
๑ 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานและสรุปผล รอบ ๖ เดือน : O11, O19 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ก.ย. ๒๕๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒) 

รายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

   คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสปน. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ โดยสรุป ดังนี้ 
  ๑. ผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตของแผนปฏิบัติการฯ  
    ผลผลิต ได้แก่ การจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย  
    ตัวชี้วัดผลผลิต ได้แก่ จ านวนนักเดินทางไมซ์และรายได้จากนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ
และในประเทศ 
   เป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติการฯ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   (๑) กลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ 
     - จ านวนนักเดินทางไมซ ์  ๑,๒๔๘,๐๐๐ คน 
     - รายได้จากนักเดินทางไมซ ์    ๑๑๗,๒๖๐ ล้านบาท 
   (๒) กลุ่มไมซ์ในประเทศ 
     - จ านวนนักเดินทางไมซ ์  ๓๑,๔๐๐,๐๐๐ คน 
     - รายได้จากนักเดินทางไมซ ์        ๖๙,๐๐๐ ล้านบาท 
  ๒. เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ และงบประมาณของแผนปฏิบัติการ 
   (๑) เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการฯ ก าหนดเป้าหมายหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ 
     - การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ 
     - การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม 
     - การกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม 

    (๒) ยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม ส าคัญ 
   ทิศทางการด าเนินงานของแผนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายหลัก อาศัยยุทธศาสตร์จากแผนแม่บท
อุตสาหกรรมไมซ์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นตัวน า โดยมี โครงการ/กิจกรรม ส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ เป็นแนวทาง
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ มีโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพการจัดงานในประเทศไทย การสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานและ
สร้างงานใหม่ การด าเนินกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 



๒ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ มี
โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ การสนับสนุนการจัดงานเพ่ือ
กระจายรายได ้
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ของประเทศไทยและ สสปน. มี โครงการ/
กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้อุตสาหกรรมไมซ์ในและต่างประเทศ การ
พัฒนาประสิทธิภาพงาน Digital Marketing และการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในและ
ต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ มีโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญ ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมไมซ ์
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร มีโครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร 

 ๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 
  งบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๓.๖๓๙๐ ล้านบาท โดยโครงสร้างงบประมาณประกอบด้วย ๕ แผนงาน จ าแนก
การจัดสรรตามเป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้ 

   หน่วย:บาท 

    เป้าหมายหลัก/ยุทธศาสตร์ จัดสรร ร้อยละ 

เป้าหมายหลักที ่ ๑ สรา้งรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ ๓๙๕,๒๒๔,๓๐๐ ๔๔.๗๓% 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรม

ไมซ ์ 
๒๕๘,๗๔๔,๓๐๐ ๒๙.๒๘% 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิการตลาด และภาพลักษณไ์มซ์ ของ

ประเทศไทย และ สสปน.  
๑๓๖,๔๘๐,๐๐๐ ๑๕.๔๕% 

เป้าหมายหลักที ่ ๒ พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ๓๑๓,๖๙๙,๓๐๐ ๓๕.๕๐% 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมไมซ ์ 
๑๐๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑๑.๕๓% 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในของ

องค์กร 
๒๑๑,๗๗๙,๓๐๐ ๒๓.๙๗% 

เป้าหมายหลักที ่ ๓ กระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม ๑๔๑,๔๘๐,๓๐๐ ๑๖.๐๑% 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมภิาค
ผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์ 

๑๔๑,๔๘๐,๓๐๐ ๑๖.๐๑% 

    งบกลาง ๓๓,๒๓๕,๑๐๐ ๓.๗๖% 

    รวม ๘๘๓,๖๓๙,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐% 
 



๓ 

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานฯ จ าแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวม 

งบประมาณ ๑๙๔,๔๐๐,๕๘๐ ๒๔๗,๔๑๘,๙๒๐ ๒๒๐,๙๐๙,๗๕๐ ๒๒๐,๙๐๙,๗๕๐ ๘๘๓,๖๓๙,๐๐๐ 

ร้อยละ ๒๒.๐๐ ๒๘.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

งบประมาณ 
(ยอดสะสม) (บาท) 

๑๙๔,๔๐๐,๕๘๐ ๔๔๑,๘๑๙,๕๐๐ ๖๖๒,๗๒๙,๒๕๐ ๘๘๓,๖๓๙,๐๐๐  

ร้อยละ  ๒๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐  

    
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒) สรุปได้ดังนี้ 
 
เป้าหมายและผลการด าเนินงานของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศและรายได้จากการใช้จ่าย 

 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
นักเดินทางกลุม่ไมซ์จากต่างประเทศ (คน) 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

๒๓๗,๐๐๐ 
(๑๘.๙๙) 

๓๗๔,๐๐๐ 
(๒๙.๙๗) 

๓๑๒,๐๐๐ 
(๒๕.๐๐) 

๓๒๕,๐๐๐ 
(๒๖.๐๔) 

