
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือสสปน.

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ถูกจัดตั้งขึ้น

ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

พ .ศ . 2545 เมื่อวันที่  28 กันยำยน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรจัดประชุม 

กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีกำรน ำเสนอ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้บริกำรด้ำนควำมรู้และ

ฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือประชำชนให้เกิดควำมช ำนำญและทักษะเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

เกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมท้ังเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรและ

ให้ควำมรู้แก่ผู้ด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้เข้ำใจในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

ภำยใต้วัตถุประสงค์ดังกล่ำวส ำนักงำนต้องมุ่งมั่นพัฒนำและเพิ่มศักยภำพของประเทศในกำรเป็น

ศูนย์กลำงกำรจัดประชุมนำนำชำติ กำรท่องเท่ียวเพื่อเป็นรำงวัล และกำรจัดนิทรรศกำรนำนำชำติ
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วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรหลักในกำรผลักดันอุตสำหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือ  ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้ำงควำมเจริญและกระจำยรำยได้ไปสู่ทุกภำคส่วนอย่ำงย่ังยืน ”

พันธกิจ
1. สนับสนุนกำรจัดงำนไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจำยรำยได้สู่ชุมชน
2. เป็นตัวแทนของประเทศในกำรจัดท ำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมและนิทรรศกำร
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์อุตสำหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริกำรชั้นเลิศและอัตลักษณ์ควำม

เป็นไทย
4. พัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ด้วยองค์ควำมรู้   มำตรฐำน รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรและ

ผู้ประกอบกำร
5. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืนเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

เป้าหมาย
1. กำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำเศรษฐกิจ

2. กำรกระจำยรำยได้และควำมเจริญ

3. พัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
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กำรเชื่อมโยงของไมซ์กับแผนระดับชำติ

ยุทธศำสตรช์ำต ิ20 ปี

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิเล่ม 5 ประเดน็ทอ่งเทีย่ว
แผนพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำติ ฉบับที ่12
แผนแมบ่ทเฉพำะกจิภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ 2564-2565

แผนพฒันำกำรทอ่งเทีย่วแหง่ชำต ิฉบับที่ 2 &ฉบบัปรบัปรงุ 
แผนปฏบิตัริำชกำรระยะ 3 ปี 2563-2565 ของ สสปน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นท่ี 4.3.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

แผนพัฒนาท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดสมดุล และยั่งยืน 

แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

แผนแม่บทเฉพาะกิจ แนวทางที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ รองรับการ
เจริญเติบโตระยะยาว 2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ

แผนปฏิบัติการรายปี 2565 ตามวิสัยทัศน์ ผอ.สสปน. 
เดินหน้า ช่วงชิง ความได้เปรียบ
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อฟื้นฟูไมซ์ไทย 2563-2565 ของ สสปน.

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ สื่อสาร กระตุ้นตลาดใน

ประเทศ

ขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย/อ านวย
ความสะดวก

พัฒนาองค์กร

เน้นแนวปฏบิตัิอย่ำงยัง่ยนืทกุมติิ
(เศรษฐกจิ-สงัคม-สิง่แวดลอ้ม) 

 รูปแบบไมซ์เปลี่ยน พัฒนารองรับ Virtual/Hybrid
 ตลาดเปลี่ยน แสวงหาตลาดทดแทน 
 เน้นตลาดในประเทศ 
 เตรียมการเพื่อดึงงานนานาชาติ 
 เน้นการสื่อสาร
 ดูแลผู้ประกอบการ

ทบทวนแนวทาง / จุดเน้น
2563

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร-ผูป้ระกอบการ
 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสุขอนามัย 
 พัฒนาเครื่องมือระบบการติดตามส าหรับไมซ์
 ส่งเสริมแนวปฏิบัติ /งานไมซ์ แบบยั่งยืน
 สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจุดแข็งด้านความปลอดภัยของไทย
 สร้างงาน กระตุ้นการจัดงานในประเทศ  พัฒนาเตรียมความ

