แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือสสปน.
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ถูกจัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศกำร (องค์ ก ำรมหำชน)
พ.ศ. 2545 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยำยน 2545 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรส่ ง เสริ ม กำรจั ด ประชุ ม

กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีกำรนำเสนอ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้บริกำรด้ำนควำมรู้และ
ฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือประชำชนให้เกิดควำมชำนำญและทักษะเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

เกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรและ
ให้ควำมรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้เข้ำใจในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
ภำยใต้วัตถุประสงค์ดังกล่ำวสำนักงำนต้องมุ่งมั่นพัฒนำและเพิ่มศักยภำพของประเทศในกำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรนำนำชำติ
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วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรหลักในกำรผลักดันอุตสำหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้ำงควำมเจริญและกระจำยรำยได้ไปสู่ทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน ”

พันธกิจ
1. สนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจำยรำยได้สู่ชุมชน
2. เป็นตัวแทนของประเทศในกำรจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมและนิทรรศกำร
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์อุตสำหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริกำรชั้นเลิศและอัตลักษณ์ควำม
เป็นไทย
4. พั ฒ นำอุ ต สำหกรรมไมซ์ ด้ ว ยองค์ ค วำมรู้ มำตรฐำน รวมถึ ง กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรและ
ผู้ประกอบกำร
5. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืนเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

เป้าหมาย
1. กำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำเศรษฐกิจ
2. กำรกระจำยรำยได้และควำมเจริญ
3. พัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
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กำรเชื่อมโยงของไมซ์กับแผนระดับชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 4.3.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

แผนแม่บทภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ชำติ เล่ม 5 ประเด็นท่องเทีย่ ว
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ชำติ 2564-2565
แผนพัฒนำกำรท่องเทีย่ วแห่งชำติ ฉบับที่ 2 &ฉบับปรับปรุง
แผนปฏิบตั ริ ำชกำรระยะ 3 ปี 2563-2565 ของ สสปน.

แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แนวทางที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ รองรับการ
เจริญเติบโตระยะยาว 2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดสมดุล และยั่งยืน

แผนปฏิบัติการรายปี 2565 ตามวิสัยทัศน์ ผอ.สสปน.
เดินหน้า ช่วงชิง ความได้เปรียบ
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แนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อฟื้นฟูไมซ์ไทย 2563-2565 ของ สสปน.
เน้นแนวปฏิบตั ิอย่ำงยัง่ ยืนทุกมิติ
(เศรษฐกิจ-สังคม-สิง่ แวดล้อม)

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ

สื่อสาร

ขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย/อานวย
ความสะดวก

กระตุ้นตลาดใน
ประเทศ

พัฒนาองค์กร

2564
เตรียมพร้อมทุกมิติเพื่อชิงความ
ได้เปรียบต่อยอดจุดแข็ง
2563
ทบทวนแนวทาง / จุดเน้น
 รูปแบบไมซ์เปลี่ยน พัฒนารองรับ Virtual/Hybrid
 ตลาดเปลี่ยน แสวงหาตลาดทดแทน
 เน้นตลาดในประเทศ
 เตรียมการเพื่อดึงงานนานาชาติ
 เน้นการสื่อสาร
 ดูแลผู้ประกอบการ

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร-ผูป้ ระกอบการ
 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสุขอนามัย
 พัฒนาเครื่องมือระบบการติดตามสาหรับไมซ์
 ส่งเสริมแนวปฏิบัติ /งานไมซ์ แบบยั่งยืน
 สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจุดแข็งด้านความปลอดภัยของไทย
 สร้างงาน กระตุ้นการจัดงานในประเทศ พัฒนาเตรียมความ
พร้อมของพื้นที่เป้าหมาย
 เตรียมการเพื่อดึงงานนานาชาติ ระยะยาว เน้น การประชุม
นานาชาติที่ สสปน. เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทฯชาติ
 ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และยกระดับการอานวยความสะดวก
 พัฒนาองค์กร บุคลากร ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Agile)