๑,๒๔๘,๐๐๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

ผลงาน  
(ร้อยละ) 

๒๔๑,๐๐๗ 
(๑๙.๓๑) 

๓๓๔,๘๖๗ 
(๒๖.๘๓) 

   

ผลงานสะสม 
(ร้อยละ) 

๒๔๑,๐๐๗ 
(๑๙.๓๑) 

๕๗๕,๘๗๔ 
(๔๖.๑๔) 

   

รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ  (ล้านบาท) 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๒๒,๒๖๐ 
(๑๘.๙๘) 

๓๕,๐๐๐ 
(๒๙.๘๕) 

๒๙,๕๐๐ 
(๒๕.๑๖) 

๓๐,๕๐๐ 
(๒๖.๐๑) 

๑๑๗,๒๖๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

๑๘,๐๓๑ 
(๑๕.๓๘) 

๒๕,๗๙๙ 
(๒๒.๐๐) 

   

ผลงานสะสม 
(ร้อยละ) 

๑๘,๐๓๑ 
(๑๕.๓๘) 

๔๓,๘๓๐ 
(๓๗.๓๘) 

   



๔ 

เป้าหมายและผลการด าเนินงานของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากในประเทศและรายได้จากการใช้จ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
นักเดินทางกลุม่ไมซ์จากในประเทศ (คน) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๘,๔๗๘,๐๐๐ 
(๒๗.๐๐) 

๖,๙๐๘,๐๐๐ 
(๒๒.๐๐) 

๕,๙๖๖,๐๐๐ 
(๑๙.๐๐) 

๑๐,๐๔๘,๐๐๐ 
(๓๒.๐๐) 

๓๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

๖,๔๑๒,๑๑๗ 
(๒๐.๔๒) 

๘,๐๒๕,๙๘๒ 
(๒๕.๕๖) 

   

ผลงานสะสม 
(ร้อยละ) 

๖,๔๑๒,๑๑๗ 
(๒๐.๔๒) 

๑๔,๔๓๘,๐๙๙ 
(๔๕.๙๘) 

   

รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากในประเทศ (ล้านบาท) 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๑๙,๐๐๐ 
(๒๗.๕๔) 

๑๕,๐๐๐ 
(๒๑.๗๔) 

๑๓,๐๐๐ 
(๑๘.๘๔) 

๒๒,๐๐๐ 
(๓๑.๘๘) 

๖๙,๐๐๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

๒๔,๔๙๔ 
(๓๕.๕๐) 

๒๗,๙๐๔ 
(๔๐.๔๔) 

   

ผลงานสะสม 
(ร้อยละ) 

๒๔,๔๙๔ 
(๓๕.๕๐) 

๕๒,๓๙๘ 
(๗๕.๙๔) 

   

   
 ๑. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหลัก ประจ าไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๑.๑ สถานการณ์การนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ 
     ในช่วงมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ มีนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ จ านวน 
๓๓๔,๔๖๗ คน ในจ านวนนี้ เป็นการประชุมของบริษัทเอกชน (Meeting: M) มากที่สุด ๑๐๕,๖๖๑ คน รองลงมา
ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive: I) ๑๐๐,๖๕๓ คน การประชุมวิชาชีพ (Convention: C) ๗๘,๕๒๕ 
คน และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition: E) ๔๙,๖๒๘ คน ตามล าดับ 
    เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ
ขยายตัวร้อยละ ๒.๖๗ ตามการขยายตัวของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ประเภทต่าง ๆ โดยกลุ่มที่ขยายตัวมาก
ที่สุด คือ การแสดงสินค้านานาชาติ (+๗.๗๘%) รองลงมาได้แก่ การประชุมของบริษัทเอกชน (+๔.๐๘%) การ
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (+๐.๖๘%) และการประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่บริษัทเอกชน (+
๐.๓๗%) ตามล าดับ 
   ส าหรับรายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศมีมูลค่ารวม 
๒๕,๗๙๙.๑๘ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๐.๒๒ หรือทรงตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามแนวโน้ม
การประหยัดการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ ส าหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนและการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวโน้มทิศทางของ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งองค์กรการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) คาดว่า ปริมาณการค้าโลกในปี ๒๕๖๒ จะขยายตัว 
ร้อยละ ๔.๐ ซึ่งชะลอลงจากปีก่อนหน้า และเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะยังคงขยายตัวในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่ าน



๕ 

มา (+๓.๗%) โดยคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น) จะชะลอตัวลง
จากเดิมที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๔ เป็น ๒.๑ ส าหรับกลุ่มตลาดใหม่อ่ืน ๆ และประเทศก าลังพัฒนา (เอเชีย ยุโรป
กลางและยุโรปตะวันออก) คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่ทรงตัวกับปีก่อนหน้า (+๔.๗%) 
    ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายจ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศและรายได้
จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า 
จ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๔๖ เช่นเดียวกับรายได้จากการ
ใช้จ่ายที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๒๙ 

