
แผนปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานสง่เสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)



วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

เป้าหมาย

“ เป็นองคก์รหลกัในการผลกัดนัอุตสาหกรรมไมซใ์หเ้ป็น

เคร่ืองมือ  ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศดว้ย

นวตักรรม เพื่อสรา้งความเจริญและกระจายรายได ้

ไปสู่ทุกภาคส่วนอยา่งยัง่ยนื ”

1. การสรา้งรายไดแ้ละพฒันาเศรษฐกิจ

2. การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ

3. พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยนวตักรรม 1

1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจและกระจาย

รายไดสู้่ชุมชน

2. เป็นตวัแทนของประเทศในการจดัท าขอ้เสนอเพ่ือขอรับเป็นเจา้ภาพจดัประชุม

และนิทรรศการ

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยดว้ยผลิตภณัฑ ์บริการชั้นเลิศและอัต

ลกัษณค์วามเป็นไทย

4. พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยองคค์วามรู ้ มาตรฐาน รวมถึงการพฒันาบุคลากร

และผูป้ระกอบการ

5. ส่งเสริมแนวปฏิบติัดา้นความยัง่ยนืเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั



Thailand MICE Recovery

กรอบแนวคิดในการด าเนินงานฟ้ืนฟูไมซไ์ทย

COVID-19 

THAILAND MICE 

RECOVERY 

PLAN 

COVID-19

ตอบสนอง

RESPONSE

การกูค้ืนสภาพ 

RESTORATION

เฝ้าระวงั

MONITOR

การฟ้ืนฟู 

RECOVERY 

Risk Management

Crisis  Management

แนวทางการด าเนินงาน 2563-2564
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ระยะการตอบสนอง

(Immediate Response)

3 เดือน (กพ.-เมย. 63)

ระยะสั้น

(Short-Term Recovery Plan)

3-6 เดือน (พค.-กย. 63)

ระยะกลาง

(Medium-Term Recovery Plan)

12 เดือน (ตค. 63 – กย. 64)

• ช่วยเหลือผูป้ระกอบการไมซไ์ทยท่ี

ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ ์

COVID-19 ในระยะเร่งด่วน

• ปรบัปรุงแผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง

และจัดท าแผนเพ่ือเตรียมฟ้ืนฟู

อุตสาหกรรมไมซ์

• สรา้งศูนยข์อ้มูล COVID-19 เพ่ือ

เป็นจุดศูนย์กลางในการส่ือสาร

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทันเหตุการณ์ต่อผู้

มีส่วนไดเ้สีย

ร่วมมือกบัภาครฐัและภาคเอกชน ด าเนินการ

• พฒันาและส่งเสริมแนวปฏิบติั MICE Hygiene 

Guideline

• ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือการประชุมออนไลน์ : Virtual 

Meeting Space เตรียมความพรอ้มรองรบัระยะฟ้ืนฟู

• ผลกัดนัเชิงนโยบายและจดัท าแคมเปญกระตุน้การจดั

ประชุมในประเทศเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ 

• ส่ือสารประชาสมัพนัธท์ั้งในและต่างประเทศ สรา้ง

การรบัรูภ้าพลกัษณท่ี์ดีของประเทศไทยและสรา้ง

ความเช่ือมัน่ในการเดินทางและจดักิจกรรมไมซ์

• เตรียมการดึงงานไมซร์ะดบัโลกมาจดัท่ีประเทศไทย

• ดึงงานประชุมนานาชาติ (Convention) เพ่ือขบัเคล่ือนการเป็นศูนย์กลาง

การประชุมนานาชาติของไทย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ

• โฆษณาประชาสัมพนัธ์ไมซ์ไทยในระดับโลก เน้นเร่ือง Safety Hygiene 

Destination และความเป็นไทย (Thai Hospitality) ระดบัในประเทศกระตุน้

ใหเ้กิดการกิจกรรมไมซใ์นประเทศอยา่งกวา้งขวางเป็นรูปธรรม

• พฒันาเครือข่ายตวัแทนการตลาดและพนัธมิตรเป็นก าลงัส าคญัในการท า

การตลาด/ดึงงาน/สรา้งงานต่างๆ

• ต่อยอดนวตักรรมและบริการต่างๆท่ีไดพ้ฒันาไวแ้ลว้ใหมี้การใช้ประโยชน์

อยา่งเต็มท่ี เช่น ยกระดบั MICE One Stop Service / MICE Lane ผลกัดนั

การใชม้าตรฐาน/แนวปฏิบัติ/โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ต่างๆท่ีมีใหไ้ปสู่