2565 เป็นต้นไป
ไมซ์ในวิถใี หม่ เติบโตอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมกับ Covid-19
 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน
ตามเป้าหมายระยะยาวทุกด้าน
 เตรียมการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ผลักดันไมซ์สู่การเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการ
เสนอปีแห่งการประชุมของไทย (Meet In
Thailand Year) เมื่อประเทศมีความพร้อม
 ทาโครงการที่สาคัญจาเป็นและส่งผลกระทบสูง
“น้อยแต่ปัง”
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แนวคิด/นโยบำยกำรดำเนินงำนของผอ.สสปน. ปี 2565

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยกำร สสปน.
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จุดเน้นของยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานปี 2565
ยุทธศำสตร์ที่ 1

ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 5

ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยอุตสำหกรรมไมซ์

กระจำยรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภูมภิ ำคผ่ำนอุตสำหกรรมไมซ์

ส่งเสริมภำพลักษณ์ของไมซ์
ไทยและ สสปน.

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมไมซ์และ
ยกระดับไมซ์ให้เป็นวำระแห่งชำติ

พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตั ิงำนภำยในขององค์กร

1. สร้ ำ งงำนใหม่ และยกระดั บ 1. สร้ ำ งไมซ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ น 1.สร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ข องไมซ์ ไ ทย 1. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 1.ยกระดั บ ศั ก ยภำพบุ ค ลำกร โดย
กิจกรรมไมซ์ในประเทศเดิมให้มี
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ยกระดับและตอบ แบบองค์ร วม (Holistic) ทั้ ง
ค ว ำ ม คิ ด ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
เน้นด้ำน Soft Skill นำ Hard
คุ ณ ภำพระดั บ นำนำชำติ แ ละมี
โจทย์ควำมเป็นเมือง (City Solution) ระดั บ นำนำชำติ แ ละในประเทศ
อุ ต สำหกรรมไมซ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำม
Skill เ ช่ น ทั ก ษ ะ (EQ/IQ)ชุ ด
ควำมยั่ ง ยื น โดยเน้ น กำรสร้ ำ ง
โดยใช้ไมซ์เป็นศูนย์กลำง (Platform) โ ด ย เ น้ น เ นื้ อ ห ำ แ ล ะ สื่ อ ที่
ต้องกำรของผู้รับบริกำร และสถำนกำรณ์
ค ว ำ ม คิ ด ( Mindset)ต ล อ ด จ น
Legacyในมิติต่ำงๆ อย่ำงบูรณำ
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยพัฒนำ ต่อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
กำรบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ทุ ก
กำรร่วมกับพันธมิตร
ยอด ยกระดับ กิจกรรมไมซ์ ตำมอัต จุด เด่นด้ำ นธุร กิจบริกำร ควำม 2. ยกระดับพัฒนำ MICE Eco-System ใน ฝ่ำยตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของ
2. เตรี ย มกำรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น/ดึ ง
ลักษณ์ของพื้นที่ (Area DNA) และ ปลอดภั ย และอั ต ลักษณ์ค วำม
ทุกมิติเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งด้ำน
องค์กร
งำนไมซ์ใหม่ตำมควำมต้องกำร
จุดขำยของพื้นที่ศักยภำพไมซ์
เป็นไทย
บุ ค ล ำ ก ร / ม ำ ต ร ฐ ำ น สิ น ค้ ำ บ ริ ก ำ ร 2.ใช้ น วั ต กรรมกำรจั ด กำรควำมรู้
ของตลำ ดกั บ ศั ก ยภำ พและ 2. สร้ ำ งเสริ ม ควำมเข้ ม แข็ ง ของ ระบบ 2.สร้ ำ งกำรรั บ รู้ เ รื่ อ งบทบำทและ
ผู้ประกอบกำรไมซ์
(Digital KM) กำรสื่อสำรและ
นโยบำยของประเทศ โดย
นิ เ วศในอุ ต สำหกรรมไมซ์ (MICE ภำพลั ก ษณ์ ข อง สสปน. ผ่ ำ น 3. ยกระดั บ ควำมร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทุ ก
บู ร ณำกำรภำยใน สสปน. เพื่ อ
แสวงหำตลำดกลุ่ ม คุ ณ ภำพ
ECO- System) ระดั บ พื้นที่ แบบ ควำมร่วมมือกับพันธมิตร
ระดับในกำรผลักดันอุตสำหกรรมไมซ์ทั้ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร ท ำ ง ำ น
ใหม่ๆ
บูรณำกำร
ร ะ ดั บ น โ ย บ ำ ย แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ
(Process)ภำยใต้ ห ลั ก ธรรมำภิ
ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำประเทศสู่ ว ำระ
บำล และเป้ำหมำยองค์กร
แห่งชำติ และระดับนำนำชำติ