พร้อมของพื้นที่เป้าหมาย
 เตรียมการเพื่อดึงงานนานาชาติ ระยะยาว เน้น การประชุม

นานาชาติที่ สสปน. เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทฯชาติ
 ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และยกระดับการอ านวยความสะดวก
 พัฒนาองค์กร บุคลากร ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Agile)

เตรียมพร้อมทุกมิติเพื่อชิงความ
ได้เปรียบต่อยอดจุดแข็ง

2564
 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน 

ตามเป้าหมายระยะยาวทุกด้าน
 เตรียมการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัด

ประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 ผลักดันไมซ์สู่การเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการ
เสนอปีแห่งการประชุมของไทย (Meet In 
Thailand Year) เมื่อประเทศมีความพร้อม 

 ท าโครงการที่ส าคัญจ าเป็นและส่งผลกระทบสูง 
“น้อยแต่ปัง”

2565 เป็นต้นไป
ไมซ์ในวิถใีหม่ เติบโตอย่างยั่งยืน 
ไปพร้อมกับ Covid-19
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แนวคิด/นโยบำยกำรด ำเนินงำนของผอ.สสปน. ปี 2565

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อ ำนวยกำร สสปน.
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จุดเน้นของยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานปี 2565
ยุทธศำสตรท์ี ่1  

ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศด้วยอตุสำหกรรมไมซ์

ยุทธศำสตรท์ี ่2  
กระจำยรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภมูภิำคผำ่นอุตสำหกรรมไมซ์

ยุทธศำสตรท์ี ่3 
ส่งเสรมิภำพลกัษณข์องไมซ์

ไทยและ สสปน.

ยุทธศำสตรท์ี ่4 
เสรมิสรำ้งขดีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของอุตสำหกรรมไมซ์และ
ยกระดบัไมซ์ใหเ้ปน็วำระแหง่ชำติ

ยุทธศำสตรท์ี ่5 
พัฒนำประสทิธภิำพ          

กำรปฏบิตัิงำนภำยในขององคก์ร

1. สร้ ำ งงำน ใหม่  และยกระดับ
กิจกรรมไมซ์ในประเทศเดิมให้มี
คุณภำพระดับนำนำชำติและมี
ควำมยั่งยืน โดยเน้นกำรสร้ำง 
Legacyในมิติต่ำงๆ อย่ำงบูรณำ
กำรร่วมกับพันธมิตร

2. เตรียมกำรเพ่ือขับเคลื่อน/ดึง
งำนไมซ์ใหม่ตำมควำมต้องกำร
ของตลำดกับศักยภำพและ
น โ ยบ ำยขอ งปร ะ เ ทศ  โ ดย
แสวงหำตลำดกลุ่มคุณภำพ
ใหม่ๆ

1. สร้ำงไมซ์ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ ยกระดับและตอบ
โจทย์ควำมเป็นเมือง (City Solution)
โดยใช้ไมซ์เป็นศูนย์กลำง (Platform)
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยพัฒนำ ต่อ
ยอด ยกระดับ กิจกรรมไมซ์ ตำมอัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่ (Area DNA) และ
จุดขำยของพ้ืนที่ศักยภำพไมซ์ 

2. สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของ ระบบ
นิ เวศในอุตสำหกรรมไมซ์  (MICE 
ECO- System) ระดับพ้ืนที่ แบบ
บูรณำกำร

1.สร้ำงภำพลักษณ์ของไมซ์ไทย
แบบองค์รวม (Holistic) ทั้ง
ระดับนำนำชำติและในประเทศ 
โ ด ย เ น้ น เ นื้ อ ห ำ แ ล ะ สื่ อ ที่
ส อดคล้ อ ง กั บสถ ำนก ำ รณ์ 
จุดเด่นด้ำนธุรกิจบริกำร ควำม
ปลอดภัย และอัตลักษณ์ควำม
เป็นไทย

2.สร้ำงกำรรับรู้ เรื่องบทบำทและ
ภำพลักษณ์ของ สสปน. ผ่ำน
ควำมร่วมมือกับพันธมิตร

1. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ควำมคิ ดส ร้ ำ ง ส ร รค์ ใ นกำ ร พัฒนำ
อุตสำหกรรมไมซ์ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร และสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