การใชง้านจริง

• พฒันาบุคลากร ทั้ง Up-Skill / Re-Skill / New Skill ใหส้อดคลอ้งกบั

ภารกิจบทบาทท่ีอาจเปล่ียนไปตามสถานการณ ์

แนวทางการด าเนินงานของ สสปน. เพ่ือฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมไมซ์ จากสถานการณ ์COVID-19

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
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จุดเนน้การด าเนินงานดา้นการตลาด

ตลาดตา่งประเทศ

• เตรียมความพรอ้ม 

แสวงหาตลาด

• เนน้สรา้งคุณค่าของ

ประเทศและการได้

ประโยชน์ท่ียัง่ยนื

• เพิ่มบทบาท สสปน. ต่อ

ตลาดโลก

ตลาดในประเทศ

• ขบัเคล่ือน การประชุม

ภายในประเทศทุก

รูปแบบ : รฐั/เอกชน 

• ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ตามความพรอ้มของ

พื้ นท่ี โดย สสปน.มี

บทบาทในฐานะเป็น

ผูส้นับสนุนและอ านวย

ความสะดวก

ดา้นการส่ือสาร

ประชาสมัพนัธ ์

• ประชาสมัพนัธบ์ทบาท

สสปน. 

• การจดักิจกรรมส าคญั

ขององคก์ร TCEB 

Flagship Event

• เตรียมการ Global 

Marketing 

Communication 

ดา้นการตลาดและการ

สนบัสนุนการจดังาน

• ทบทวนแนวทางการ

ด าเนินงานดา้น

การตลาด วางแผน

การตลาดเชิงระบบ 

และสนับสนุนเอกชน

• ทบทวนหลกัเกณฑก์าร

สนับสนุนการจดังานใน

ทุกกลุ่ม เพ่ือเสริมสภาพ

คล่องและเยียวยา

ผูป้ระกอบการไทย 
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ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของประเทศดว้ย

อุตสาหกรรมไมซ์

กระจายรายไดแ้ละกระตุน้

เศรษฐกิจ ของภูมิภาคผ่าน

อุตสาหกรรมไมซ์

ส่งเสริมภาพลกัษณ์

ของไมซไ์ทย และ สสปน.

เสริมสรา้งขีดความสามารถการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซแ์ละ

ยกระดบัไมซใ์หเ้ป็นวาระแห่งชาติ

พฒันาประสิทธิภาพ          

การปฏิบตังิานภายในของ

องคก์ร

• ขยายพนัธมิตรแนว

ร่วมเพ่ือประมลูสิทธ์ิ

การประชุมนานาชาติ

• ส่งเสริมการจดังาน

แสดงสินคา้ในรูปแบบ

New Normal

• ใชต้วัแทนการตลาดใน

ต่างประเทศในการดึง

งาน

• ผลกัดนัการจดังาน

ประชุมองคก์รบริษัท

ขา้มชาติ MNC ใน

ประเทศไทย

• สนับสนุนการสรา้งงาน

ไมซใ์นภูมิภาคของภาคี

เครือขา่ยชุมชนเช่ือม

โยงกบัอตัลกัษณ/์จุดแข็ง

ของทอ้งถ่ิน

• สรา้งงานแสดงสินคา้ 

Flagship ในภูมิภาคผ่าน

กลไก EMTEX

• ส่งเสริมการพฒันาเมือง

ใหม้ีความพรอ้มรองรบั

ธุรกิจไมซใ์นบริบทใหม่

สอดคลอ้งกบัแนวทางและ

มาตรฐานท่ี สสปน.ได้

พฒันาไวแ้ลว้      

• ส่งเสริมภาพลกัษณไ์มซ์

ไทยในเวทีโลกประเด็น 

Safety & Hygiene 

และอตัลกัษณค์วามเป็น

ไทย

• โฆษณาเพ่ือขบัเคล่ือนให้

มีการจดังานไมซใ์น

ประเทศอยา่งมีนัยส าคญั

• สรา้งการรบัรูข้อง

สาธารณชนในวงกวา้ง 

เร่ือง บทบาทของ      

สสปน. 