หมำยเหตุ : ได้รับกำรอนุมัติจำกประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ครั้งที่ 11/2563 วันอังคำรที่ 22 ธันวำคม 2563
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งบประมาณประจาปี 2565 ของสสปน.
แผนงำน
งบประมำณเงินอุดหนุนทัว่ ไปทีร่ ัฐบำลจัดสรรประจำปี

วงเงิน (ลบ.)
594.0913

แผนงำนบุคลำกร

154.9780

แผนงำนพื้นฐำน

47.4646

แผนงำนยุทธศำสตร์

แผนงำนยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่

294.3333

6.0000

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

66.0000

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)

25.3154
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

154.9780
154.9780
154.9780
เดือน

12

รวมแผนงานพื้ นฐาน
เป้ าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ ย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ภายในขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.2 : ใช้นวัตกรรม การจัดการความรู ้ และ
การบูรณาการร่วมกันภายใน สสปน.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานตามหลักธรรมาภิบาล

งบบริหารสานักงาน

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

154.9780

เป้ าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ ย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ภายในขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้
มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากร

งบประมาณ
(ลบ.)

154.9780
47.4646
47.4646
47.4646
47.4646

เดือน

12

47.4646

9

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565

แผนงานยุทธศาสตร์

เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
งบประมาณ
หน่วยนับ เป้ าหมาย
แผนงาน/ โครงการ
(ลบ.)
รวมแผนงานยุทธศาสตร์
300.3333
แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
294.3333
เป้ าหมายหลักที่ 1 : การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ

143.5000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 : รักษาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั ่นคงและ
มีความยั ่งยืน
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน
1) สนับสนุ นเพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณนักเดินทางกลุ่มลูกค้าองค์กรจาก
ต่างประเทศ (Event Support)
2) สนับสนุ นการจัดประชุมนานาชาติ
หมวดงาน : การดึงงานและการประมูลสิทธิ์
1) การสนับสนุ นการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ

109.9000

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

88.8000
13.2600
3,000

ราย

3.2600

10

งาน

10.0000
21.8000

20

งาน

8.0000

2) สนับสนุ นการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเดิม (Existing & Upgrade Show)
หมวดงาน : ตัวแทนการตลาด
1) จัดตั้งตัวแทนการตลาดด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็ นรางวัล

15

งาน

7

ราย

13.8000
39.9900
25.7900

2) จัดตั้งตัวแทนการตลาดในตลาดต่างประเทศสาหรับตลาดการประชุมนานาชาติ
3) จัดตั้งตัวแทนทางการตลาดในต่างประเทศ (Representative)
สาหรับงานแสดงสินค้านานาชาติ
หมวดงาน: Road Show/Sales Mission/Overseas activities

36

Lead งาน

9.3000

2

บริษัท

4.9000

1) กิจกรรมการตลาดในตลาดเป้ าหมาย

6

1.2000
Lead งาน

1.2000
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

หมวดงาน: การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร

1) ส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม Market Sharing
2) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรม
การประชุมนานาชาติ
3) การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร
หมวดงาน: พัฒนาศักยภาพ
1) สนับสนุ นและพัฒนาสมาคมและผูป้ ระกอบการในประเทศไทย
- Association & Industry Engagement
กลยุทธ์: 1.2 ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตามความต้องการของ
ตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ
หมวดงาน: สนับสนุนการจัดงาน
1) สนับสนุ นกิจกรรมการตลาด Bidding Fund
(New Show Essentials)
2) สนับสนุ นการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติใหม่ (New Show)

3) ประมูลสิทธิ์งานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ

งบประมาณ
(ลบ.)

