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ค าน า 

“White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” จัดท าขึ้นโดยส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.    ภายใต้การบริหารองค์กรของผู้อ านวยการ 
สสปน. นายอรรคพล สรสุชาติ        เอกสารฉบับน้ีมีความตั้งใจที่จะวางรากฐานท่ีดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไว้เป็นแนวคิดของการบริหารและการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะต่อๆ ไป โดยให้ค านึงถึง
บทบาทความส าคัญ และศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสูงถึงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อันจะมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการท่องเท่ียวและภาคบริการให้
แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน  

สสปน. ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการพัฒนาและปรับกลยุทธ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมไมซ์ 
หลังจากเกิดวิกฤตการณ์การเมืองช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2553 ส่งผลให้มีการปิดการจราจรในพื้นท่ี  
ถนนราชประสงค์ และการปิดให้บริการชั่วคราวของโรงแรมในพื้นท่ีดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสาขาบริการท่องเท่ียว รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดช่วง
ปีงบประมาณ 2553 ท่ีผ่านมา สสปน. ได้เร่งผลักดัน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก เน้นการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคเอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อน าข้อมูลมากลั่นกรอง วิเคราะห์ประกอบการการ
ก าหนดกรอบนโยบาย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด หรือแม้แต่การรว่มมือกันหาแนวทาง ปรับยุทธวิธี เพื่อเร่งพลิก
ฟื้นเศรษฐกิจชาติในช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางในการร่วมหารือระดมความคิด  
เพื่อเสนอของบประมาณต่อรัฐบาล เพื่อเร่งกระตุ้น และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถฝ่าฟัน วิกฤติต่างๆ 
โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะน าพาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายหลักของไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ดังน้ันในปีงบประมาณ 2553 น้ี 
จึงถือได้ว่าเป็นปีท่ีสสปน. ได้เขา้ไปมีบทบาทในการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการไมซ์อย่างใกล้ชิดและมากท่ีสุด  ในหลากหลายมิติ และหลากหลายโครงการ ภายใต้กลยุทธ์หลัก คือ 
การดึงงาน (Win) ด าเนินการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นท่ีการประมูลสิทธิ์และการดึงงานเข้าประเทศ การประชาสัมพันธ์ 
(Promote) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหรรมไมซ์ และส่งเสริมอตุสาหกรรม
ไมซ์ในประเทศ และการพัฒนา (Develop) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทย 
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สาระในเอกสารฉบับน้ี สสปน. ได้รวบรวมมาจากข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ระดมความคิดเห็นจากการจัด
งาน MICE Summit เพื่อระดมความคิดของสุดยอดผู้น าด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้ผ่านพ้นวิกฤต โดยได้ข้อสรุปของกรอบแนวทางจัดท าโรดแมป (Road Map) แผนการท างานเพื่อ
ฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย จากน้ันได้น ากรอบแนวทางฯ ดังกล่าวไปผ่านกระบวนการสอบถามความ
คิดเห็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากองค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  จึงเป็นท่ีมาของการจัดท า White Paper ท่ีมุ่ง
ต่อยอดผลประมวลกรอบแนวคิดความร่วมมือในการวางแผนอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันระหว่างสสปน. และภาคเอกชน   
รวมถึงทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยท่ีทุกฝ่ายทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมกัน
ก าหนดแผนและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในเชิงบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการพัฒนาให้สามารถ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สสปน. ได้ก าหนดกรอบนโยบายแนวทางของแผนยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณปี 
2554 ของสสปน. โดยสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีกลั่นกรองร่วมกันระหว่าง  สสปน. 
และภาคเอกชน โดยเจตนารมณ์ส าคัญของ สสปน. มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการ และรับฟงัปัญหาของ
ภาคเอกชนอย่างแท้จริง น าไปสู่การร่วมสร้างอุตสาหกรรมไมซ์ให้แข็งแกร่ง เพื่อมุ่งผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นวาระแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติอย่างมั่นคงต่อไปในปี 2554 และในระยะยาวต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ ท่ีจะน าไปประกอบการพิจารณาการก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดท าโครงการ และการ
ด าเนินการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2554 และระยะต่อไป 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
กันยายน 2553  
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“ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาต ิ(ไมซ์) ในภูมิภาคเอเชีย” 

เจตนารมณ์ร่วมของการพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

1. วิสัยทัศน์ 

2. ประเด็นท้าทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย 
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายของโลกท่ีเกิดขึ้น 

จากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบทางการค้าใหม่ที่มีการเปิด
เสรีมากขึ้นท้ังในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี ในลักษณะการค้าข้ามพรมแดน และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 ท าให้ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศ ส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล การจัด
ประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติหรือไมซ์ โดยเฉพาะการปรับตัวของประเทศก าลังพัฒนาให้สอดรับ
กับทิศทางท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อก าหนดนโยบายของภาครัฐให้เอื้อต่อการดึงดูดผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุม และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ มีดังนี ้

• ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และค่าน้ ามันท่ีผันผวน  
ซึ่งส่งผลต่อจ านวนและรูปแบบของกิจกรรมให้มีความกระชับ และตรงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
มากท่ีสุด เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ รวมไปถึงสถานท่ีจัดงานท่ีมีระยะการเดินทางท่ีไม่ไกล
มากนัก ก็จะได้เปรียบประเทศอื่น  
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• การตระหนักในการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากท่ัวโลกเริ่มหันมาค านึงถึงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศท่ีมีนโยบายท่ีให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมจึงมีความน่าสนใจมากขึ้น ในการเป็นประเทศเป้าหมาย 

• การขยายตัวของสายการบินแบบประหยัด (Low-Cost Airline) ปัจจุบันสายการบินแบบประหยัด
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจ เนื่องจากมีราคาท่ีถูกกว่า และมีเส้นทางการบินท่ี
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันประเทศท่ีมีเส้นทาง     การบินและจ านวนเที่ยวบินของสายการบินแบบ
ประหยัดท่ีหลากหลาย ก็จะได้รับความสนใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติมากขึ้น 

• การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจผู้จัดงานขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มธุรกิจผู้จัดงานในพื้นท่ี
ท้ังทางบวกและทางลบ อีกท้ังยังส่งผลให้กลุ่มธุรกิจผู้จัดงานนานาชาติขนาดใหญ่มีอ านาจต่อรอง
กับประเทศเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้ความภักดีต่อประเทศเป้าหมายลดลง  

• การแสวงหาสถานท่ีและประเทศแปลกใหม่และน่าสนใจ แนวโน้มของผู้ท่ีเข้าร่วมการประชุมและ
นิทรรศการท่ีต้องการท่องเท่ียวในช่วงเวลาท่ีเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมมีมากขึ้น ส่งผลให้แต่ละ
ประเทศมีการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว สินค้าและบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว เพื่อดึงดูดและ
รองรับกับการเดินทางมาจัดประชุมและนิทรรศการมากขึ้น 

• บทบาทของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดซื้อของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีสูงขึ้น และมีอ านาจในการ
ตัดสินใจเลือกประเทศเป้าหมายเอง ส่งผลให้มีการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกยัง
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดซื้อมากขึ้น  

นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วิเคราะห์ภาพรวม 
เศรษฐกิจไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าว่า ในส่วนภาคผลิตจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยผ่านการเชื่อมโยงในระบบห่วงโซ่การผลิต และการรวมตัว
กันในลักษณะของคลัสเตอร์ โดยท่ีภาคการเกษตรยังคงเป็นฐานการผลิตท่ีส าคัญที่จะเชื่อมโยงในการสร้างมูลค่าใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  

รัฐบาลภายใต้การน าของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระดับโลก 
โดยได้ระบุไว้ในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 ในหัวข้อดังนี้  
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4.2.3.1 ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของ
ธุรกิจบริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานฝีมือท้ังในด้านคุณภาพและความรู้ด้าน
ภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตร เข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ 
อาหาร และการท่องเที่ยว รวมท้ังสินค้าบริการท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

4.2.3.4 พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด  และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนจุดขายท่ี
มีความโดดเด่นของไทยให้เป็นศูนย์กลางระดับโลก โดยเฉพาะความพร้อมของการให้บริการทางด้านศูนย์กลางการ
ประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก 

ส าหรับประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท้ังในด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มของอาเซียนท่ีก าลังจะเป็น
ประชาคมทางเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท าให้อาเซียนเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีประชากร
รวมกันมากกว่า 500 ล้านคน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ 
Greater Mekong Subregion (GMS) จะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 
การเกษตร และบริการ  สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น ส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถรวมท้ังโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 

ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นหน่ึงในเครื่องมือท่ีส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือ 
การเร่งสร้างความเชื่อมั่นและน ารายได้เข้าประเทศจากอุตสาหกรรมไมซ์  การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมไมซ์หมุนเวียน
ในประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นในการน าพื้นท่ีหรือสถานท่ีท้องถิ่นน ามาจัดเป็นสถานท่ีจัดประชุม หรือ
รองรับการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ      สนับสนุน
การจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมตลาดกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น พัฒนามาตรฐานบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังปรับบทบาท
ธุรกิจไมซ์ให้เป็นเวทีการพัฒนาเพื่อยกระดับ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานด้านการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนและถ่ายทอดเศรษฐกิจฐานความรู้ให้กับสังคมไทย 
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จากผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเมืองช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2553 ส่งผลให้มีการปิด
การจราจรในพื้นท่ีถนนราชประสงค์ และการปิดให้บริการชั่วคราวของโรงแรมในพื้นท่ีดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการเดนิทางมายัง
ประเทศไทย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาขาบริการท่องเท่ียว รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ เกิดการยกเลิกและการเลื่อนการจัดการประชุมในประเทศไทย  ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์
ต้องตัดสินใจเปลี่ยนสถานท่ีจัดงาน และมีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการต้องเร่งท าการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น รวมถึงค่า
ประกันภัย และค่าเสียโอกาสทางการตลาด รวมท้ังยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็น
จุดหมายปลายทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์  การสูญเสียโอกาสของการเป็นตัวเลือกหลักของประเทศท่ีมีศักยภาพ  
และอตัราการเติบโตของจ านวนและรายได้ของผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ลดลง ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันหามาตรการและ
กลยุทธ์เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไมซ์ไม่สามารถฟื้นตัว
ได้เอง ต้องการการกระตุ้นจากภาครัฐ  เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นธุรกิจท่ีต้องการความมั่นใจและเสถียรภาพ
เป็นส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลในการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว  

 
ล่าสุด ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ว่า 

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 ต่อป ี โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.0‟ 6.0 ต่อป ี
มากกว่าท่ีคาดการณ์เดิม ณ เดือนมีนาคมท่ีร้อยละ 4.5 ต่อป ี โดยได้รบัปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาส
แรก ปี 2553 ท่ีขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12.0 ต่อป ีประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเร็วกว่าท่ีคาด โดยเฉพาะ
ในประเทศคู่ค้าใหม่ในเอเชีย ท่ีส่งผลให้การส่งออกในปี 2553 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราสูง นอกจากน้ัน การใช้จ่าย
ภายในประเทศในปี 2553 ท้ังการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวจากฐานท่ีต่ าในปี
ก่อน แม้ว่าในปัจจุบันมีสัญญาณในทางบวกว่า เศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัย
เสี่ยงส าคัญในช่วงท่ีเหลือของปีจากวิกฤติหน้ีสาธารณะในยุโรปที่อาจส่งต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผล
ต่อเศรษฐกิจไทยท่ีพึ่งพาการส่งออกในระดับสูง และสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศรวมทั้ง
ปัญหาภัยแล้งท่ีอาจกระทบให้การใช้จ่ายภาคเอกชนฟื้นตัวช้ากว่าท่ีคาด ดังน้ัน ภาครัฐจึงยังจ าเป็นต้องฟื้นฟูการใช้
จ่ายภายในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และสร้างสมดุลของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
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3. วัตถุประสงค์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 
        การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

„ ก าหนดกรอบนโยบาย ปรับกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ควบคู่กับการผลักดัน และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปสู่การเป็นจุดหมายหลักของไมซ์ในภูมิภาค
เอเชีย    

„ ส่งเสริม และเปิดโอกาสเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศโดยมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกันในระยะยาว 

„ ส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เป็นวาระแห่งชาติท่ีเป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนท้ังรัฐต่อรัฐ  
    รัฐต่อเอกชน และเอกชนต่อเอกชน 
„ กระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศและในภูมิภาค ท้ังในภาคการบริการ 
    และภาคการผลิต   
„ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการพัฒนาการจัดประชุมและท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ 
และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ อันจะเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

„ พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ         
„ พัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการศึกษา                                                 
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กระตุ้นให้เกิดการจัดประชุม สัมมนา 
และการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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4. เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

4.1 กระตุ้นให้เกิดการจัดประชุม สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
          4.1.1 หลักการและเหตุผล 

„ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจ านวนงานในประเทศ 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไทย (Local Exhibitors) จ านวนผู้เข้าชมงาน (Visitors) อันจะส่งผลต่อ
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ตลอดจนการค้าใน
ประเทศท่ีสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศต่อไป 

„ ส่งเสริมให้สมาคมการค้าต่างๆ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ เพื่อสร้างงานแสดงสินค้าท่ีสนับสนุนโดยบรรดาสมาคมการค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น 

 
          4.1.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ กระตุ้นให้เกิดการจัดประชุม สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอย่างต่อเน่ืองโดยให้
ความส าคัญเน้นท่ีกลุ่ม Corporate กลุ่มสมาคม กลุ่มวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิด Emotional Involvement 

„ กระตุ้นให้ธุรกิจขนาดขนาดยักษ์-ใหญ่-กลาง หันมาจัดการประชุมและท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล
ภายในประเทศโดยใช้โครงการในพระราชด าริท่ีคัดสรรเป็นต้นแบบ โดยภาครัฐให้ Incentive ต่อ
ทุกกลุ่มท่ีจัดประชุม สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ  

„ สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ จัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมบางส่วน รวมถึงบริษัทในการให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศแทนการ
เดินทางไปต่างประเทศ 

„ รณรงค์หรือมีมาตรการให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจัดประชุมสัมมนาในโรงแรมหรือ
ศูนย์ประชุมภายในประเทศ และผลักดันให้เกิดนโยบายการจัดประชุมสัมมนาในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระจายรายได้ภายในประเทศ  

„ ผู้ประกอบการโรงแรมเสนอราคาท่ีดีให้กับคณะประชุมสัมมนา และให้บริการด้วยความน่า
ประทับใจ 
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„ เสนอให้ท ากิจกรรมเพื่อสร้าง Recognition ส าหรับหน่วยงาน ห้างร้านท่ีจัดการประชุมและ
สัมมนาในประเทศ รวมถึงเสนอมาตรการการลดย่อนภาษี 

„ จัดให้มีการศึกษาดูงาน (Familiarization Trip) ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกค้า Corporate 
และน าสื่อมวลชนร่วมไปกับคณะด้วย 

„ รณรงค์ให้บริษัทใหญ่ในต่างจังหวัดจัด Incentive เพื่อทัศนศึกษาและจับจ่ายในกรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ และหาดใหญ่ เป็นต้น โดยมีภาครัฐโดยสสปน.ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในบางกิจกรรม  

„ กระตุ้นให้เกิดการจัดประชุม สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศในหลายๆ จังหวัด
เพื่อเป็นการกระจายรายได้ รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดประชุมสัมมนาข้ามจังหวัด 

„ จัดกิจกรรมพิเศษเพือ่รณรงค์ให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศของบริษัทข้ามชาติท่ี
จัดต้ังภายในประเทศไทย อาทิ  การให้รางวัล Prime Minister Award หรือการจัดประกวด The 
Best Incentive ชิงรางวัลเกียรติยศล้ าค่าจากบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ 

„ ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ โดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า อันประกอบด้วยการให้เงินสนับสนุน การลดหย่อนภาษี และการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีแคมเปญท่ีน่าดึงดูดเพื่อกระตุ้นจ านวนผู้เข้าชมงานไทยให้เพิ่มขึ้น 

„ สสปน. ให้ความรู้หรือจัดทริปพาสมาคมการค้าต่างๆ ดูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศท่ีจัดโดย
สมาคม เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

„ สสปน. สนับสนุนหรือผลักดันให้สมาคมการค้าต่างๆ และบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าเอกชนร่วม
สร้างงานแสดงสินค้าในประเทศให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

„ การท าแบบแผนของการประชุม โดยเฉพาะ Incentive ให้มีการแข่งขันกันท าโปรแกรม เป็นแบบ 
Outside in โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนการจัดงานท้ังหมด รวมถึงการมอบรางวัลให้กับผู้ท่ีชนะ 
โดยอาจจะเป็นรางวัลท่ีสร้างแรงจูงใจ และสร้างก าลังใจให้เกิดการสร้างงาน 

„ จัดท า Package เป็นแบบอย่างและท าให้หน่วยงานในพื้นท่ีร่วมมีส่วนร่วมและรูส้ึกถึงความเป็น
เจ้าบ้าน 
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เพิ่มศักยภาพทางการตลาด 
และสร้างโอกาสในการขายแกอุ่ตสาหกรรมไมซ์ 
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4.2 เพิ่มศักยภาพทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขายแก่อุตสาหกรรมไมซ์ 
 

          4.2.1 หลักการและเหตุผล 
„ เร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ควบคู่กับศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ และธุรกิจ
บริการท่ีเกี่ยวเน่ืองสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการขายโดยเน้นท่ีผู้
ซื้อคุณภาพ รักษากลุ่มลูกค้าประจ า และหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ซื้อคุณภาพ เพื่อสร้างฐาน
การตลาดใหม่ 

„ ทุกภาคส่วนของไทยท้ังภาครัฐ,ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจต่างๆ ควรประสานงานให้เป็นภาพ
เดียวกัน (TEAM THAILAND) โดยร่วมมือกันในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและสร้างโอกาส
ในการขายแก่อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติมาจัดการประชุม สัมมนา และจัดงานแสดง
สินค้าท่ีประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  

 
          4.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ รักษากลุ่มลูกค้าประจ า ควบคู่กับการสร้างความมั่นใจ รวมทั้งเน้นผู้ซื้อคุณภาพ เนื่องจากมี
โอกาสในการตัดสินใจซื้อสูง และหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ซื้อคุณภาพ สร้างฐานการตลาดใหม่ 
ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ซื้อเลือกซ้ือสินค้าคุณภาพ 

„ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าด้วยการด าเนินกิจกรรมโร้ดโชว์ (Road Show) ในตลาดท่ีมีแนวโน้ม
การเดินทางกลับมาสูงอาทิ เอเซีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลยี เป็นต้น พร้อมกับออก 
แคมเปญอย่างต่อเนื่อง 

„ เข้าร่วมกิจกรรม Trade Show และมีมาตรการกระตุ้นให้เอกชนเข้าร่วมให้มากท่ีสุด ควบคู่กับการ
จัดสรรงบประมาณในมิติต่างๆ เพื่อส่งเสริมอตุสาหกรรมไมซ์ อาทิ การสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพื่อส่งเสรมิงานประชุมนานาชาติ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ  

„ จัดกิจกรรม Familiarization Trip อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่เสมอไป อาจ
เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้ท่ีเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งอาจเน้นตลาดรอง 
(Secondary Market) หรือตลาดใหม่ (Emerging Market)   

„  เร่งด าเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดท่องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพ เช่น เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อรองรับการประมูลสิทธิ์เพื่อดึงงานขนาดใหญ่เข้าประเทศ 

„ ร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ไม่เจาะจงเฉพาะแต่สายการบินไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง
การตลาดและให้ได้เครือข่ายสูงสุด 
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„ Sales Visit โดยประสานงานให้เป็นภาพเดียวกันของ TEAM THAILAND โดยรวมหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้
ผลักดันตลาดท่ีมีศักยภาพ ส่วนตลาด Emerging ให้ดูระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

„ จัดท า Recovery Package เพื่อเป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า อันประกอบด้วย สิทธิพิเศษจาก 
โรงแรม ร้านอาหาร สปา ห้างสรรพสินค้า บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฯลฯ 

„ ร่วมกับสายการบิน ไม่เฉพาะสายการบินแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การโปรโมทการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัล  

„ การหาข้อมูลเพื่อเตรียมการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของเราและคู่แข่ง (รูเ้ขารู้เรา)  
ของอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และงาน
แสดงสินค้านานาชาติ 

„ สสปน. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ประเทศของเราวันน้ี” ส าหรับคนไทยในต่างแดน และเชิญ
ชวนเพื่อนชาวต่างชาติร่วมเดินทาง (Home Coming)  