2. ยกระดับพัฒนำ MICE Eco-System ใน
ทุกมิติเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งด้ำน 
บุ ค ล ำ ก ร /ม ำ ต ร ฐ ำ น สิ นค้ ำ บ ริ ก ำ ร
ผู้ประกอบกำรไมซ์

3. ยกระดับควำมร่วมมือกับพันธมิตรทุก
ระดับในกำรผลักดันอุตสำหกรรมไมซ์ทั้ง
ร ะดั บน โยบำย  แล ะกำ รปฏิ บั ติ เ พ่ื อ
ขับเคลื่ อนกำรพัฒนำประ เทศสู่วำระ
แห่งชำติ และระดับนำนำชำติ

1.ยกระดับศักยภำพบุคลำกร โดย
เน้นด้ำน Soft Skill  น ำ Hard 
Skill เ ช่ น  ทั ก ษ ะ  (EQ/IQ)ชุ ด
คว ำมคิ ด  (Mindset)ตลอดจน
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทุก
ฝ่ำยตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของ
องค์กร

2.ใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Digital KM) กำรส่ือสำรและ
บูรณำกำรภำยใน สสปน .  เ พ่ือ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร ท ำ ง ำ น 
(Process)ภำยใต้หลัก ธรรมำภิ
บำล และเป้ำหมำยองค์กร

หมำยเหตุ : ได้รับกำรอนุมัติจำกประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคำรที่ 22 ธันวำคม 2563 7



งบประมาณประจ าปี 2565 ของสสปน.

แผนงำน วงเงนิ (ลบ.)

งบประมำณเงนิอดุหนนุทัว่ไปทีร่ัฐบำลจดัสรรประจ ำปี 594.0913

แผนงำนบุคลำกร 154.9780

แผนงำนพื้นฐำน 47.4646

แผนงำนยุทธศำสตร์ 294.3333

แผนงำนยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ 6.0000

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 66.0000

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 25.3154
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เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

รวมแผนงานบุคลากรภาครฐั 154.9780

เป้าหมายหลกัท่ี 3 : พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ย

นวตักรรม
154.9780

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 : พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ภายในขององคก์ร
154.9780

กลยุทธท่ี์ 5.1 : ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้

มีความพรอ้มตอ่การพฒันาองคก์ร 
154.9780

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบับุคลากร เดือน 12 154.9780

รวมแผนงานพ้ืนฐาน 47.4646

เป้าหมายหลกัท่ี 3 : พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ย

นวตักรรม
47.4646

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 : พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ภายในขององคก์ร
47.4646

กลยุทธท่ี์ 5.2 : ใชน้วตักรรม การจดัการความรู ้และ

การบูรณาการรว่มกนัภายใน สสปน.                               

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล

47.4646

งบบริหารส านักงาน เดือน 12 47.4646

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 แผนงานบุคลากรภาครฐั และแผนงานพ้ืนฐาน
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

รวมแผนงานยุทธศาสตร์ 300.3333

แผนงานยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 294.3333

เป้าหมายหลกัท่ี 1 : การสรา้งรายไดแ้ละพฒันาเศรษฐกิจ 143.5000

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดว้ยอุตสาหกรรมไมซ์ 109.9000

กลยุทธท่ี์ 1.1 : รกัษาและยกระดบักิจกรรมไมซเ์ดิมใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คงและ

มีความยัง่ยืน 
88.8000

หมวดงาน : สนับสนุนการจดังาน 13.2600

1) สนับสนุนเพ่ือผลกัดนัการเพ่ิมปริมาณนักเดินทางกลุ่มลูกคา้องค์กรจาก

ต่างประเทศ (Event Support)
3,000 ราย 3.2600

2) สนับสนุนการจดัประชุมนานาชาติ 10 งาน 10.0000

หมวดงาน : การดึงงานและการประมูลสิทธ์ิ 21.8000

1) การสนับสนุนการประมูลสิทธ์ิงานประชุมนานาชาติ 20 งาน 8.0000

2) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้นานาชาติเดิม (Existing & Upgrade Show) 15 งาน 13.8000

หมวดงาน : ตวัแทนการตลาด 39.9900

1) จดัตั้งตวัแทนการตลาดดา้นการจดัประชุมและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั 7 ราย 25.7900