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9.3500

ราย (สมาคม)

4

0.9500

สมาคม

3

2.3000

ราย /
สิทธิประโยชน์

1 / 20

6.1000
3.2000

Leads งาน

15

3.2000
21.1000
18.1000

Leads งาน

3

0.9000

งาน

10

10.4000

Potential Lead

20

6.8000

หมวดงาน: การตลาดและประชาสัมพันธ์
1) Marketing Promotion

แผนงานยุทธศาสตร์

3.0000
คน

200

3.0000
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์สสปน: 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไมซ์ไทยและ สสปน.
กลยุทธ์: 3.1 ส่งเสริมการตลาดสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เพื่อให้เป็ นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ โดยเน้นจุดเด่น
ด้านธุรกิจบริการและอัตลักษณ์ความเป็ นไทย
หมวดงาน: การตลาดและประชาสัมพันธ์
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ในประเทศ
2) พัฒนาแผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
3) ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารออนไลน์
4) พัฒนาและบริหารจัดการสื่อดิจิทลั เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย

แผนงานยุทธศาสตร์
งบประมาณ
(ลบ.)

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33.6000
29.5000
28.5000
ครั้ง

10

4.6500

แผนงานย่อย

1

0.9500

ชิ้ นงาน

20

1.0000

Visitor/View

3,000,000

5.2000

690 / 12

2.8000

10

5.0000

1/ 75

6.0000

200

2.9000

5) พัฒนาเนื้ อหาและสื่อสร้างการรับรูอ้ งค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์ไทย หน้า / ชิ้ นงาน
6) บริหารจัดการสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและอุตสาหกรรม
ชิ้ นงาน
ไมซ์ไทย
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ในต่างประเทศ
ครั้ง / ร้อยละ
8) Welcome Reception ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในงานวันชาติไทยใน
คน
งาน World Expo 2020 Dubai
หมวดงาน: พัฒนาศักยภาพ
1) ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัด
กิจกรรม / ร้อยละ
งานอย่างยัง่ ยืน

1.0000
1 / 80

1.0000
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

แผนงานยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

กลยุทธ์: 3.2 สร้างการรับรูแ้ ละปรับมุมมองขององค์กรภายนอกต่อบทบาทและ
ภาพลักษณ์ของ สสปน.

4.1000

หมวดงาน: การตลาดและประชาสัมพันธ์

4.1000

1) ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
เป้ าหมายหลัก: 2.การกระจายรายได้และความเจริญ
ยุทธศาสตร์สสปน: 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่าน
อุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์: 2.1 พัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง
พื้ นที่เศรษฐกิจ
หมวดงาน: สนับสนุนการจัดงาน
1) สนับสนุ นผูจ้ ดั งานไทยในการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ (ภายใต้แคมเปญ
Festival Economy)
2) สนับสนุ นการตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมเมกะอีเวนท์และเทศกาล
นานาชาติ
3) สนับสนุ นและส่งเสริมการประชุมวิชาการ
4) สนับสนุ นการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Domestic Exhibition : DEX)
5) MI Subsidy ส่งเสริมและกระตุน้ กิจกรรมจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัลในประเทศ
6) สนับสนุ นส่งเสริมกิจกรรมไมซ์รว่ มกับหน่ วยงานภาคี (Alliance Support)

กิจกรรม

2

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.1000
35.4370
35.4370
35.4370
25.4370

งาน

17

16.1500

กิจกรรม

4

2.0500

งาน

9

1.0000

งาน

5

3.0000

คน

450

1.0000

ครั้ง

8

2.2370
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

หมวดงาน: พัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1) ตัวแทนการตลาดและจัดทาการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคเหนื อ
2) ตัวแทนทางการตลาดสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกและกลาง
3) ตัวแทนการตลาดและจัดทาการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ
4) ตัวแทนการตลาดและจัดทาการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้
เป้ าหมายหลัก: 3.พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ ยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์สสปน: 4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็ นวาระแห่งชาติ
กลยุทธ์: 4.1 นาข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
หมวดงาน: พัฒนาศักยภาพ
1) มาตรฐานสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์

หมวดงาน: พัฒนานวัตกรรม
1) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดทาองค์ความรูก้ บั หน่ วยงานภาคเอกชน
(MICE Insight)
2) พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรูผ้ ูป้ ระกอบการผ่าน MICE Intelligence Center
3) พัฒนานวัตกรรมและ Digital Service เพื่อสนับสนุ นการจัดงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์

แผนงานยุทธศาสตร์
งบประมาณ
(ลบ.)