„ ส่งเสริม Thai Chapters เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ท่ีจะน าการประชุม และงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติให้เข้ามาประเทศไทย 

„ การพัฒนาความสดใหม่ของสินค้าด้านไมซ์และการท่องเท่ียว อาทิ ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของ
สถานท่ีท่องเท่ียวเดิมๆ, การสร้างกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างโอกาส และจ านวนคืนพักท่ีมากขึ้น
ของนักท่องเท่ียว โดยการสร้างงานขนาดใหญ่หรือ Mega Event ตามความเป็นไปได้ของนคร
แห่งไมซ์ (MICE City) และส าหรับเมืองที่จุดหมายปลายทางส าคัญ เช่น กรุงเทพมหานคร ควร
จัดงานท่ีมีการโปรโมทในระดับนานาชาติปีละ 3 งาน 

„ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันเพื่อดึงดูดให้ต่างชาติมาจัดประชุม สัมมนา จัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณในการจัดเลี้ยง     
1 มื้อ โรงแรมหรือสถานท่ีจัดงานมอบส่วนลดค่าห้องพักและค่าเช่าสถานท่ีจัดงาน หรือบริษัท
การบินไทยฯ มอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเมื่อเดินทางกับสายการบินไทย หรือการท่าอากาศ
ยานมอบส่วนลดค่า Landing ส าหรับเที่ยวบินเหมาล าท่ีมาร่วมประชุม  สัมมนา และจัดงาน
แสดงสินค้า 

„ จ่ายเงินอุดหนุนเอกชนท่ีจะน างานผู้จัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ  
(Professional Exhibition Organizer ‟ PEO) ท่ีมีนัยส าคัญทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ หรือ
เป็นงานท่ีมีผลทางยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง โดยสนับสนุนแบบถดถอย เป็นระยะเวลา 5 ปี           
จากปีแรกร้อยละ 60  สู่ปีที่ 5 ท่ีร้อยละ 20 โดยลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
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รักษางานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า 

และมี Incentive เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ 
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4.3 รักษางานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า
และมี Incentive เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ  

          4.3.1 หลักการและเหตุผล 
„ เนื่องจากปัจจุบันแต่ละประเทศท้ังในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา หรือแม้แต่เอเชียต่างก็มีศักยภาพ
เพียบพร้อมในการถูกเลือกเป็นสถานท่ีส าหรับจัดประชุม สัมมนา และจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันสูงมากในการได้รับเลือกให้เป็นสถานท่ีส าหรับการจัดงาน
ดังกล่าว ดังนั้น การมี Incentive จึงเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจในการเลือกได้เป็นอย่างดี อันมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยเติบโตขึ้น 

 
          4.3.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ รักษางานท่ีมีอยู่เดิม โดยให้มีการติดต่อกับลูกค้าและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
„ กระทรวงการต่างประเทศมีข่าวสารถึงลูกค้าตามฐานข้อมูลไมซ์อย่างสม่ าเสมอ  
„ การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ โดย Channel of Distribution ต้องเหมาะสมและขยายกว้างขึ้น 
„ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ท่ียังคงจัดอยู่ อาทิ ให้มีผู้แทนจากภาครัฐ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานหรือส่งของก านัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสร้าง Recognition และ
สร้างความประทับใจท่ีดีต่อลูกค้า 

„ ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติต่างๆ อาจปรับลดเป้าหมายและขนาด
งานเป็นรูปแบบงาน B2B ในประเทศ เพื่อรักษางานท่ีมีอยู่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณเพื่อช่วยแบ่งบริษัทจัดงานในด้านต้นทุนการด าเนินงานจัดงาน 

„ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อไม่ให้เปลี่ยนประเทศ
หรือสถานท่ีในการจัดงาน ส าหรับการให้ Incentive ก็อาจน่าสนใจกับบางประเทศหรือ 
Incentive ท่ีให้อาจไม่อยู่ในรูปของเงินอย่างเดียว และนอกเหนือจากการให้ Incentive ควรท่ีจะ
พัฒนาสถานท่ี รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ  
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ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
อุตสาหกรรมไมซ์จากภายในประเทศ 

สู่ระดับนานาชาติ 
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4.4 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์จากภายในประเทศ สู่ระดับ
นานาชาติ  

 
          4.4.1 หลักการและเหตุผล 

„ การประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นต้องท าท้ังในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมี
ความส าคัญที่สุด โดยต้องสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสถานท่ีของ
ประเทศและความน่าสนใจ จุดเด่นต่างๆ ของสถานท่ีหรือประเทศด้วย 

„ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อท าความเข้าใจและเรียกความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาติกลับคืนมา 
ให้ต่างชาติได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ท่ีแสดงว่าบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
เพื่อให้มีเชื่อมั่นและยินดีเดินทางมาประเทศไทย  

 
          4.4.2  แนวทางการด าเนินงาน 

„ จัดส่งข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศให้กับคู่ค้า และสื่อมวลชนเพื่อให้ทราบสถานการณ์ท่ี
ถูกต้อง พร้อมกับ ออกข่าวในกรณีท่ีมีงาน (Event) ส าคัญๆ ในอนาคตท่ียังยืนยันจัดในประเทศ
ไทยอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มที่ยังลังเลอยู่ 

„ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลไมซ์ผ่านทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ/หรือตัวแทนการตลาดใน
ต่างประเทศ (TCEB Representatives) ถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเชิญชวนให้พิจารณา
มาจัดงานในประเทศไทย 

„ สนับสนุน Road Show ไปต่างประเทศส าหรับการประชุมที่ประมูลสิทธิ์ชนะมาแล้ว รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นโดยการท า Roadshow โดยให้สร้างความร่วมมือลักษณะ Team Thailand และใช ้
Thailand Brand ในการสื่อสาร เช่น Thai Hospitality, Value for Money, หรือ อาหารไทย 
โดยรวมองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนไปร่วมกัน  และให้เลือกท า Roadshow ใน
ตลาดท่ีมีศักยภาพอยู่ เช่น อินเดีย และออสเตรเลีย ซึ่งอาจรวมถึงตลาดใหม่ๆ เช่น Middle East, 
Eastern Europe หรือ South America เนื่องจากมีเท่ียวบินท่ีเปิดใหม่ บินเข้าประเทศต่างๆ ใน 
South America  

„ เชิญสื่อมวลชน คู่ค้า และผู้ประกอบการต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม Familiarization Trip พร้อมกับ
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศถึงความพร้อมในการต้อนรับผูร้่วมงาน โดย
ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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„ โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางสถานี โทรทัศน์ท่ีมีชื่อเสียง เช่น CNN, BBC เป็นต้น และ
จัดหา Presenter ท่ีมีภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดีเป็นผู้น าเสนอ 

„ ให้ข้าราชการท่ีไปประชุมในต่างประเทศด้วยเงินของรัฐท าหน้าท่ีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใน
อนาคต โดยมี สสปน. เป็นผู้ช่วยและถือเป็นผลงาน 