2) จดัตั้งตวัแทนการตลาดในตลาดต่างประเทศส าหรบัตลาดการประชุมนานาชาติ 36 Lead งาน 9.3000

3) จดัตั้งตวัแทนทางการตลาดในต่างประเทศ (Representative) 

ส าหรบังานแสดงสินคา้นานาชาติ
2 บริษัท 4.9000

หมวดงาน: Road Show/Sales Mission/Overseas activities 1.2000

1) กิจกรรมการตลาดในตลาดเป้าหมาย 6 Lead งาน 1.2000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

หมวดงาน: การตลาดเชิงรุกกบัเครือข่ายพนัธมิตร 9.3500

1) ส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม Market Sharing ราย (สมาคม) 4 0.9500

2) การสรา้งเครือขา่ยพนัธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรม

การประชุมนานาชาติ
สมาคม 3 2.3000

3) การตลาดเชิงรุกกบัเครือขา่ยพนัธมิตร
ราย / 

สิทธิประโยชน์
1 / 20 6.1000

หมวดงาน: พฒันาศกัยภาพ 3.2000

1) สนับสนุนและพฒันาสมาคมและผูป้ระกอบการในประเทศไทย 

- Association & Industry Engagement
Leads งาน 15 3.2000

กลยุทธ:์ 1.2 ขบัเคล่ือนกิจกรรมไมซใ์หม่ตามความตอ้งการของ

ตลาดกบัศกัยภาพและนโยบายของประเทศ 
21.1000

หมวดงาน: สนับสนุนการจดังาน 18.1000

1) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด Bidding Fund 

(New Show Essentials)
Leads งาน 3 0.9000

2) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้นานาชาติใหม่ (New Show) งาน 10 10.4000

3) ประมูลสิทธ์ิงานเมกะอีเวนทแ์ละเทศกาลนานาชาติ Potential Lead 20 6.8000

หมวดงาน: การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 3.0000

1) Marketing Promotion คน 200 3.0000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

ยุทธศาสตรส์สปน: 3. ส่งเสริมภาพลกัษณข์องไมซไ์ทยและ สสปน. 33.6000

กลยุทธ:์ 3.1 ส่งเสริมการตลาดสรา้งภาพลกัษณข์องประเทศไทย

เพ่ือใหเ้ป็นจุดหมายปลายทางไมซร์ะดบันานาชาติ โดยเนน้จุดเดน่

ดา้นธุรกิจบริการและอตัลกัษณค์วามเป็นไทย

29.5000

หมวดงาน: การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 28.5000

1) จดักิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ในประเทศ ครั้ง 10 4.6500

2) พฒันาแผนการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รและอุตสาหกรรมไมซไ์ทย แผนงานยอ่ย 1 0.9500

3) ผลิตส่ือเพ่ือการส่ือสารออนไลน์ ช้ินงาน 20 1.0000

4) พฒันาและบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพ่ืออุตสาหกรรมไมซไ์ทย Visitor/View 3,000,000 5.2000

5) พฒันาเน้ือหาและส่ือสรา้งการรบัรูอ้งคก์รและอุตสาหกรรมไมซไ์ทย หน้า / ช้ินงาน 690 / 12 2.8000

6) บริหารจดัการส่ือเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รและอุตสาหกรรม

ไมซไ์ทย
ช้ินงาน 10 5.0000

7) จดักิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ในต่างประเทศ ครั้ง / รอ้ยละ 1/ 75 6.0000

8) Welcome Reception ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซใ์นงานวนัชาติไทยใน

งาน World Expo 2020 Dubai
คน 200 2.9000

หมวดงาน: พฒันาศกัยภาพ 1.0000

1) ประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางดา้นการจดั

งานอยา่งยัง่ยนื
กิจกรรม / รอ้ยละ 1 / 80 1.0000
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

กลยุทธ:์ 3.2 สรา้งการรบัรูแ้ละปรบัมุมมองขององคก์รภายนอกตอ่บทบาทและ

ภาพลกัษณข์อง สสปน.
4.1000

หมวดงาน: การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 4.1000

1) ส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รและอุตสาหกรรมไมซไ์ทย กิจกรรม 2 4.1000