• ส่งเสริมนวตักรรม                  
ในทุกมิติ เนน้ต่อยอดจาก
ของเดิมท่ีมีอยูไ่มส่รา้งเพ่ิม

• เนน้ Up-Skill/ Re-Skill 
ผูป้ระกอบการ ส าหรบั
New Normal

• ผลกัดนัใหเ้กิดช่องทาง
พิเศษส าหรบันักเดินทาง
ไมซ์

• สรา้ง Talent ขององคก์ร

ใหม้ีความสามารถ

หลากหลาย

• สรา้งให ้สสปน. เป็น 

Happy Workplace

ท่ีมา: นโยบายส าคญัผูบ้ริหาร/ ผอ.สสปน. ส าหรบัการด าเนินงานในปี 2564 

จุดเนน้การด าเนินงานรายยุทธศาสตร์

1 3 2 4 5

สรา้งรายไดแ้ละพฒันาเศรษฐกิจ พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยนวตักรรมกระจายรายไดแ้ละความเจริญ

ยุทธศาสตร์

จุดเนน้

เป้าหมาย

5



งบประมาณประจ  าปีงบประมาณ 2564 ของสสปน.

แผนงาน ปีงบประมาณ 2564 

รวม 786.5566

• แผนงานบุคลากร 148.8462

• แผนงานพื้ นฐาน 47.5529

• แผนงานยุทธศาสตร์ 478.9644

• แผนงานบรูณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 79.6151

• แผนงานบรูณาการพฒันาพื้ นท่ีระดบัภาค 7.5000

• แผนงานบรูณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 24.0780
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การด าเนินงานหลกัแผนงานยุทธศาสตร ์2564

เป้าหมาย (ผลผลิต)

 จ านวนนักเดินทางไมซจ์ากต่างประเทศ 493,400 คน

 รายไดไ้มซจ์ากนักเดินทางต่างประเทศ 30,800 ลา้นบาท

 จ านวนนักเดินทางไมซใ์นประเทศ 9,911,000 คน

 รายไดจ้ากนัดเดินทางไมซใ์นประเทศ 33,200 ลา้นบาท

1) สนับสนุน / ประมลูสิทธ์ิการจดังานในประเทศ

2) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด/ส่งเสริมการขาย

 ร่วมงาน Trade Show / Road Show

 Marketing Promotion

 จดัตั้งตวัแทนการตลาด

 TIME : Thailand Incentive and Meeting Exchange 2021

 Familiarization Trip

 บริการ MICE LANE

3) พฒันา / สรา้งแบรนดไ์มซไ์ทยเชิงคุณภาพส าหรบัตลาดในและ

ต่างประเทศ

เสริมสรา้งการจดังานไมซใ์นประเทศ เพ่ือกระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

1) สนับสนุนส่งเสริมการประชุมสมัมนาภายในภูมิภาค (Domestic MICE - Meeting & Incentives)

2) สนับสนุนการจดังานประชุมวิชาการภายในประเทศ (Domestic Convention)

3) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศ (Domestic Exhibition)

4) ยกระดบัการจดังาน EVENT นานาชาติ และสนับสนุนการจดังาน World Festival ไปจดัในภูมิภาค

การสรา้งรายไดแ้ละพฒันาเศรษฐกิจ1

2
การพฒันาประเทศดว้ยนวตักรรม

3 การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ

แผนงาน

ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ประเทศดว้ย

นวตักรรม

การสรา้ง

รายไดแ้ละ

พฒันา

เศรษฐกิจ

การกระจาย

รายไดแ้ละ

ความเจริญ

การก าหนดมาตรฐานและการรบัรองคุณภาพการใหบ้ริการ

1) MICE Standard : สนับสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดก้ารรบัรองมาตรฐาน ISO