„ ประชาสัมพันธ์ส่งสัญญาณทางการตลาดระหว่างประเทศและการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของไมซ์โดยเน้นรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ การเชื่อมโยงกับนานาชาติ และโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีโดดเด่น 

„ ด าเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในประเทศท่ีเป็นเป้าหมายในลักษณะการสัมภาษณ์คนของ
ประเทศน้ันๆ ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น Landmark ของไทย  

„ ประชาสัมพันธ์แคมเปญ  “Brand ประเทศไทย” จุดแข็งของไทยผ่านสื่อระดับโลก 
„ E-News Letter สัมภาษณ์ประสบการณ์ของผู้ท่ีเข้ามาประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
„ พัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับภาคเอกชนท่ีเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวและสถาน
ประกอบการท่ีนักเดินทางไมซ์จะไปถึง 

„ จัดโครงการส่งเสริมให้มีการตบแต่งประดับเมืองที่เป็นนครแห่งไมซ์ หรือ MICE CITY โดยเปลี่ยน
แนวคิดของงาน (Theme) 3 ครั้งต่อปี เพื่อสร้าง “บรรยากาศ” 

„ ควรก าหนดกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อการท าประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
„ ต้องท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในด้านความคุ้มค่า,ความหลากหลายของวัฒนธรรม และ
สถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงให้ความมั่นใจในความปลอดภัย  

„ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องถึงผลส าเร็จของกลุ่มนักเดินทางไมซ์ท่ีเข้ามาในช่วง 1 ปีนับจาก
เกิดวิกฤตการณ์การเมืองในปี 2553 
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สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
กับบุคลากรรัฐและท้องถิ่น 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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4.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์กับบุคคลากรรัฐและท้องถิ่นและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
4.5.1 หลักการและเหตุผล 

„ เพื่อพัฒนาบุคลากรรัฐและท้องถิ่นและองค์กรที่เก่ียวข้องผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี มีความเข้าใจถึง
ศักยภาพ และประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีจะสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น หรือให้เห็นถึงมูลค่า
เศรษฐกิจของท้องถิ่นท่ีจะดีขึ้นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ในท้องถิ่น สร้างเงินตราหมุนเวียนใน
ประเทศ 

„ เพื่อให้บุคลากรรัฐและท้องถิ่นและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี ร่วมสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีการจัดงานต่างๆ ขึ้นใน
พื้นท่ี 

 
          4.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์ และประโยชน์ท่ีจะได้รับต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ รวมถึงการต่อ
ยอดทางธุรกิจ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บุคคลากรรัฐและท้องถิ่นและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ และจะต้องร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ
และกิจการท่ีดูแลให้พัฒนาสามารถใช้เป็นพื้นท่ีจัดประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการได้ 

„  เนื่องด้วยคนท้องถิ่นยังมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์น้อย ควรให้ความรู้ถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท่ีน่าสนใจ
ส าหรับตลาดไมซ์  
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พัฒนาคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ 
ในระยะยาวอย่างมีประสิทธภิาพ 
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4.6  พัฒนาคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 4.6.1 หลักการและเหตุผล 
„  การพัฒนาคนให้เป็นคนดีซึ่งหมายถึงคนท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ หากได้คน
ส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนดีแล้ว การพัฒนาในด้านอื่นๆ ก็จะเป็นไปในทางท่ีดีได้ การพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ก็เช่นกันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคนดีท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้
ก้าวหน้าและแข็งแกร่ง เอื้อต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมในระยะยาว  

 
4.6.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ ทุกงานท่ีสสปน. สนับสนุนในการยื่นประมูลสิทธิ์ ตลอดจนงานท่ีชนะการประมูลสิทธิ์ควรต้องส่ง
คณะกรรมการหรือผู้จัดการประชุมนานาชาติ (Professional Conference Organizer ‟ PCO) 
เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยสสปน. เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์อย่างมืออาชีพ และมี
มาตราฐาน นอกจากน้ี ยังควรให้ความรู้ท่ีถูกต้องในธุรกิจไมซ์ โดยการจัดอบรมสัมนาท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้สนใจรายใหม่ท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

„ ส่งเสริมภาคเอกชนท้ังท่ีมีประสบการณ์ และที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดไมซ์ พัฒนาให้มี
ความรู้อย่างถูกต้อง ท้ังอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับให้เป็นสากล
เทียบเท่านานาชาติ 

„ บรรจุไว้ในแบบเรียนท าการอบรม และแนะน าให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ฝึกอบรม
อาชีพท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความรู้ความช านาญให้มากขึ้นรวมทั้งให้ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศกับหลายๆอาชีพในสาขาท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  

„ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้มีหลักสูตร การเรียน การสอน และการฝึกอบรมในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรรมไมซ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีจิตส านึกสาธารณะที่ดี 
และมีความรู้เท่าทันการปรับเปลี่ยนในด้านธุรกิจไมซ์ 

„ พัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดนอกกรอบ แต่ยังคงให้ความส าคัญในเรื่องใจรักในการ
ให้บริการของคนไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนไทย และเป็นจุดขายของประเทศไทย 
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„ ส าหรับธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ควรริเริ่มแนวคิดด้านการศึกษาท่ีเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการหาแนวทางเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับ
อุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการอบรมในระดับ
ต่างๆเพื่อสนองความต้องการในธุรกิจน้ี ควบคู่กับการวางกลยุทธ์ในการดึงดูดบุคลากรผู้มี
ความสามารถจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว 

„ สนับสนุนให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้เห็นแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรของบุคคลขององค์กรอย่างชัดเจน และเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาท างานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจไมซ์ รวมถึงธุรกิจ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
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ให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
และสนับสนุนการแสดงความจ านงเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพโดยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก
รัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเป็น
เอกภาพและเป็นรูปธรรม 
และปรับกระบวนการให้คล่องตัว 
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4.7 ให้มีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการแสดงความจ านงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
โดยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่าง
เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม และปรับกระบวนการให้คล่องตัว  

 
          4.7.1 หลักการและเหตุผล 

„ การฟื้นฟูและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องท างานร่วมกัน โดยมีสสปน.
เป็นผู้ประสานงานและให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน เพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น  

      
          4.7.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ สนับสนุนการสร้างระบบคมนาคมความเร็วสูง เช่น Bullet Train จากสนามบินนานาชาติไปยัง
เมืองท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพและมีชื่อเสียง อาทิ พัทยา หัวหิน 

„ จัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียว มี Zoning ท่ีชัดเจน เน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเป็นธรรมชาติ 

„ สนับสนุนการเป็น Center of Convention & Exhibition in Medicine ในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก 
„ สนับสนุนการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติประจ าภูมิภาคต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ ชะอ า หัวหิน และ
สนับสนุนการประมูลสิทธิ์ระดับโลก หรือการประชุมระดับนานาชาติ มาจัดในประเทศไทย 
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เสนอให้รัฐเป็นผู้ผลักดันการสร้างงาน 
ด้านอีเว้นท์ (Event) โดยเฉพาะ Flagship Event 
ทั้งในและจากต่างประเทศ 
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4.8 เสนอให้รัฐเป็นผู้ผลักดันการสร้างงานด้านอีเว้นท์ (Event) โดยเฉพาะ Flagship Event 
ท้ังในและจากต่างประเทศ 