เป้าหมายหลกั: 2.การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 35.4370

ยุทธศาสตรส์สปน: 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่าน

อุตสาหกรรมไมซ์
35.4370

กลยุทธ:์ 2.1 พฒันาและยกระดบักิจกรรมไมซเ์พ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
35.4370

หมวดงาน: สนับสนุนการจดังาน 25.4370

1) สนับสนุนผูจ้ดังานไทยในการจดังานอีเวนทแ์ละเทศกาลนานาชาติ (ภายใตแ้คมเปญ

Festival Economy) 
งาน 17 16.1500

2) สนับสนุนการตลาดเชิงรุกกบัเครือขา่ยพนัธมิตรอุตสาหกรรมเมกะอีเวนทแ์ละเทศกาล

นานาชาติ 
กิจกรรม 4 2.0500

3) สนับสนุนและส่งเสริมการประชุมวชิาการ งาน 9 1.0000

4) สนับสนุนการจดังานแสดงสินคา้ภายในประเทศ (Domestic Exhibition : DEX) งาน 5 3.0000

5) MI Subsidy ส่งเสริมและกระตุน้กิจกรรมจดัประชุมสมัมนาและการท่องเท่ียว

เพ่ือเป็นรางวลัในประเทศ
คน 450 1.0000

6) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไมซร์ว่มกบัหน่วยงานภาคี (Alliance Support) ครั้ง 8 2.2370

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

หมวดงาน: พฒันาองคก์รและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 10.0000

1) ตวัแทนการตลาดและจดัท าการตลาดอุตสาหกรรมไมซใ์นภาคเหนือ แหง่ / รอ้ยละ 1 / 80 2.5000

2) ตวัแทนทางการตลาดส าหรบัอุตสาหกรรมไมซใ์นภาคตะวนัออกและกลาง แหง่ / รอ้ยละ 1 / 80 2.5000

3) ตวัแทนการตลาดและจดัท าการตลาดอุตสาหกรรมไมซใ์นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
แหง่ / รอ้ยละ 1 / 80 2.5000

4) ตวัแทนการตลาดและจดัท าการตลาดอุตสาหกรรมไมซใ์นภาคใต้ แหง่ / รอ้ยละ 1 / 80 2.5000

เป้าหมายหลกั: 3.พฒันาอุตสาหกรรมไมซด์ว้ยนวตักรรม 115.3963

ยุทธศาสตรส์สปน: 4. เสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมไมซแ์ละยกระดบัไมซใ์หเ้ป็นวาระแห่งชาติ
85.4000

กลยุทธ:์ 4.1 น าขอ้มูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรมมาสรา้ง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซ ์
44.3000

หมวดงาน: พฒันาศกัยภาพ 14.7000

1) มาตรฐานส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์
แหง่ (TMVS) / 

แหง่ (AMVS) 

150 /

20
14.7000

หมวดงาน: พฒันานวตักรรม 13.0000

1) การบูรณาการความรว่มมือในการจดัท าองคค์วามรูก้บัหน่วยงานภาคเอกชน 

(MICE Insight)
แผนงาน 1 2.0000

2) พฒันาเสริมสรา้งองคค์วามรูผู้ป้ระกอบการผ่าน MICE Intelligence Center รอ้ยละ 85 4.0000

3) พฒันานวตักรรมและ Digital Service เพ่ือสนับสนุนการจดังานใน

อุตสาหกรรมไมซ์
รอ้ยละ 99 7.0000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

หมวดงาน: ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูล 16.6000

1) ส ารวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสสปน. ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายงาน 1 1.3000

2) ส ารวจสถิติการจดัประชุม การเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั และการจดังานแสดงสินคา้ ใน

ประเทศไทย ปี 2565
รายงาน 6 7.0000

3) ศึกษาผลกระทบทางสงัคม (Social Impact) ของอุตสาหกรรมไมซใ์นประเทศไทย ฉบบั 3 1.7000