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10.0000
แห่ง / ร้อยละ
แห่ง / ร้อยละ

1 / 80
1 / 80

2.5000
2.5000

แห่ง / ร้อยละ

1 / 80

2.5000

แห่ง / ร้อยละ

1 / 80

2.5000
115.3963
85.4000
44.3000
14.7000

แห่ง (TMVS) /
แห่ง (AMVS)

150 /
20

14.7000

13.0000
แผนงาน

1

2.0000

ร้อยละ

85

4.0000

ร้อยละ

99

7.0000
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หมวดงาน: สารวจและจัดเก็บข้อมูล
1) สารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสสปน. ประจาปี งบประมาณ 2565
2) สารวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า ใน
ประเทศไทย ปี 2565
3) ศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
4) ศึกษาเพื่อจัดทาดัชนี อุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
5) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อประเทศไทย (Economic
Impact Study of Thailand’s MICE Industry) ปี 2565
กลยุทธ์: 4.2 ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์โดยพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน
ผูป้ ระกอบการ
หมวดงาน: พัฒนาศักยภาพ
1) ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านไมซ์ระดับนานาชาติ
2) การรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยัง่ ยืนประเทศไทย (Thailand
Sustainable Event Management Standard: TSEMS)
3) พัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

4) เครือข่ายเยาวชนไมซ์สู่การเป็ นผูป้ ระกอบการไมซ์รุน่ ใหม่ (MICE Student Chapter &
MICE Start up)
5) ยกระดับมาตรฐานบุคลากรไมซ์ระดับชาติ
6) การพัฒนาผูป้ ระกอบการไมซ์ดา้ นการจัดงานอย่างยัง่ ยืน
7) พัฒนามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
8) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค (MICE Academic
Cluster)

แผนงานยุทธศาสตร์
แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ
(ลบ.)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16.6000
1.3000

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

รายงาน

1

รายงาน

6

7.0000

ฉบับ
ฉบับ

3
4

1.7000
1.6000

ฉบับ

3

5.0000
32.6000

คน / ร้อยละ

90 / 80

27.6000
5.6500

องค์กร / ร้อยละ

15 / 70

2.0000

หลักสูตร / สถาบัน 2 / 80

2.0000

คน

800

2.5000

หน่ วยงาน
คน
คน / ร้อยละ

3
260
50 / 80

4.1500
4.4000
3.9000

คน

1,000

3.0000

15

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

หมวดงาน: สารวจและจัดเก็บข้อมูล
1) พัฒนามาตรฐานงานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย (Exhibition Audit)
กลยุทธ์: 4.3 ผลักดันและยกระดับไมซ์ให้เป็ นวาระแห่งชาติให้ครอบคลุมทุก
มิติท้งั เชิงนโยบาย มาตรการ และอานวยความสะดวกฯลฯ
หมวดงาน: แก้ไขปั ญหาอุปสรรคและอานวยความสะดวก
1) การบริการอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE
Lane)
2) One-Stop Service Center for MICE ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปของรัฐบาล
กลยุทธ์: 4.4 ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดัน
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็ นแกนกลางของอาเซียน
หมวดงาน: พัฒนาศักยภาพ
1) พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทั้งในเเละต่างประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์
งบประมาณ
(ลบ.)

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.0000
งาน

50

5.0000
3.6200
3.6200

เมือง

1

2.6200

ครั้ง

1

1.0000

4.8800
1.0000
หน่ วยงาน

3

หมวดงาน: แก้ไขปั ญหาอุปสรรคและอานวยความสะดวก
1) การบูรณาการหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
ครั้ง
3
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้คณะอนุ กรรมการประสานงานภาครัฐฯ
2) เผยแพร่องค์ความรูร้ ะหว่างหน่ วยงานภาครัฐและการสร้างเครือข่ายหน่วยงาน
ครั้ง / คน
2 / 100
ภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายรัฐบาล
3) ความร่วมมือและเสริมสร้างพันธมิตรเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ครั้ง / หน่ วยงาน 1 / 5
ในประเทศและต่างประเทศ