จ านวนและรายได้จากผู้เดินทางไมซ์นานาชาติไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มกราคม ถึง มีนาคม 
๒๕๖๒) : ประมาณการ 

MICE 
จ านวนผู้เดินทางไมซ์นานาชาติ (คน) 

ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ (e) %CH 
M ๑๐๑,๕๒๓ ๑๐๕,๖๖๑ +๔.๐๘ 
I ๙๙,๙๗๔ ๑๐๐,๖๕๓ +๐.๖๘ 

C ๗๘,๒๓๙ ๗๘,๕๒๕ +๐.๓๗ 
E ๔๖,๐๔๗ ๔๙,๖๒๘ +๗.๗๘ 

Total ๓๒๕,๗๘๓ ๓๓๔,๔๖๗ +๒.๖๗ 

MICE 
รายได้จากผู้เดินทางไมซ์นานาชาติ (ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ (e) %CH 
M ๙,๘๒๒.๐๔ ๑๐,๐๑๗.๙๓ +๑.๙๙ 
I ๕,๘๓๓.๙๕ ๕,๖๙๗.๓๗ -๒.๓๔ 

C ๖,๔๐๓.๕๔ ๖,๒๓๔.๑๔ -๒.๖๕ 
E ๓,๖๘๒.๔๓ ๓,๘๔๙.๗๔ +๔.๕๔ 

Total ๒๕,๗๔๑.๙๖ ๒๕,๗๙๙.๑๘ +๐.๒๒ 
หมายเหต ุ: e ข้อมูลประมาณการ      ที่มา : สสปน. 

 

   ๑.๒ สถานการณ์นักเดินทางไมซใ์นประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ 
   ในช่วงมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ มี นักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศจ านวน ๘,๐๒๕,๙๘๒ 
คน ในจ านวนนี้ เป็นผู้เข้าการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (Exhibition: E) มากที่สุด ๖,๐๖๓,๕๐๑ คน 
รองลงมาได้แก่  การประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ ใช่บริษัทเอกชน ( Convention: C) 
๑,๓๙๖,๘๒๘ คน การประชุมของบริษัทเอกชนในประเทศไทย (Meeting: M) ๔๗๑,๓๔๘ คน และการท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัล (Incentive: I) ๙๔,๓๐๕ คน ตามล าดับ 
   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม
ไมซ์ในประเทศ ขยายตัวร้อยละ ๖.๒๗ ตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (+๗๑.๐๙%) การ
ประชุมของบริษัทเอกชนในประเทศไทย (+๒๗.๐๔%) งานแสดงสินค้าในประเทศ (+๖.๕๕%) ตามล าดับ ทั้งนี้
เฉพาะการประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่บริษัทเอกชนหดตัวร้อยละ ๒.๗๑  



๖ 

    ส าหรับรายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศในช่วงมกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๒ มีมูลค่ารวม ๒๗,๙๐๔ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๘.๑๗ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตาม
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศ  
    การขยายตัวของผู้นักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศดังกล่าวเป็นผลจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ 
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ดัชนี PCI ในช่วงมกราคม - กุมภาพันธ์ 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (+๕.๖% และ +๔.๓%) การขยายตัวของการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการ
ขยายตัวของภาคการผลิตที่รองรับอุปสงค์ในประเทศ รวมถึงรายจ่ายลงทุนภาครัฐที่หดตัวจากผลของฐานสูง
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
    ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายจ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศและรายได้จาก
การใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า จ านวนนัก
เดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๑๘ เช่นเดียวกับรายได้จากการใช้จ่ายที่สูงกว่า
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๖.๐๓ 
 
จ านวนและรายได้จากผู้เดินทางไมซ์ในประเทศไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มกราคม ถึง มีนาคม 
๒๕๖๒) : ประมาณการ 

จ านวนผู้เดินทางไมซ์ภายในประเทศ (คน) 
MICE ไตรมาสที ่๒ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที ่๒ ปี ๒๕๖๒ (e) %CH 

M ๓๗๑,๐๓๖ ๔๗๑,๓๔๘ +๒๗.๐๔ 
I ๕๕,๑๒๐ ๙๔,๓๐๕ +๗๑.๐๙ 

C ๑,๔๓๕,๗๖๑ ๑,๓๙๖,๘๒๘ -๒.๗๑ 
E ๕,๖๙๐,๗๕๖ ๖,๐๖๓,๕๐๑ +๖.๕๕ 

Total ๗,๕๕๒,๖๗๓ ๘,๐๒๕,๙๘๒ +๖.๒๗ 
รายได้จากผู้เดินทางไมซ์ภายในประเทศ (ล้านบาท) 

MICE ไตรมาสที ่๒ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที ่๒ ปี ๒๕๖๒ (e) %CH 
M ๕๐๑.๔๗ ๖๔๖.๖๑ +๒๘.๙๔ 

I ๑๓๙.๗๐ ๒๔๒.๖๐ +๗๓.๖๖ 
C ๑,๙๘๒.๗๘ ๑,๙๕๕.๒๒ -๑.๓๙ 
E ๒๓,๑๗๓.๒๘ ๒๕,๐๕๙.๙๑ +๘.๑๔ 

Total ๒๕,๗๙๗.๒๓ ๒๗,๙๐๔.๓๔ +๘.๑๗ 
หมายเหต ุ: e ข้อมูลประมาณการ      ที่มา : สสปน. 