 
          4.8.1 หลักการและเหตุผล 

„ หากรัฐสามารถผลักดันให้มีงานด้านอีเว้นท์ (Event) ท้ังในและจากต่างประเทศในประเทศไทย
เป็นจ านวนมากหรืออย่างต่อเน่ืองได้น้ัน จะท าให้สามารถเกิดการกระจายรายได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศและ นักท่องเท่ียวขาเข้า (Inbound)  

 
4.8.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ รัฐบาลควรใช้โอกาสในการพบปะผู้น าจากต่างประเทศหรือการเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์สถานท่ีจัดประชุม/สัมมนา/การจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ที่ก าลังตัดสินใจเลือกสถานท่ีในการจัดประชุมฯ ได้เป็นอย่างดี  
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ให้น าเสนอการจัดตั้งกองทุนสมทบของรัฐ 
และเอกชนเพื่อการสนับสนุน 
การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ (Bidding Fund) 
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4.9 ให้น าเสนอการจัดต้ังกองทุนสมทบของรัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนการ 
     เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ (Bidding Fund) 
 
          4.9.1 หลักการและเหตุผล 

„ การท่ีประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานใดๆ นอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
ประเทศแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย ซึ่งการเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติน้ัน 
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้นงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อาจจะไม่
เพียงพอจึงจ าเป็นต้องจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาสมทบ ซึ่งการจัดต้ังเป็นกองทุนสมทบ
ของรัฐและเอกชนเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม อันจะสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาว  

 
          4.9.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ สสปน. จะศึกษาและด าเนินการหารือกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งภาคเอกชนต่อไป 
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พัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ
เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 
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4.10 พัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อท้ังภาครัฐและ 
       เอกชน  
 
          4.10.1 หลักการและเหตุผล 

„ ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการประกอบการต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ คือ
สามารถใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมทั้งช่วยให้การท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

„ เพื่อจัดการให้บริหารข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีตรงกับความต้องการในการใช้ข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

 
          4.10.2 แนวทางการด าเนินงาน 

„ สสปน. ด าเนินกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านไมซ์ (Intelligence Center) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลออนไลน์ของสสปน. ท่ีให้บริการข้อมูลและ
ค าปรึกษาด้านข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และการส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการด าเนินกิจกรรมด้าน
การตลาดของหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์
และคู่แข่ง (โครงการต่อเนื่องจาก ปี 2553) อาทิ MICE Report รายงานรายไตรมาสที่มุ่งเน้นเน้ือหาท่ี
เป็นท่ีสนใจหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ปัจจุบัน และ Competitors Movement Report 
รายงานความเคลื่อนไหวของประเทศในเอเชียต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์  
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5. แผนด าเนินงานของสสปน. ประจ าปีงบประมาณ 2554  

          ด้วยเจตนารมณ์ส าคัญของ สสปน. ท่ีมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการ และรับฟังปัญหาของภาคเอกชนอย่าง
แท้จริง น าไปสู่การร่วมสร้างอุตสาหกรรมไมซ์ให้แข็งแกร่ง ซึ่งการพัฒนาให้สามารถเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   สสปน. ได้
ก าหนดกรอบนโยบายแนวทางของแผนยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณปี 2554 ของสสปน. โดยสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีกลั่นกรองร่วมกันระหว่าง  สสปน. และภาคเอกชน อันจะน าไปสู่การร่วมสร้าง
อุตสาหกรรมไมซ์ให้แข็งแกร่ง เพื่อมุ่งผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เป็นวาระแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชาติอย่างมั่นคงต่อไปในปี 2554 และในระยะยาวต่อไป 
  
          สสปน. ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักของสสปน. คือ  
 
 
การดึงงาน (Win) ด าเนินการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นท่ีการประมูลสิทธิ์และการดึงงานเข้าประเทศ  
 
การประชาสัมพันธ์ (Promote) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหรรมไมซ์ 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ  
 
การพัฒนา (Develop) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
 
 

WIN              PROMOTE      DEVELOP 
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          สสปน. ได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ                  
746.3054 ล้านบาท เพื่อด าเนินงานตามภารกิจและกลยุทธ์ของ สสปน. ดังนี ้
1. งบบริหาร   176.3984   ล้านบาท    (ร้อยละ 23.64) 
2. งบด าเนินงานตามภารกิจ  569.9070   ล้านบาท  (ร้อยละ 76.36) 
     การดึงงานเข้าประเทศ (WIN)   251.5290   ล้านบาท    (ร้อยละ 33.70)                                         
     การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย (PROMOTE)   225.1200   ล้านบาท   (ร้อยละ 30.16) 
     การพัฒนา (DEVELOP)     93.2580   ล้านบาท   (ร้อยละ 12.50) 
  
 

“ประเทศไทยเป็น
จุดหมายหลักในการจัด
ประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การจัด
ประชุมนานาชาติ และ

งานแสดงสินค้า
นานาชาติระดับโลกใน

ภูมิภาคเอเซีย” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ดึงงานและเร่งขยาย
ตลาดผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  

1. ยกระดับการประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้า 
และนิทรรศการนานาชาติ ไปสู่การจัดงานในระดับ
ภูมิภาค  

2. ประมูลสิทธิ์และสร้างงาน New & Mega Show ให ้
    จัดในประเทศไทย 
3. ปรับเปล่ียนเครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้เป็นเชิง   
    รุกเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมภาพลักษณ์
อุตสาหกรรม MICE ของประเทศ 

1. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
2. สร้างความตระหนักถึงบทบาท สสปน. และ 
    ความส าคัญของอุตสาหกรรม  MICE 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมกิจกรรม
เพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุน  / พัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีในการรองรับ
อุตสาหกรรม สร้างกิจกรรมเพิ่มมูลค่าในพื้นท่ี
เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมองค์กรและบุคลากรในการสนับสนุน MICE 
สู่มาตรฐานสากล  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและงานวิจัยและการเข้าถึง 
3. ก าหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพเพื่อพัฒนา 
    อุตสาหกรรม MICE 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาขีด
ความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรม MICE 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 

1. วางนโยบายและก ากับดูแลทิศทางขององค์กร 
2. พัฒนาโครงสร้างของระบบ กระบวนการ  
    การบริหารงานภายในองค์กร 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับ
ศักยภาพและบทบาท สสปน. 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 

น างานเข้าประเทศ (WIN) 

ส่งเสริม (PROMOTE) 

