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สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ เปนหนวยงานภาครัฐภายใต 
การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ตั ้งแตป พ.ศ. 2547
ดวยบทบาทของการเปนผูสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การจัดงานเชิงธุรกิจ ครอบคลุมทั ้งการจัดประชุมองคกร 
การเดินทางเพื่อเปนรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ การจัด 
นิทรรศการ และงานแสดงสินคานานาชาติ หรืออุตสาหกรรม 
ไมซ รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนเมกะอีเวนทและ 
เทศกาลนานาชาติ ทีเส็บ จึงเปนเพื่อนคูคิดทางธุรกิจอยางมี 
กลยุทธ เปนผูนำในการสรางสรรคและเปนผูใหคำปรึกษา 
ในการแกปญหาเพื่อใหบริการที่ตอบสนองทุกความตองการ

เปาหมายของทีเส็บ คือ การผลักดันใหประเทศไทยเปน 
จุดหมายปลายทางระดับโลกของการจ ัดก ิจกรรมไมซ 
เพื่อกระตุนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศและเปนกลไก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
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ให�เป�นเคร�่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศด�วยนวัตกรรม 

เพ�่อสร�างความเจร�ญและกระจายรายได� 
ไปสู�ทุกภาคส�วนอย�างยั่งยืน

3 เป�าหมายหลักแห�งความสำเร็จ
เพ�่อผลักดันประเทศไทยสู�การเป�น

ศูนย�กลางการจัดงาน
ในระดับนานาชาติ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ดวยการยกระดับการจัดงาน

ใหเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
พรอมสงเสริมภาพลักษณประเทศไทย

เปนจุดหมายปลายทาง
การจัดงานระดับนานาชาติ

การสร�างรายได�และ
พัฒนาเศรษฐกิจ

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมไมซไทย

ยกระดับใหเปนวาระแหงชาติ 
และเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของทีเส็บ

พัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ�
ด�วยนวัตกรรม

พัฒนาและยกระดับการจัดงาน
เพื่อกระจายรายได

และลดความเหลื่อมล้ำในทุกภูมิภาค

การกระจายรายได�
และความเจร�ญ
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สร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในฐานะ
ผู�สร�างการเติบโตให�กับอุตสาหกรรมไมซ�ไทยอย�างยั่งยืน

ทีเส็บ มุ�งมั่นดำเนินงานตามยุทธศาสตร� 
ร�วมกับผู�ประกอบการและพันธมิตรทุกภาคส�วน
เพ�่ออุตสาหกรรมไมซ�ไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ยกระดับงานไมซเดิมใหเติบโตตอเนื่อง 
และเพิ่มจำนวนงานไมซ เพื่อขับเคลื่อน 
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด�วยไมซ�

เพิ่มกิจกรรมและจำนวนงานไมซ 
กระจายรายไดสูภูมิภาค

2. กระจายรายได�และกระตุ�นเศรษฐกิจ
ภูมิภาคผ�านไมซ�

สงเสริมการตลาดและภาพลักษณไมซไทย 
ใหเปนจุดหมายไมซนานาชาติ และสงเสริม 
บทบาทของ ทีเส็บ ใหเปนที่รูจัก  

3. ส�งเสร�มภาพลักษณ�ไมซ�ไทย 
    และ ทีเส็บ 

ยกระดับมาตรฐานไมซ สงเสริมการจัดงาน 
ดวยนวัตกรรม และสรางความรวมมือ 
กับเครือขายพันธมิตรธุรกิจไมซ

4. เพ��มความสามารถการแข�งขัน
และยกระดับไมซ�เป�นวาระแห�งชาติ

ยกระดับศักยภาพบุคลากรผูใหบริการ 
และใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำงานภายใตหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในองค�กร
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สำนักงานส�งเสร�มการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค�การมหาชน) หร�อ ทีเส็บ

สัมมนา
และการเดินทางเพื่อเปนรางวัล

โปรโมชั่นส�งเสร�ม
การจัดประชุม
งานแสดงสินค�า
เมกะอีเวนท�และ
เทศกาลนานาชาติ

อำนวยความสะดวกและ
การประสานงานภาครัฐ

งานเมกะอีเวนท�
และเทศกาลนานาชาติ

ส�งเสร�ม ผลักดันและพัฒนา
การจัดงานไมซ� รวมถึงเมกะอีเวนท�
และเทศกาลนานาชาติทั้งในประเทศ

และระดับนานาชาติ