 
 
 
 
 



๗ 

 ๒. ผลงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  
  ผลการปฏิบัติงานของ สสนป. ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ประจ าไตรมาส ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี ้
 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 

สร้างรายได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไทยผ่านกลไกการจัด
กิจกรรมไมซ์  

สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย (Event Support/Subsidy) 
๑. สนับสนุนเพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณนักเดินทางธุรกิจจากต่ างประเทศ  

มีจ านวน ๖๖ งาน และมีจ านวนผู้เข้าร่วมงานรวม  ๓๒,๑๖๐ คน โดยมีงาน 
ที่มีขนาดใหญ่เป็น Mega event จ านวน ๑ งาน และสนับสนุนงานการเป็น
เจ้าภาพ ๑ งาน ได้แก่ 

 งาน Date with Destiny Event (QNET) เป็นงานของประเทศ British 
Virgin โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑๒,๐๐๐ คน 

 งาน SITE Global Conference 2019 โดยมีจ านวน delegates จาก
ต่างประเทศเข้าร่วมจ านวน ๓๗๕ คน 

๒. สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ มีจ านวน ๑๒ งาน มีจ านวนผู้เข้าร่วมงาน
รวม ๑๑,๐๓๕ คน ประมาณการรายได้เข้าประเทศรวม ๘๓๘,๐๖๖,๐๐๐ 
บาท โดยมีงานท่ีส าคัญ อาทิเช่น 

 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition 
Asia 2019 มีประมาณการผู้เข้าร่วมงาน ๓,๐๐๐ คน 

 The 34th Congress of Asia-Pacific Academy of Ophthalmology 
(APAO 2019) มีประมาณการผู้เข้าร่วมงาน ๕,๕๐๐ คน 

๓. สนับสนุนและยกระดับการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย 
จ านวน ๑ งาน คือ งาน VIV Asia 2019 เป็นงานแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ าระดับโลกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถือเป็น
งานระดับมหาภาค (ขนาด XL) มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ 
๒๓,๗๔๒ คนและผู้ร่วมออกร้านจากต่างประเทศ ๕,๖๓๕ คน 

 
สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานและการสร้างงานใหม่ 
๔. Bidding fund โดยท าการตลาดร่วมกับภาครัฐ/ เอกชน/ และทุกภาคส่วน 

จ านวน ๒ กิจกรรม มีจ านวน Leads งานท่ีได้จ านวน ๗ งาน 

 กิจกรรม Show Pitching program ส าหรับบริษัท ไบเทคแมน 
เนจเม้น จ ากัด ณ ประเทศจีน  

 กิจกรรม Show Pitching program ส าหรับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน 
ออกาไนเซอร์ จ ากัดณ ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส   

๕. สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ (New show) จ านวน ๒ งาน 
โดยประมาณการผู้เข้าร่วมงานจากต่างชาติรวม ๓,๒๓๓ คน ประมาณการ
รายได้เข้าประเทศรวม ๒๔๕,๗๐๘,๐๐๐ บาทได้แก่ 

 CPhI Southeast Asia 2019  



๘ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 

 Thailand Coffee, Tea, Drinks 2019 and Thailand Bakery and 
Ice Cream 2019 

๖. ยกระดับงานเมกะอีเวนท์ของไทยสู่สากล (Event Hybridization with 
World Event) จ านวน ๑ งาน คือ งาน Bangkok Design Week  X 
Pechakucha 2019 เป็นการสนับสนุนการท างานของผู้ประกอบการไทย และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 
๔.๐ ประมาณการผู้เข้าร่วมงานกว่า ๕๑๕,๐๐๐ คน และผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์เข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า ๑,๓๐๐ ราย อีกท้ังยังดึงลิขสิทธ์ิงานเพชะคุชะ 
(Pechakucha) ซึ่งเป็นงานอีเวนท์ระดับโลกมาไว้ภายในงานด้วย  
 

ขยายตลาดและเพ่ิมความต้องการการจัดงานในประเทศไทย 
๗. พัฒนาศักยภาพงานอีเว้นท์ของไทยให้เป็นเมกะอีเว้นท์ระดับนานาชาติ และ

ยกระดับงานให้เป็นสากล (Homegrown development) จ านวน ๒ งาน 
ได้แก่ 

 งานเทศกาลศิลปะ Low Fat Art Festival Vol.3  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโมเดลตัวอย่างในการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 Bangkok Motorbike Festival 2019 ถือเป็นงานจัดแสดง
รถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
จัดต้ังตัวแทนการตลาดในต่างประเทศและการด าเนินกิจกรรมการตลาดของ
ตัวแทน (Overseas Marketing Representatives) 
๘. จัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ ส าหรับตลาดด้านการประชุมและการ