 Thailand MICE Venue Standard : พฒันาและสนับสนุนมาตรฐาน

สถานท่ีจดังานประเทศไทย

 ASEAN MICE Venue Standard : ผลกัดนัมาตรฐานสถานท่ีจดังาน

ประเทศไทยเป็นมาตรฐานอาเซียน

 MICE Sustainable Thailand : ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นการ

จดัประชุมและจดังานแสดงสินคา้อยา่งยัง่ยืน

2) สรา้งเครือขา่ยพนัธมิตรกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

3) พฒันานวตักรรมไมซ์
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ งบประมาณ (ลบ.)

รวมแผนงานบุคลากรภาครฐั 148.8462

เป้าหมายหลกัที่ 3 : พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยนวตักรรม 148.8462

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานภายในขององคก์ร 148.8462

กลยุทธท์ี่ 5.1 : ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรของ สสปน. ใหมี้ความพรอ้มตอ่การพฒันาองคก์ร 148.8462

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบับุคลากร 148.8462

รวมแผนงานพ้ืนฐาน 47.5529

เป้าหมายหลกัที่ 3 : พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยนวตักรรม 47.5529

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานภายในขององคก์ร 47.5529

กลยุทธท์ี่ 5.2 : ใชน้วตักรรม การจดัการความรู ้และการบูรณาการร่วมกนัภายใน สสปน.                               เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล
47.5529

งบบริหารส านักงาน 47.5529

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 แผนงานบุคลากรภาครฐั และแผนงานพ้ืนฐาน
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

รวมแผนงานยุทธศาสตร์ 478.9644

เป้าหมายหลกัที่ 1 : การสรา้งรายไดแ้ละพฒันาเศรษฐกิจ 270.3000

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดว้ยอุตสาหกรรมไมซ์ 177.1500

กลยุทธท์ี่ 1.1 : รกัษาและยกระดบักิจกรรมไมซเ์ดิมใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คงและมีความยัง่ยนื 142.5500

หมวดงาน : สนบัสนุนการจดังาน 62.2000

1) สนับสนุนเพ่ือผลกัดนัการเพ่ิมปริมาณนักเดินทางกลุ่มลกูคา้องคก์รจากต่างประเทศ (Event Support) 14,000 ราย 18.0000

2) สนับสนุนการจดัประชุมนานาชาติ 45 งาน 25.0000

3) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้นานาชาติเดิม (Existing & Upgrade Show) 30 งาน 19.2000

หมวดงาน : เจา้ภาพการจดังาน 3.0000

1) สนับสนุนการประมลูสิทธ์ิการเป็นเจา้ภาพจดังานในประเทศไทย 50 /50 ราย/ Lead 3.0000

หมวดงาน : การดึงงานและการประมูลสทิธิ์ 9.9600

1) การสนับสนุนการประมลูสิทธ์ิงานประชุมนานาชาติ 30 /2 งาน /กิจกรรม 9.9600

หมวดงาน : ตวัแทนการตลาด 40.1000

1) จดัตั้งตวัแทนการตลาดดา้นการจดัประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวลั 7 ราย 28.0000

2) จดัตั้งตวัแทนการตลาดในตลาดต่างประเทศส าหรบัตลาดการประชุมนานาชาติ 36 Lead งาน 9.3000

3) จดัตั้งตวัแทนทางการตลาดในต่างประเทศ (Representative) ส าหรบังานแสดงสินคา้นานาชาติ 1 บริษัท 2.8000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

หมวดงาน : Familiarization Trip/Familiarization Trip with Partners 10.0000

1) Thailand Incentive and Meeting Exchange (TIME) 75 Lead งาน 10,0000

หมวดงาน : การตลาดเชิงรุกกบัเครือข่ายพนัธมิตร 17.2900

1) ส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม Market Sharing (ดา้นการจดัประชุมและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั) 4 /1 รายงาน / หน่วยงาน 5.0000

