4 สนับสนุนส่งเสริมการขายและการตลาดกลุ่มประเทศ GMS  
(Financial Subsidy) 

9,000 ราย  5.0000 

5 ส่งเสริมการขายและการตลาด GMS Roadshow   
(TS/RS/Sales Mission) 

 5 
1 

ประเทศ 
 ประเทศ 

7.3000  

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเดินทางไมซ์     

2.2000 KPI: ความพึงพอใจของนักเดินทางไมซ์ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ     

6 สร้างพันธมิตรธุรกิจไทยผ่านบริษัทข้ามชาติ (EXPAT) 1 ครั้ง 1.0000  

7 ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดกลุ่มประเทศ GMS (Fam Trip GMS) 1 ครั้ง 1.0000  

8 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อตอบสนองการเดินทาง
ของลูกค้ากลุ่ม CLMV / GMS 

1 ครั้ง 0.2000  

PROMOTE เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย 

    

11.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย 

    

11.0000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ 

    
8.0000 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยของ
กลุ่มเป้าหมายต่างชาติ 
KPI: ผลส ารวจมุมมอง (Perception) ของลูกค้า และนักเดินทางมีต่อแบรนด์
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

      

9 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดกลุ่มประเทศ GMS และ 
SEZ 

1 งาน  3.0000 

10 ท าตลาด/การประชาสัมพันธ์/การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และแสดง
ศักยภาพไมซ์ซิตี้ผ่านการเข้าร่วมงานTradeshow/ 
Roadshow/Industrial Meetings ฯลฯ 

5 งาน 3.0000  

11 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ เมืองท่ีมี
ศักยภาพ และสสปน. (MICE City Summit) 

1 / 1 งาน / รายงาน 2.0000  

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น     

3.0000 
KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของกลุ่มเป้าหมายต่อจุดหมายไมซ์     

12 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่เมืองไมซ์ (ตาม 7 themes) 5 เมือง  3.0000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เป้าหมาย/ กลยุทธ์หลัก/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด/ โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

GOAL : ความเป็นมืออาชีพ     15.0000 

DEVELOP พัฒนาปัจจัยเอ้ือเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 

    
15.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมฯ     15.0000 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการพัฒนาจุดหมายการจัดประชุมและงานนิทรรศการที่มี
ศักยภาพ (สิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์) 

    
15.0000 

KPI: จ านวนกิจกรรมการพัฒนาจุดหมายการจัดงานไมซ์ 
KPI: จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์  

      

13 ศึกษาและจัดท าข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) 3 / 3 เมือง / รายงาน 3.0000  

14 ยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) 5 งาน 11.5000  

15 ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

24 ครั้ง 0.5000  

 
 
 
 
 