เดินทางเพื่อเป็นรางวัลใน ๗ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ อเมริกา 
จีน โอเชียเนีย และยุโรป โดยสามารถจัดหา MICE visitors จ านวน ๖๒,๔๔๗ 
คน และ กลุ่ม Mega/ Premium/ Corporate จ านวน ๒๐ กรุ๊ป เพื่อเข้ามา
ร่วมงานในประเทศไทย 

๙. จัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ ส าหรับตลาดการประชุมนานาชาติ 
สามารถจัดหางานที่มีศักยภาพในตลาดยุโรป คือ งาน The International 
Spinal Cord Society (ISCoS, formerly IMSoP)  

 
จัดกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ (Trade Show/ Road 
Show/ Sales Mission)  
๑๐. เข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 

จ านวน ๒ งาน ได้แก่ AIME 2019 และ IT&CM China 2019 มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด ๒๒ ราย ๖๒๑ นัดหมายและจ านวน Leads 
งานท่ีได้จ านวนท้ังสิ้น ๔๙ งาน 



๙ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
๑๑. เข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ จ านวน 

๒ งาน คือ TCEB Roadshow in Myanmar มีผู้ประกอบการในตลาดเมียน
มาร์เข้าร่วม ๘๒ คน เกิดนัดหมายจ านวน ๔๓ นัดหมาย 

๑๒. จัดกิจกรรม Road Show กลุ่มตลาดการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล เพื่อสร้างโอกาสทางการขายให้กับผู้ประกอบการใน ๒ ประเทศ ได้แก่ 
จีนและอินเดีย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด ๓๐ ราย มีกลุ่มลูกค้า (Agent) 
จ านวน ๓๐๔ ราย 

๑๓. จัดกิจกรรม Road Show กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 
เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมของประเทศไทย ๒ ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ UFI Asia-Pacific Conference 2019 
ประเทศญี่ปุ่น มีจ านวน Leads งานท่ีได้จ านวน ๗ และ ๖ งาน ตามล าดับ  

๑๔. จัดกิจกรรม Sales Mission กลุ่มตลาดการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัลในประเทศสิงคโปร์ และเกาหลี โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มี
คุณภาพ จ านวน ๕๐ และ ๑๗ ราย ตามล าดับ 

๑๕. จัดกิจกรรม Sales Mission กลุ่มตลาดการจัดประชุมนานาชาติ ในประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ และมีความเป็นไปได้สูงในการ จ านวน 
๑๒ ราย 
 

๑๖. จัดกิจกรรม one on one meeting กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า
นานาชาติ เพื่อท าประชุมกลุ่มย่อยหารือกับผู้จัดงานแสดงสินค้าใน ๒ ประทศ 
คือ เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน และเมือง Guangzhou ประเทศจีน มี
จ านวน Leads งานท่ีได้จ านวน ๒ และ ๙ งาน ตามล าดับ 

๑๗. จัดกิจกรรม Sponsorship & Networking จ านวน ๒ งาน คือ งาน The ๑๕
th Asia Exhibition and Convention Forum (AKEI) และ งาน UFI 
Diamond Sponsorship 2019 ได้รับสิทธิประโยชน์ภายในงาน จ านวน ๑๑ 
และ ๓๖ รายการ มีจ านวน Leads งานท่ีได้จ านวน ๓ และ ๓ งาน ตามล าดับ 

 
ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นนักเดินทางไมซเ์พ่ิมมากขึ้น 
๑. จัดกิจกรรมการส ารวจความพร้อมและดูสถานที่เพื่อการประมูลสิทธิ์ (Site 

Inspection) จ านวน ๔ งาน ได้แก่  

 งาน INMR World Congress  

 งาน International Symposium on Inflammation and Allergy of 
the Nose (ISIAN) Congress 2023 

 งาน International for Women's Right in Development ๒๐๒๐ 

 งาน BIR Conventions จะจัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



๑๐ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
จัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติ โดยการเป็นสมาชิกและ/หรือ

การเข้าร่วมประชุมประจ าปี (Social Sharing) จ านวน ๓ สมาคม ได้แก่ SITE 
PCOA และ GBTA 

๒. เข้าร่วมงานประชุมประจ าปี Professional Convention Management 
Association (PCMA) – Convening Leaders 2019 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ Trend และรูปแบบการจัดงาน ของ Organizer ในตลาดอเมริกาเหนือ 
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอเมริกาเหนือใน
อนาคต โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรมการ
ประชุมนานาชาติ จ านวน ๒๐ ราย 

๓. จัดกิจกรรม UFI Award and Competition Programs ร่วมกับทาง UFI 
โดยถือเป็นเวทีส าหรับการประกวดและแข่งขันในกลุ่มของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าท่ีมีผลงานท่ียอดเยี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ ๓:  
ส่งเสริมการตลาด และ
ภาพลักษณ์ไมซ์ของ
ประเทศไทย และ  
สสปน.  