2) สรา้งเครือขา่ยพนัธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ 5 องคก์ร 6.4400

3) การตลาดเชิงรุกกบัเครือขา่ยพนัธมิตรส าหรบังานแสดงสินคา้นานาชาติ 2 กิจกรรม 5.8500

กลยุทธท์ี่ 1.2 : ขบัเคล่ือนกิจกรรมไมซใ์หม่ตามความตอ้งการของตลาดกบัศกัยภาพและนโยบายของประเทศ 23.6000

หมวดงาน : สนบัสนุนการจดังาน 4.6000

1) Bidding Fund (New Show Essentials) 5 Lead งาน 0.5000

2) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้ใหม ่(New Show) 4 งาน 4.1000

หมวดงาน : เจา้ภาพการจดังาน 7.0000

1) จดังานหลงัการประมลูสิทธ์ิ AFECA 
100 /10

20

คน / Leads

นัดหมาย
7.0000

หมวดงาน : การดึงงานและการประมูลสิทธ์ิ 12.0000

1) ประมลูสิทธ์ิงานเมกะอีเวนทแ์ละเทศกาลนานาชาติ 6 กิจกรรม 12.0000

งานเร่งด่วนจ าเป็นตามพนัธกิจ 11.0000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ส่งเสริมภาพลกัษณข์องไมซไ์ทยและ สสปน. 93.1500

กลยุทธท์ี่ 3.1 : ส่งเสริมการตลาดสรา้งภาพลกัษณข์องประเทศไทยเพื่อใหเ้ป็นจุดหมายปลายทางไมซร์ะดับนานาชาต ิ

โดยเนน้จุดเด่นดา้นธุรกิจบริการและอตัลกัษณค์วามเป็นไทย
82.4025

หมวดงาน : Trade Show 8.3000

1) การเขา้ร่วมงาน/การจดักิจกรรมการตลาดในตลาดการประชุมและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั 10 Lead งาน 1.0000

2) เขา้ร่วมงาน Trade Events 10 งาน 0.8000

3) จดักิจกรรมการตลาดประเทศไทย ภายในงานเทรดโชวน์านาชาติ (International Tradeshow) 2 / 75 ครั้ง / รอ้ยละ 6.5000

หมวดงาน : Road Show/Sales Mission/Overseas activities 5.3500

1) กิจกรรมการตลาดต่างประเทศ (Road show Oversea Activity/ one on one meeting/ Business Forum/ 

Sponsorship / Networking)
3 / 120 / 20 กิจกรรม / คน / Lead 5.3500

หมวดงาน : การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 68.7525

1) Integrated Marketing Communication for Thailand's Exhibitions (IMC) 200,000 ครั้งต่อการแสดงผล 0.7000

2) Marketing Promotion 200 / 500 คน/ ตารางเมตร 2.5000

3) พฒันากลยุทธก์ารสรา้งภาพลกัษณ ์(Brand Strategy & Campaign Development) 2 / 4,000 แผนงาน /ช้ินงาน 8.0000

4) ผลิตส่ือเพ่ือการส่ือสาร
20 /

2,000

ช้ินงาน (ออนไลน์) /

ช้ินงาน (ออฟไลน์)
3.8000

5) บริหารจดัการส่ือดิจิทลั (Digital Management)
3,000,000 /

2,000,000

Visitor 

Views
7.0000

6) พฒันาเน้ือหาและส่ือสรา้งการรบัรูอ้งคก์ร 4 /16,000 ช้ินงาน / เล่ม 3.3000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

7) จดักิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ ์(Corporate Image Event) 12 ครั้ง 5.9500

8) MICE DAY 101 คน 2.0000

9) บริหารจดัการส่ือและสนับสนุนการจดังานส่ือเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ ์(Media  Buying & Sponsorship) 18,000,000 คน (Reach) 31.8025

10) ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซใ์นงาน World Expo 2020 Dubai 168,560 คน 3.7000