4) ศึกษาเพ่ือจดัท าดชันีอุตสาหกรรมไมซไ์ทย (Thailand MICE Index) ฉบบั 4 1.6000

5) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซต่์อประเทศไทย (Economic 

Impact Study of Thailand’s MICE Industry) ปี 2565
ฉบบั 3 5.0000

กลยุทธ:์ 4.2 ยกระดบัอุตสาหกรรมไมซโ์ดยพฒันาบุคลากรและมาตรฐาน

ผูป้ระกอบการ
32.6000

หมวดงาน: พฒันาศกัยภาพ 27.6000

1) ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรดา้นไมซร์ะดบันานาชาติ คน / รอ้ยละ 90 / 80 5.6500

2) การรบัรองมาตรฐานการบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยนืประเทศไทย (Thailand 

Sustainable Event Management Standard: TSEMS)
องคก์ร / รอ้ยละ 15 / 70 2.0000

3) พฒันาหลกัสูตรไมซม์าตรฐานสากล หลกัสูตร / สถาบนั 2 / 80 2.0000

4) เครือขา่ยเยาวชนไมซสู์่การเป็นผูป้ระกอบการไมซรุ์น่ใหม่ (MICE Student Chapter & 

MICE Start up)
คน 800 2.5000

5) ยกระดบัมาตรฐานบุคลากรไมซร์ะดบัชาติ หน่วยงาน 3 4.1500

6) การพฒันาผูป้ระกอบการไมซด์า้นการจดังานอยา่งยัง่ยนื คน 260 4.4000

7) พฒันามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ คน / รอ้ยละ 50 / 80 3.9000

8) ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการศึกษาดา้นไมซร์ะดบัภูมิภาค (MICE Academic

Cluster)
คน 1,000 3.0000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

หมวดงาน: ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูล 5.0000

1) พฒันามาตรฐานงานแสดงสินคา้นานาชาติของประเทศไทย (Exhibition Audit) งาน 50 5.0000

กลยุทธ:์ 4.3 ผลกัดนัและยกระดบัไมซใ์หเ้ป็นวาระแห่งชาติใหค้รอบคลมุทุก

มิติทั้งเชิงนโยบาย มาตรการ และอ านวยความสะดวกฯลฯ
3.6200

หมวดงาน: แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและอ านวยความสะดวก 3.6200

1) การบริการอ านวยความสะดวกในการเขา้เมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ ์(MICE 

Lane)
เมือง 1 2.6200

2) One-Stop Service Center for MICE ตามยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปของรฐับาล ครั้ง 1 1.0000

กลยุทธ:์ 4.4 รว่มมือกบัพนัธมิตรทั้งในและตา่งประเทศเพ่ือผลกัดนั

อุตสาหกรรมไมซไ์ทยเป็นแกนกลางของอาเซียน
4.8800

หมวดงาน: พฒันาศกัยภาพ 1.0000

1) พฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรทั้งในเเละต่างประเทศ หน่วยงาน 3 1.0000

หมวดงาน: แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและอ านวยความสะดวก 3.8800

1) การบูรณาการหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพ่ือเสริมสรา้งขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไมซ ์ภายใตค้ณะอนุกรรมการประสานงานภาครฐัฯ
ครั้ง 3 0.4000

2) เผยแพรอ่งคค์วามรูร้ะหวา่งหน่วยงานภาครฐัและการสรา้งเครือข่ายหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน ตามนโยบายรฐับาล
ครั้ง / คน 2 / 100 2.4220

3) ความรว่มมือและเสริมสรา้งพนัธมิตรเครือข่ายระหวา่งภาครฐัและเอกชน ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ
ครั้ง / หน่วยงาน 1 / 5 1.0580

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

ยุทธศาสตรส์สปน: 5. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานภายในของ

องคก์ร
29.9963

กลยุทธ:์ 5.1 ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรของ สสปน. ใหมี้ความ

พรอ้มตอ่การพฒันาองคก์ร 
22.4400

หมวดงาน: การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 0.3000

1) พฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร ครั้ง 12 0.3000

หมวดงาน: ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูล 0.4000

1) จดัท ารายงานส าคญัขององคก์รเพ่ือน าเสนอต่อรองนายกรฐัมนตรีท่ี

ก ากบัดูแล (DPM Report)
ฉบบั 2 0.4000

หมวดงาน: พฒันาองคก์รและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 21.3400

1) สนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย เดือน 12 3.5040

2) สนับสนุนการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนของคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการ 
รอ้ยละ 80 6.9360

3) สรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บันักธุรกิจกลุ่มไมซใ์นประเทศและต่างประเทศ งาน 18 4.0000

4) ปรบัปรุงกระบวนการระบบบญัชีและการเงินอยา่งต่อเน่ือง เร่ือง 2 1.3000

5) พฒันาประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งส่วนกลาง (ปี 2565) รอ้ยละ 100 2.2032

6) จดัการขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูลเชิงสถิติเพ่ือใชส้ าหรับการประเมินผล

การปฏิบติังานของ ผอ. สสปน. 
ฉบบั 2 0.1600

7) พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล
รอ้ยละ

(การน ามาใช)้
90 0.4200

8) เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากร รอ้ยละ 80 2.8168

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

หมวดงาน: พฒันาบุคลากร

1) สรา้งระดบัความผูกพนัของพนักงาน สสปน. ฉบบั 1 0.4000

กลยุทธ:์ 5.2 ใชน้วตักรรม การจดัการความรู ้และการบูรณาการ

รว่มกนัภายใน สสปน. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตาม

หลกัธรรมาภิบาล

7.5563

หมวดงาน: พฒันาองคก์รและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 7.5563

1) เพ่ิมประสิทธิภาพสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 1 1.5600

2) พฒันาประสิทธิภาพดา้นยุทธศาสตร ์และกลยุทธอ์งคก์ร แผนงาน 1 0.5200

3) เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของ สสปน. ประจ าปี 2565
แผนงาน 3 3.5000

4) การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน แผนงาน / รอ้ยละ 1 / 80 0.6800

5) เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าแผนงานและงบประมาณ รอ้ยละ 80 1.2963

แผนงานยุทธศาสตรเ์ชิงพ้ืนท่ี 6.0000

เป้าหมายหลกั: 2.การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 6.0000

ยุทธศาสตรส์สปน: 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจของ

ภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
6.0000

กลยุทธ:์ 2.2 สรา้งกิจกรรมไมซเ์พ่ือลดความเหล่ือมล ้าใน

ภูมิภาค เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
6.0000

หมวดงาน: พฒันาพ้ืนท่ีดว้ยไมซ ์กระจายรายไดสู้่ชุมชน 6.0000

1) พฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน: World 

Tea and Coffee Expo

คู่ (เจรจาธุรกิจ)

รอ้ยละ (รายไดเ้พ่ิมขึ้ น)

25

5
6.0000

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2565 
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แผนงานบูรณาการ

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร/์ ตวัช้ีวดั/ 

แผนงาน/ โครงการ
หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ

(ลบ.)

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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.

รวมแผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 66.0000

เป้าหมายหลกัท่ี 2 : การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 66.0000

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ

ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
66.0000

หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียว
66.0000

1) โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกจิ
รอ้ยละ 

(รายไดเ้พ่ิมขึ้ นจากปี 2564)
5 66.0000

รวมแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

(EEC) 
25.3154

เป้าหมายหลกัท่ี 2 : การกระจายรายไดแ้ละความเจริญ 25.3154

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ

ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
25.3154

หมวดงาน : แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC)
25.3154

1) โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี EEC กิจกรรม /งาน /งาน 2 /2 / 2 25.3154

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและงบประมาณ ปี 2564 
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งบประมำณรวม ไตรมำส 1 
(ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)

ไตรมำส 2 
(ม.ค. 65 - ม.ีค. 65)

ไตรมำส 3 
(เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)

ไตรมำส 4 
(ก.ค. 65 - ก.ย. 65)

งบประมำณ 594.0913 130.7001 166.3456 148.5228 148.5228

ร้อยละ 100% 22% 28% 25% 25%

งบประมำณ (สะสม) 130.7001 297.0457 445.5685 594.0913

ร้อยละ (สะสม) 22% 50% 75% 100%

หน่วย : ล้ำนบำท

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ปี 2565
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Thank You
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