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
ฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 
๑. จัดกิจกรรมการตลาดโรดโชว์ในกลุ่มประเทศ CLMV จ านวน ๓ งาน  

 MI Roadshow ประเทศกัมพูชา 

 Corporate Roadshow ประเทศเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง & มันดาเลย์) 

 Corporate Roadshow ประเทศเวียดนาม (ฮานอย & โฮจิมิห์น) 
๒. จัดกิจกรรม Press Conference CLMV 2019 จ านวน ๒ ครั้ง ในประเทศ

กัมพูชาและเมียนมาร์ 
๓. บริหารจัดการคูหานิทรรศการประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส าหรับงาน IT&CM China 2019 ณ ประเทศจีน 
๔. จัดกิจกรรมการตลาด สสปน. ทั้งในและต่างประเทศ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 

การจัดบูธนิทรรศการ (Pop up Booth)  ในงาน UFI JAPAN งาน AIME 
2019 และ งาน SITE 2019 

ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. 
๑. ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในและต่างประเทศ ผ่านการจัดงานแถลงข่าวและ

กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนรวม ๘ กิจกรรม โดยมีมูลค่าข่าว
ประชาสัมพันธ์รวม ๒๑๒,๒๗๑,๙๑๒ บาท  

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร โดยการสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี และการบริการสสปน. จ านวน ๑๕ ช้ินงาน 

๓. ส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กรและสร้างการรับรู้องค์กรผ่านสื่อโทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อกลางแจ้ง จ านวน ๑๐ ช้ินงาน และ
เผยแพร่ไป ๒๓ ครั้ง  

๔. สร้างการรับรู้องค์กรผ่านการสนับสนุนการจัดงาน จ านวน ๒ งาน ได้แก่ งาน 
Honda LPGA 2019 และ งาน Money360 XPO 2019 



๑๑ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
กระจาย
รายได้สู่
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ ๒:  
กระจายรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
ภูมิภาคผ่าน
อุตสาหกรรมไมซ์  

เสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ 
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศร่วมกับหน่วยงานภาคี (Alliance 

Support) จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ 

 สนับสนุนการจัดประชุมของสโมสรโรตารีในประเทศไทย (สงขลา 
อุบลราชธานี นครนายก และนครปฐม) เพื่อให้เป็นการประชุมอบรมและ
เพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างการเรียนรู้จากการท างานท่ีผ่านมา ให้แนวทางในการท างานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชนร่วมกับชุมชน 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมโอชะ ณ ละโว้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ส าหรับกลุ่มไมซ์ (MICE Industry) เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอ
โปรแกรมท่องเที่ยวในรูปแบบ Gastronomy Tourism ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการไมซ์ 

๒. สนับสนุ นการจั ด งานประ ชุมวิ ช าการภาย ในประ เ ทศ  (Domestic 
Convention) จ านวน ๑ งาน ได้แก่ 

 สนับสนุนงาน CLMVT Logistic Conference เพื่อสร้างความร่วมมือ
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน โดยการจัดเวทีสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน ๕ ประเทศ 

๓. สนับสนุนการยกระดับงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Upgrade) 

 สนับสนุนงาน Thailand Yacht Show & Rendevous 2019 จัดขึ้น ณ 
จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักส าหรับการ
จัดแสดงสินค้าเรือส าราญของโลก 

 สนับสนุนงาน AUTOMATION EXPO 2019 จัดขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี 
เพื่อน าความรู้ และเทคโนโลยีด้ านระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 
อุตสาหกรรม ๔.๐ เข้าถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

๔. สนับสนุนการสร้างงานแสดงสินค้าขึ้นใหม่ (New) จ านวน ๑ งาน คือ งาน 
Khon Kean Motor Show เพื่อตอบสนองนโยบาย MICE CITY ของจังหวัด
และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการค้าการขายและการลงทุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของภาคอีสาน 

๕. สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในโครงการพระราชด าริ 
(Royal Project) และชุมชนสหกรณ์ จ านวน ๓ งาน 

 บริษัท สยามบุรีทราเวลทัวร์ จ ากัด จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี มีเข้าร่วมจ านวน 
๗๐ คน 

 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด จัดกิจกรรม ณ โครงการ
ช่ังหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี 



๑๒ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 

 บริษัท เอส.เอส.ฮอลิเดย์ (2003) จ ากัด ศึกษาดูงานในโครงการ
พระราชด าริ “สถานีวิจัยดอยปุย” จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่งเสริมการจัดงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค 
๖. ยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) และเมืองที่มีศักยภาพ จ านวน 

๑ งาน คือ Chiang Mai Blooms ๒๐๑๙ เป็นการยกระดับงาน “มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ” ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเทศกาลระดับนานาชาติ 

๗. ท าตลาด/การประชาสัมพันธ์/การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และแสดงศักยภาพไมซ์
ซิตี้ผ่านการเข้าร่วมงาน Tradeshow/ Roadshow/ Industrial Meetings 
ฯลฯ มีการท า Business matching รวม ๓๙ คู่ธุรกิจ จากงานที่เข้าร่วม 
จ านวน ๓ งาน ดังนี ้

 งาน ASEAN Tourism Forum ๒๐๑๙ เพื่อเพื่อผลักดัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เพื่อเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง ๕ เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา 
ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่นได้มีการลงนามความตกลง MOU ร่วมกัน 
ได้เรียนรู้ และสร้างเครือข่าย ระดับนานาชาติ   

 งาน Thailand MICE Roadshow: Yangon Myanmar เพื่อท า
การตลาด/การประชาสัมพันธ์/สร้างเครือข่าย/เจรจาธุรกิจ และแสดง
ศักยภาพไมซ์ซิตี้ ในกิจกรรม TCEB Roadshow 

 งาน UFI Asia-Pacific Conference ๒๐๑๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความ
พร้อมของกรุงเทพมหานครในฐานะไมซ์ซิตี้ (MICE City) 

๘. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ เมืองที่มี
ศักยภาพ และสสปน. (MICE City Summit) ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วม
เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติ โดยมีผู้
ก าหนดนโยบาย และมีอ านาจตัดสินใจทั้งภาครัฐและเอกชนของ MICE City 
ทั้ง ๕ เมือง และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพเป็น MICE City รวม ๘ เมือง จาก
จังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครราชสีมา จั งหวัดพิษณุ โลก จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธานี  และจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
ส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศและขยายตลาดกลุ่มประเทศ GMS/ CLMV/ SEZ 
๙. สนับสนุนและส่งเสริมการขายและการตลาดในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขง จ านวน ๙ งาน โดยประมาณการผู้เข้าร่วมงานจ านวน ๑,๒๑๐ คน 
โดยมีงานท่ีส าคัญดังนี้ 

 Incentive Group to Thailand (FE CREDIT, Vietnam) 

 Incentive Group to Thailand (Prudential, Vietnam 
 
 



๑๓ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีลูกค้า

ที่มีศักยภาพจ านวน ๑๕๔ ราย จากกิจกรรมดังนี้ 

 Thailand MICE Roadshow in Cambodia ๒๐๑๙  

 Thailand MICE Roadshow in Myanmar ๒๐๑๙ 
๑๑. จัดกิจกรรมการตลาด อาทิ Visitor Promotion for ASEAN+6 Privilege  

ซึ่งท าให้มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศกัมพูชา จ านวน ๒๙ คน 
จ านวนคู่ธุรกิจ ๙๐ คู่ จากงาน ASEAN Plus for VIV Asia 2019 

พัฒนา
อุตสาหกรรม
ไมซ์ด้วย
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ ๔: 
เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์  

พัฒนาการจัดงานด้านไมซ์อย่างย่ังยืน 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร Sustainable Event Professional 

Certificate (SEPC) และ Food Waste Prevention มีผู้เข้าร่วมอบรม ๖๘ คน 
และสร้างรายได้ให้องค์กร ๓๒๔,๐๐๐ บาท 
 

พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ 
๒. จัดกิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน 

(TMVS & AMVS)  

 สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง TMVS จ านวน ๕๙ แห่ง แบ่ง
ออกเป็น ประเภทห้องประชุม ๔๕ แห่ง ประเภทสถานที่จัดงานแสดง
สินค้า ๒ แห่ง และประเภทสถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ ๑๒ แห่ง 

 สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง AMVS จ านวน ๒๐ แห่ง 
๓. ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้รับมาตรฐานนานาชาติ จ านวน ๑ องค์กร คือ 

บริษัท ดิ อินฟินิตี้ แกรนด์ จ ากัด 
 

พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 
๔. จัดหลักสูตรไมซ์ระดับนานาชาติ เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ

งานไมซ์และสร้างผู้ประกอบการที่ได้รับรองความเป็นมืออาชีพ แบ่งออกเป็น 

 หลักสูตรด้านการบริหารจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับนานาชาติ 
(CEM-Certified in Exhibition Management) จ านวน ๔ หลักสูตร มี
ผู้เข้าร่วมอบรม ๔๕ คน ทั้งไทยและต่างชาติ 

 หลักสูตรด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (CIS- Certified Incentive 
specialist) มีผู้เข้าร่วมอบรม ๗๐ คน ทั้งไทยและต่างชาติ 

๕. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชาติด้านการจัดงานประชุม เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมในประเทศไทย
โดยเฉพาะในภูมิภาคให้มีมาตรฐาน 

๖. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค ( MICE 
Academic Cluster)  ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้
โครงการ MICE Cluster และกิจกรรมแนะแนวอาชีพครูแนะแนว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๖๕ คน 



๑๔ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
๗. จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนไมซ์สู่การเป็นผู้ประกอบไมซ์รุ่นใหม่ (MICE 