กลยุทธท์ี่ 3.2 : สรา้งการรบัรูแ้ละปรบัมุมมองขององคก์รภายนอกตอ่บทบาทและภาพลกัษณข์อง สสปน. 10.7475

หมวดงาน : การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 10.7475

1) สนับสนุนและพฒันาสมาคมและผูป้ระกอบการในประเทศไทย - Association & Industry Engagement 5 / 4 ราย / ครั้ง (กิจกรรม) 5.5000

2) ส่งเสริมภาพลกัษณอ์งคก์รในและต่างประเทศ 5 / 26,237,500 ครั้ง / บาท 5.2475

เป้าหมายหลกัที่ 2 : การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 59.0000

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 59.0000

กลยุทธท์ี่ 2.1 : พฒันาและยกระดบักิจกรรมไมซเ์พ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 57.0000

หมวดงาน : สนบัสนุนการจดังาน 55.0000

1) สนับสนุนผูจ้ดังานไทยในการจดังานอีเวนทแ์ละเทศกาลนานาชาติ (Thailand Power Up) 16 งาน 29.0000

2) สนับสนุนการตลาดเชิงรุกกบัเครือขา่ยพนัธมิตรอุตสาหกรรมเมกะอีเวนทแ์ละเทศกาลนานาชาติ 3 งาน 4.0000

3) สนับสนุนและส่งเสริมการประชุมวิชาการ 36 งาน 3.5000

4) ส่งเสริมและกระตุน้กิจกรรมจดัประชุม สมัมนาและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัในประเทศ (MIC Subsidy) 10 งาน 0.3000

5) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไมซร์่วมกบัหน่วยงานภาคี (Alliance Support) 5 งาน 4.7000

6) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้ภายในประเทศ 10 งาน 13.5000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

หมวดงาน : พฒันาองคก์รและประสทิธิภาพการด าเนินงาน 2.0000

1) ศนูยป์ระสานงานและอ านวยความสะดวกส าหรบัอุตสาหกรรมไมซใ์นภูมิภาค 4 / 80 จงัหวดั / รอ้ยละ 2.0000

กลยุทธท์ี่ 2.2 : สรา้งกิจกรรมไมซเ์พ่ือลดความเหลื่อมล ้าในภูมิภาค เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 2.0000

หมวดงาน : เจา้ภาพการจดังาน 2.0000

1) D-MICE MART 1 / 20 ครั้ง / องคก์ร 2.0000

เป้าหมายหลกัที่ 3 : พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยนวตักรรม 149.6644

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : เสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซแ์ละยกระดบัไมซใ์หเ้ป็น

วาระแห่งชาติ
114.2000

กลยุทธท์ี่ 4.1 : น าขอ้มูลเชิงลึก เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมมาสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมไมซ ์
58.9500

หมวดงาน : พฒันานวตักรรม 21.5000

1) จดัท ารายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

(Industry Focused Report)
2 /80 อุตสาหกรรม / รอ้ยละ 2.0000

2) จดัท ารายงานระบบนิเวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem) ในอุตสาหกรรมไมซไ์ทย (Flagship Report) 3 / 50 รูปแบบ /หน่วยงาน 1.8000

3) พฒันาเสริมสรา้งองคค์วามรูผู้ป้ระกอบการผ่าน MICE Intelligence Center 300,000 users 5.2000

4) ศึกษาขอ้มลูตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพส าหรบัอุตสาหกรรมไมซไ์ทยในอนาคต (New MICE Market) 3 /300 ประเทศ / หน่วยงาน 2.0000

5) สนับสนุนเทคโนโลยเีพ่ือมาตรฐานการจดังานไมซอ์ยา่งปลอดภยัไรโ้ควิด 2 ระบบ 5.1000

6) พฒันานวตักรรมและ Digital Service เพ่ือสนับสนุนการจดังานในอุตสาหกรรมไมซ์ 99 รอ้ยละ 5.4000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

หมวดงาน : ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูล 19.7000

1) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซต่์อประเทศไทย (Economic Impact Study of Thailand’s MICE Industry) 