1.0000

3.8800
0.4000
2.4220
1.0580
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ
ยุทธศาสตร์สสปน: 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานภายในของ
องค์กร
กลยุทธ์: 5.1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความ
พร้อมต่อการพัฒนาองค์กร
หมวดงาน: การตลาดและประชาสัมพันธ์
1) พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
หมวดงาน: สารวจและจัดเก็บข้อมูล
1) จัดทารายงานสาคัญขององค์กรเพื่อนาเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่
กากับดูแล (DPM Report)
หมวดงาน: พัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1) สนับสนุ นและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย
2) สนับสนุ นการกากับดูแลองค์การมหาชนของคณะกรรมการ และ
คณะอนุ กรรมการ
3) สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศและต่างประเทศ
4) ปรับปรุงกระบวนการระบบบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่ อง
5) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้ อจัดจ้างส่วนกลาง (ปี 2565)
6) จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติเพื่อใช้สาหรับการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของ ผอ. สสปน.
7) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์
งบประมาณ
(ลบ.)

ต.ค.

พ.ย.

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29.9963
22.4400

ครั้ง

12

0.3000
0.3000
0.4000

ฉบับ

2

0.4000

เดือน

12

21.3400
3.5040

ร้อยละ

80

6.9360

งาน
เรื่อง
ร้อยละ

18
2
100

4.0000
1.3000
2.2032

ฉบับ

2

0.1600

90

0.4200

80

2.8168

ร้อยละ
(การนามาใช้)
ร้อยละ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2565
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ
หมวดงาน: พัฒนาบุคลากร

แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

1) สร้างระดับความผูกพันของพนักงาน สสปน.
กลยุทธ์: 5.2 ใช้นวัตกรรม การจัดการความรู ้ และการบูรณาการ
ร่วมกันภายใน สสปน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาล
หมวดงาน: พัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ฉบับ

1

0.4000

1) เพิ่มประสิทธิภาพสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์

ระบบ

1

1.5600

แผนงาน

1

0.5200

แผนงาน

3

3.5000

แผนงาน / ร้อยละ
ร้อยละ

1 / 80
80

0.6800
1.2963
6.0000
6.0000

2) พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์องค์กร
3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน
ของ สสปน. ประจาปี 2565
4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนงานและงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เชิงพื้ นที่
เป้ าหมายหลัก: 2.การกระจายรายได้และความเจริญ
ยุทธศาสตร์สสปน: 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์: 2.2 สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
ภูมิภาค เมือง พื้ นที่เศรษฐกิจ
หมวดงาน: พัฒนาพื้ นที่ดว้ ยไมซ์ กระจายรายได้สู่ชุมชน
1) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน: World
Tea and Coffee Expo

ต.ค.

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.5563
7.5563

6.0000
6.0000
6.0000
คู่ (เจรจาธุรกิจ)
ร้อยละ (รายได้เพิ่มขึ้ น)

25
5

6.0000
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ปี 2564
เป้ าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้ วัด/
แผนงาน/ โครงการ

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

แผนงานบูรณาการ
งบประมาณ
(ลบ.)

รวมแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

66.0000

เป้ าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

66.0000

1) โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รวมแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
เป้ าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
1) โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้ นที่ EEC

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66.0000
66.0000
ร้อยละ
(รายได้เพิ่มขึ้ นจากปี 2564)

5

66.0000
25.3154
25.3154
25.3154
25.3154

กิจกรรม /งาน /งาน

2 /2 / 2

25.3154
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แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ปี 2565
งบประมำณรวม
งบประมำณ
ร้อยละ
งบประมำณ (สะสม)
ร้อยละ (สะสม)

หน่วย : ล้ำนบำท

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

(ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)

(ม.ค. 65 - มี.ค. 65)

(เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)

(ก.ค. 65 - ก.ย. 65)

594.0913

130.7001

166.3456

148.5228

148.5228

100%

22%

28%

25%

25%

130.7001

297.0457

445.5685

594.0913

22%

50%

75%

100%
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Thank You
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