พัฒนา (DEVELOP) 
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การดึงงานเข้าประเทศ (WIN) 
          การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ของ สสปน. 
งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การดึงงาน การเร่งขยายตลาดผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 251.5290 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 33.70 ของงบประมาณท้ังหมด ท่ีมุ่งเน้นการประมูลสิทธิ์และดึงงานมาจัด
ในประเทศ เพื่อสร้างเงินตราเข้าประเทศ ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 2554 ประเทศไทยต้องยื่นเสนอประมูลสิทธิ์อย่างเป็น
ทางการกับส านักงานมหกรรมโลก หรือ BIE ซึ่งสสปน. มีแผนด าเนินงานส าหรับ Bid Preparation World Expo 
2020 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 โดยมีแผนจัดท าเอกสารเพื่อน าเสนอในกระบวนการประมลูสิทธิ์ 
รวมทั้งเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากส านักงานมหกรรมโลก (BIE) หรือ Key Voters มาตรวจสอบพื้นท่ี (Site Inspection) ใน
พื้นท่ีจัดงาน  
  
 
การประชาสัมพันธ ์(PROMOTE)  
          ขณะที่ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเมืองในปีงบประมาณ 2553 ท่ีผ่านมา ซึ่งต้องยอมรับว่าค่อนข้างมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทย สสปน. ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ ์
และมีนโยบายประชาสัมพันธ์ “Believe in Thailand” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2554 การจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ ยังมุ่งส่งเสริมการตลาด
อุตสาหกรรมไมซ์ โดยการเข้าร่วม Trade Show และ Roadshow ในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก
เวิลด ์ เอ็กซ์โป  2020 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 ให้สสปน.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ความ
คืบหน้าในการเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป  2020 และผลประโยชน์ท่ี               
ประเทศไทยได้รับให้ประชาชนทราบ 
          นอกจากน้ี สสปน. ยังมีนโยบายเชิงรุกส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) โดยมุ่งส่งเสริมการจัด
ประชุม สัมมนา และท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศ เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ให้ผ่านพ้นวิกฤต และเปน็การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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- 41 - 

White Paper เจตนารมณ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

การพัฒนา (DEVELOP) 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย สสปน. มี
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไมซ์ของไทยอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรไมซ์ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล และมีความรู้เท่าทันการปรับเปลี่ยนในด้านธุรกิจไมซ์ นอกจากน้ี ยังมีนโยบายประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน Thai Team ให้เป็นภาพเดียวกัน ท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2554  สสปน. มีโครงการศึกษาวิจัยพื้นท่ีจัด
งานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 ให้ สสปน. ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการในเชิงลึก (Detail Project Feasibility Study) 3 พื้นท่ี คือ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรีและเชียงใหม่ ให้ได้
ผลสรปุใน 120 วัน และท าการศึกษาด้านการลงทุนเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ได้ผลสรุปภายใน 180 วันนับจาก
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
 
          ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. มีแผนด าเนินโครงการพัฒนา Intelligence Center 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 โดยในปีงบประมาณ 2554 จะด าเนินการพัฒนาข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลไมซ์
ของสสปน. กับส านักงานส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ และวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐกับ
ข้อมูลจากสมาคมการประชุมนานาชาติ (TICA) สมาคมแสดงสินค้าไทย (TEA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) 
บนเวบไซต์สสปน. รวมทั้งจะพัฒนาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูอันจะเป็นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดึงงานและเร่งขยายตลาดผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนารูปแบบและยกระดับการ      
จัดงานประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 

1. สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย                                 
    (Event Support / Subsidy) 

  ด้านงานประชุมและท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
  ด้านงานประชุมนานาชาติ 

        - งานประชุมนานาชาติ 
        - งาน  Rotary International 2012 

  ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ 
        - Regional Champion Show 
        - New Show 
        - Upgrade Show 
        - Mega Show 
          (UFI Asia 2011/Horticulture 2011) 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 สนับสนุนและผลักดันการประมูลสิทธ์ิ 
และการสร้างงานใหม่และงานขนาดใหญ่ขึ้นใน
ประเทศไทย 

2. สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทย 
▪  ด้านงานประชุมนานาชาติ 

        - Bid งานประชุมนานาชาติ 
        - สนับสนุนเอกชน Bid งาน 
        - สนับสนุนนักวิชาการ Bid งาน 

▪  ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ 
         (Mega Show : World Stamp)  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรมของสสปน. ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 
การดึงงานเข้าประเทศ (WIN) 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ กิจกรรม 
▪  Bid Preparation World Expo 2020 

        - ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
        - จัดท าเอกสารและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในกระบวนการ   

ประมูลสิทธิ์ เช่น Bid Book, 
          Bid Presentation, Site Plan ฯลฯ 
        - เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องมา Site Inspection ในพื้นท่ีจัด

งาน เช่น ส านักงานมหกรรมโลก (BIE) หรือ Key 
Voters ฯลฯ 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายของงาน            
ภาครัฐไปสู่การเป็นช่องทางการตลาดและ                    
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น         

3. โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ 
     และ สสปน. เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมและงานแสดง 
     สินค้าในประเทศไทย 

▪  จัด Work Shop ความร่วมมือในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 1.4 ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายของ
หน่วยงาน    ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมใน
การดึงงานเพิ่มขึ้น        

4. จัดต้ังตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ (Overseas       
     Marketing Representatives) และสนับสนุนกิจกรรม 

  ▪  ด้านงานประชุมและท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
        - จีนและฮ่องกง 1 อินเดีย 1 ออสเตรเลียและ   
           นิวซีแลนด์ 1 ญี่ปุ่น 1 สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย  
           มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 1 รัสเซีย 1 

▪  ด้านงานประชุมนานาชาติ 
         - สหรัฐอเมริกา 

▪  ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ 
        - จีนและฮ่องกง 2 เวียดนาม 1 อินเดีย 1  
           สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 1 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมMICE ของประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนาช่องทางการสื่อสารและ                
ประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5. ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ การเข้าร่วม Trade    
    Show ในต่างประเทศ 

 ▪  ด้านงานประชุมและท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
        - MICE Trade Show 
        - Leisure Trade Show 

 ▪  ด้านงานประชุมนานาชาติ 
        - EIBTM/AIME/IMEX/AIBTM 
6. จัดงาน Road Show/Sales Mission ในต่างประเทศ 

 ▪  ด้านงานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
        - Road Show 
        - Leisure Road Show 

 ▪  ด้านงานประชุมนานาชาติ 
        - Europe 1 Asia 4 

 ▪  ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ 
 ▪  โครงการ "Thailand the place to meet road     
     show" 

7. จัดกิจกรรมดูงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและ
ความพร้อมของประเทศ (Familiarization 
Trip/Inspection Trip) 

8. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ 
  ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์  
     อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศผ่าน Campaign                                 
      “Thailand Maximize/Extra Value" 

 
 

การประชาสัมพันธ์ (PROMOTE)  
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กิจกรรม 
  Online Marketing/Online Activity และการ   
     ปรับปรุง Website 
  ผลิตและเผยแพร่สื่อสง่เสริมการขาย 
  ด าเนินการตลาดเชิงรุกด้านการประชุมนานาชาติ 
     ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในและต่างประเทศ 
  จัดท า Promotion ด้านการตลาด 
  - Extra Night Extra Smile 