ปี 2564
ฉบบั 3 6.0000

2) ส ารวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณ 2564
ฉบบั 3 1.5000

3) ศึกษาผลกระทบทางสงัคม (Social Impact) ของอุตสาหกรรมไมซใ์นประเทศไทย ฉบบั 3 2.0000

4) จดัท ารายงานส าคญัขององคก์รเพ่ือน าเสนอต่อรองนายกรฐัมนตรีท่ีก ากบัดูแล (DPM Report) ฉบบั 2 0.4000

5) ศึกษาเพ่ือจดัท าดชันีอุตสาหกรรมไมซไ์ทย (Thailand MICE Index) ฉบบั 4 2.0000

6) ส ารวจสถิติการจดัประชุม การเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั และการจดังานแสดงสินคา้ ในประเทศไทย ปี 2564 ฉบบั 6 7.8000

หมวดงาน : พฒันาศกัยภาพ 17.7500

1) มาตรฐานส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์
แห่ง (TMVS)

แห่ง (AMVS)

155

20
17.7500

กลยุทธท์ี่ 4.2 : ยกระดบัอุตสาหกรรมไมซโ์ดยพฒันาบุคลากรและมาตรฐานผูป้ระกอบการ 38.9500

หมวดงาน : พฒันาศกัยภาพ 38.9500

1) พฒันามาตรฐานงานแสดงสินคา้นานาชาติของประเทศไทย(Exhibition Audit) งาน 40 5.0000

2) พฒันามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ Competency Standards 20 4.2500

3) ยกระดบัมาตรฐานบุคลากรไมซร์ะดบัชาติ หน่วยงาน 3 5.3000

4) ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรดา้นไมซร์ะดบันานาชาติ คน/ล าดบัท่ี 30/5 6.5000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

5) หลกัสูตรพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการศึกษา คน 600 5.0000

6) พฒันาศกัยภาพเครือขา่ยภาคการศึกษาไมซใ์นภูมิภาค (MICE Academic Cluster) คน 1,000 2.0000

7) เครือขา่ยเยาวชนไมซส์ู่การเป็นผูป้ระกอบไมซรุ่์นใหม ่(MICE Student Chapter & MICE Start Up) คน 300 1.0000

8) พฒันาหลกัสูตรการบริหารสถานท่ีจดังาน (Venue Management 101) หลกัสูตร / หน่วยงาน 1 / 60 1.0000

9) ประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางดา้นการจดังานอยา่งยัง่ยืน กิจกรรรม 2 2.0000

10) รบัรองมาตรฐานการบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยืนประเทศไทย 

(Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS)
องคก์ร 15 1.7000

11) พฒันาผูป้ระกอบการไมซด์า้นการจดังานอยา่งยัง่ยืน คน 220 5.2000

กลยุทธท์ี่ 4.3 : ผลกัดนัและยกระดบัไมซใ์หเ้ป็นวาระแห่งชาตใิหค้รอบคลมุทุกมิตทิั้งเชิงนโยบาย มาตรการ และอ านวย

ความสะดวกฯลฯ
6.5040

หมวดงาน : แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและอ านวยความสะดวก 6.5040

1) One-Stop Service Center for MICE ตามยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปของรฐับาล ระบบ /หน่วยงาน 1/ 5 2.5000

2) การบริการอ านวยความสะดวกในการเขา้เมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ ์(MICE Lane) เมือง / หน่วยงาน 2 / 5 4.0040

กลยุทธท์ี่ 4.4 : ร่วมมือกบัพนัธมิตรทั้งในและตา่งประเทศเพ่ือผลกัดนัอุตสาหกรรมไมซไ์ทยเป็นแกนกลางของอาเซียน 9.7960

หมวดงาน : แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและอ านวยความสะดวก 9.2960

1) เผยแพร่องคค์วามรูร้ะหวา่งหน่วยงานภาครฐัและการสรา้งเครือขา่ยหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตามนโยบายรฐับาล ครั้ง / คน 2 / 300 2.1880

2) ความร่วมมือและเสริมสรา้งพนัธมิตรเครือขา่ยระหวา่งภาครฐัและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครั้ง /หน่วยงาน 2 / 5 5.5080

3) บรูณาการหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพ่ือเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไมซ ์ภายใต้

คณะอนุกรรมการประสานงานภาครฐัฯ
ครั้ง 5 1.6000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

หมวดงาน : พฒันานวตักรรม 0.5000

1) การพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตร และเผยแพร่องคค์วามรูใ้นอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงาน 3 0.5000

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานภายในขององคก์ร 35.4644

กลยุทธท์ี่ 5.1 : ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรของ สสปน. ใหมี้ความพรอ้มตอ่การพฒันาองคก์ร 22.5818

หมวดงาน : พฒันาองคก์รและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 18.2018

1) พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล รอ้ยละ 100 0.4200

2) พฒันาประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งส่วนกลาง รอ้ยละ 100 2.0000

3) จดัการขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงสถิติ เพ่ือใชส้ าหรบัการประเมินผลการปฏิบติังานของ ผอ. สสปน. ฉบบั 2 0.2000

4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร ครั้ง 4 1.1000

5) สนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกฎหมายและธรรมาภิบาล เดือน 12 1.9250

6) สนับสนุนการก ากบัดูแลกิจการองคก์ารมหาชนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูบ้ริหาร สสปน. ครั้ง 4 1.9455

7) สรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บันักธุรกิจอุตสาหกรรมไมซใ์นประเทศและต่างประเทศ งาน 7 5.0000

8) ประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ประจ าปี 2564 รอ้ยละ 80 5.6113

หมวดงาน : พฒันาบุคลากร 4.3800

1) เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากร รอ้ยละ 80 3.9800

2) สรา้งระดบัความผูกพนัของพนักงาน   สสปน. ฉบบั 1 0.4000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

กลยุทธท์ี่ 5.2 : ใชน้วตักรรม การจดัการความรู ้และการบูรณาการร่วมกนัภายใน สสปน. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล
12.8827

หมวดงาน : พฒันาองคก์รและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 12.8827

1) ปรบัปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส านักงาน ระบบ 3 3.0000

2) ปรบัปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบ 1 2.3183

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าแผนงานและงบประมาณ แผนงาน 2 2.5400

4) เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สสปน. ประจ าปี 2564 ระบบ 1 1.1500

5) การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน แผนงาน 1 0.7150

6) การพฒันาประสิทธิภาพดา้นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธอ์งคก์ร แผนงาน 1 1.5594

7) ปรบัปรุงกระบวนการและระบบบญัชีและการเงินอยา่งต่อเน่ือง รายงาน 1 1.6000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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แผนงานบูรณาการ

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ แผนงาน/ โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ (ลบ.)

รวมแผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 79.6151

เป้าหมายหลกัที่ 2 : การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 79.6151

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 79.6151

หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 79.6151

1) โครงการบรูณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
รอ้ยละ

อนัดบั ICCA

5

1 ใน 23
75.0713

2) โครงการพฒันาสินคา้และบริการของอุตสาหกรรมเรือส าราญและอาหารพ้ืนถ่ินผ่านงานไมซ์ งาน/ เสน้ทาง /รอ้ยละ 1/ 2 / 80 4.5438

รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพ้ืนที่ระดบัภาค 7.5000

เป้าหมายหลกัที่ 2 : การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 7.5000

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 7.5000

หมวดงาน : แผนงานบูรณาการพฒันาพ้ืนที่ระดบัภาค 7.5000

1) โครงการพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน : World Tea and Coffee Expo
คู่ (เจรจาธุรกิจ)

รอ้ยละ (รายไดเ้พ่ิมข้ึน)

25

5
7.5000

รวมแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 24.0780

เป้าหมายหลกัที่ 2 : การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 24.0780

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 24.0780

หมวดงาน : แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 24.0780

1) โครงการบรูณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี EEC Lead งาน / บริษัท 4 / 2,000 24.0780

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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