        - Visitor Promotion 
  จัดประกวด Thailand Creative MICE Event  
     Award (TCEA) 
  Communication Support : Event & Seminar 
  MICE Education ผ่านสื่อมวลชน 
  ผลิต Promotion Material/Marketing Material 

9. ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร 
  ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศเพื่อ 
     ประชาสัมพันธ์องค์กรและประเทศไทยในฐานะ   
      เป้าหมายอุตสาหกรรมไมซ์ (PR Communication 
     Campaign) 
  ประชาสัมพันธ์องค์กรเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ  
     สสปน.และให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์    
     (PR Corporate Campaign โดย 
   - จัดท ารายงานประจ าปี 1 ฉบับ 
   - จัดแถลงข่าวเรื่องแผนงานประจ าปี 
   - จัดท าจดหมายข่าว 6 ฉบับ 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ กิจกรรม 

 
  สื่อมวลชนสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ (Media  
     Relations) 
        - จัดแถลงข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร 
        - น าสื่อมวลชนท้ังในและต่างประเทศดูงานด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ (Media Familiarization Trip) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็น   
     เจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป  2020 
        - ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
ให้สสปน.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าใน
การเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรม
โลกเวิลด์ เอ็กซ์โป  2020และผลประโยชน์ท่ีประเทศ
ไทยได้รับให้ประชาชนทราบ 

  10. สนับสนุน/เป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ 
  งาน IT&CMA/CTW 
  งาน Asia for Asia Meeting Industry Summit 
  Thailand Convention Day 
  Dinner Forum (Exhibition) 
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การพัฒนา (DEVELOP) 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนาพื้นท่ีและ Package 
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าภายในประเทศตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

11. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ 
  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ  
     (Domestic MICE) 
   - จัดกลุ่มองค์กร/หน่วยงาน ดูงานด้านไมซ์ในประเทศ   
   (Familiarization Trip) 
   - ส่งเสริมการตลาดและการขายโดยจัดท าบูธ "ประชุม 
   เมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ" ในเทศกาลเท่ียวเมืองไทย  
   Thailand Travel Fair (TTF) พร้อมเอกสารเผยแพร่                 
   (5,000 ชุด) 
   - จัดท า Package พิเศษ ส่งเสริมการขาย ส าหรับลูกค้า                    
    สสปน. 
   - ประชาสัมพันธ์และโฆษณาในและต่างประเทศ (1)  
    Awareness of TCEB (2) Awareness of Prachum  
   Muangthai 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 เพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพขององค์กรและผู้ประกอบการให้เป็น
ที่ยอมรับระดับสากล 

12. พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ 
  ฝึกอบรม 

         - Management MICE Training + Workshop 
         - Tailor-made for MICE Industry 
         -  MICE Education 
         - Exhibition Management Degree (EMD) 
         - TICA/TEA Association Support 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ กิจกรรม 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
และวิจัย เพื่อการบริการอุตสาหกรรม 

13. ศึกษาวิจัย 
  โครงการส ารวจสถิติการจัดการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อ  
     เป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ปี  
      2554 
  โครงการส ารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น 
     รางวัลและการจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย ปี 2554 โดย 
     ชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีถิ่นพ านักถาวรในประเทศ 
     ไทย 
  โครงการศึกษาภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 
     ไทยและภาพลักษณ์ของ สสปน. ในการเป็นผู้ส่งเสริม 
      อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ปี 2554 
  โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปน.  
     ปี 2554 
  โครงการส ารวจและประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมงาน 
     ประชุมนานาชาติในประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2554 
  โครงการศึกษาข้อมูล MICE Unique & Unusual Venue 
  โครงการศึกษาวิจัยของพื้นท่ีจัดงาน World Expo 2020 

       - ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 ให้ สสปน. 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงลึก (Detail 
Project Feasibility Study) 3 พื้นท่ี (พระนครศรีอยุธยา 
ชลบุรีและเชียงใหม่) ให้ได้ผลสรุปใน 120 วัน 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ กิจกรรม 
  14. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 ▪  E-database Management 
 ▪  Intelligence Center 

         - พัฒนา  Intelligence Micro Site บนเวบไซตส์สปน. 
   - โครงการพัฒนาข้อมูล โดยจะด าเนินการพัฒนาเพื่อ 
      เชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานส่งเสริมและพัฒนารัฐบาล 
      อิเล็กทรอนิคส์ และวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล 
      ภาครัฐกับข้อมูลจากสมาคมการประชุมนานาชาติ  
     (TICA) สมาคมแสดงสินค้าไทย (TEA) และสมาคม 
     โรงแรมไทย (THA) บนเวบไซต์สสปน. 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 ก าหนดและยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพของการจัดงานประชุมและ
นิทรรศการ 

15. พัฒนามาตรฐานไมซ ์
 ▪  MICE Security Management Security Standard 
 ▪  Green Meeting 
 ▪  Exhibition Show Audit 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

16. เข้าร่วมเป็นสมาชิกและด าเนินกิจกรรม สมาคมนานาชาติ   
ด้านการจัดประชุม 

 ▪  เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม  
(ICCA/UIA/AACVB/DMAI/PCMA) 

 ▪  ร่วมประชุมประจ าปี 4 สมาคม 
(ICCA/UIA/AACVB/PCMA) 

 ▪  เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดร่วมกับประเทศสมาชิกAACVB 
17. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมการประชุม

นานาชาต(ิไทย) และสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) 
(TICA/TEA Support) 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ กิจกรรม 
18. โครงการ Bangkok Exhibition City of ASEAN 

 ▪  จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 
 ▪  Promote & AD (โฆษณาประชาสัมพันธ์/Road  
      Show/Online Marketing) 

 ▪   สนับสนุนกิจกรรมในต่างประเทศ (Sponsorship) 
19. โครงการ MICE Clinic 

 ▪  จัดประชุมสัมมนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ 
     ผู้ประกอบการไมซ์ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 10  
     หน่วยงาน 

20. ส่งเสริมกิจกรรม THAI TEAM 

 ▪   พัฒนาการบริหารและประสานความร่วมมือ อ านวย  
      ความสะดวกผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE LANE) 

        - ค่าใช้จ่ายส าหรับบริหารส านักงานส่วนหน้าท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ (ค่าจ้าง/ลูกจ้าง/ค่าสาธารณูปโภค/ค่าใช้จ่าย
ส านักงาน) 

 ▪  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความร่วมมือหน่วยงาน 
     ไทยทีม 25 หน่วยงาน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับศักยภาพและบทบาทของ สสปน. 

กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนาระบบบริหารงานภายใน

องค์กร 

21. การวางแผนและติดตามประเมินผล 

 ▪  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดทิศทาง และกรอบ 
      แผนงาน ปี 2555 ของ สสปน. และแนวทางการติดตาม 
      และประเมินผล 

กลยุทธ์ท่ี 6.2 พัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 

22. โครงการวิเคราะห์ และปรับปรุงโครงสรา้งองค์กร  
23. โครงการจัดท าแผนฝึกอบรมพนักงานสสปน. ตามกรอบขีด

สมรรถนะหลักและขีดสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
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