Student Chapter & MICE Start Up) ในช่ืองาน “MEGA MICE NICE TO 
MEET YOU” มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ๔๙๓ คน 

 
ส่งเสริมและบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 
๘. จัดกิจกรรมสัมมนา MICE Clinic ในหัวข้อ "Thailand ๔.๐ and 

Sustainable Meeting" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์"
หลักการการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Meetings)" และ "นวัตกรรม
แอปพลิเคช่ัน Biz Connect เพื่อการประชุม" มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่วมงาน จ านวน ๑๐๐ คน  

๙. จัดการประชุมคณะท างานร่วมภาคสนาม (Joint Operating Committees: 
JOC) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการอ านวยความสะดวกด้านพิธี
การศุลกากรส าหรับงาน International Bangkok Bike ครั้งท่ี ๑๒ โดยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ จ านวน ๕ หน่วยงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

๑๐. ประชุมหารือกับองค์กรภาครัฐของต่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการอ านวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์กับ ๕ หน่วยงาน 
ได้แก่ การท่าอากาศยาน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจคนเข้าเมือง ๑ การ
ท่ า อ า ก า ศ ย า น -ท่ า อ า ก า ศ ย า น ด อน เ มื อ ง  ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย 

 
สร้างสรรค์นวัตกรรมไมซ์ (MICE Intelligence & Innovation) 
๑๑. จัดงานสัมมนา MICE Intelligence & Innovation Conference มีเข้า

ร่วมงาน (Onsite) จ านวน ๔๕๖ คน 
๑๒. ปรับปรุงและพัฒนา TCEB swift apply โดยมีผู้ที่ขอรับการสนับสนุนผ่าน

ระบบ RFS จ านวน ๔ งาน ได้แก่ 

 Victam Asia ก าหนดจัดงานในวันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 SPER INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION ก าหนดจัด
งานในวันท่ี ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 International Conference on Bridging the gap in 
Pharmaceutical Research and Industry ก าหนดจัดงานในวันท่ี ๒๓-
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 Laguna Phuket Marathon X Mass Participation Asia ก าหนดจัด
งานในวันท่ี ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๑๕ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา TCEB E-library มีปริมาณการเข้าชม ๒๗,๗๔๕ page 

views 
๑๔. พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์แบบดิจิทัล (BizConnect 

Application) โดยมีรายละเอียดผลการใช้งาน ดังนี้ ยอดการดาวน์โหลดผ่าน
แอปพลิเคช่ัน คือ ๒,๖๘๓ ดาวน์โหลด ยอดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คือ 
๑,๕๕๐ User และการรับรู้ผ่านโซเชียล คือ ๗,๗๖๒ การรับรู้ มีงานที่ขอใช้
แอปพลิเคชั่น จ านวน ๑๙ งาน 

๑๕. พัฒนาเนื้อหาส าหรับ MICE Intelligence Center จ านวน ๗ ช้ินงาน ๔ Info 
graphic และ ๑ วีดทิัศน์  

๑๖. เข้าร่วมโครงการ Leading Innovation ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๕ คน  

๑๗. อ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) 
จ านวน ๙๖ งาน 

๑๘. จัดกิจกรรมการตลาดสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) โดยสร้างความร่วมมือ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแสดงสินค้าไทย 

 ยุทธศาสตร์ ๕:  
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายใน
ขององค์กร (Internal 
Development) 

พัฒนาประสิทธิภาพด้านบัญชี การเงิน และการงบประมาณ 
ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงบประมาณ โดยน าเสนอข้อมูลองค์กรเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ สสปน.และหารือเกี่ยวกับ
นโยบายของส านักงบประมาณ รวมถึงทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดสรร
งบประมาณของประเทศ 
 

พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  แผนงาน และการติดตาม
ประเมินผล 
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๔๙ คน 
๒. จัดท ารายงานติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ สสปน. และอุตสาหกรรมไมซ์ จ านวน ๓ รายงาน ได้แก่  

 Global Snapshot and What’s Next for TCEB 

 ฉบับท่ี ๑ บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งประเทศไทย ๒๕๖๒   

 ฉบับที่ ๒ เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน-สหรัฐ, Brexit, สงครามอินเดีย 
ปากีสถาน และวาระทีไ่ทยเป็นประธานประชุมผู้น าอาเซียน 

๓. ติดตามประเมินผลและการประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงาน TCEB 
Corporate Roadshow ๒๐๑๙ กลุ่มประเทศ CLMV 

 
   พัฒนาองค์กร 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยด าเนินการให้พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตร



๑๖ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ หมวดหมู่งานและรายละเอียดผลงาน 
การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skill) 

 หลักสูตร Certified Incentive Specialist (CIS) ผู้เข้าอบรมจ านวน ๓ คน 

 หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" ผู้เข้าอบรม
จ านวน ๕๓ คน 

 

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๒ 

             ๓.๑ ในไตรมาส ๒ มีการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการโอนย้ายงบประมาณรวม ๒๐ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐.๖๗ ล้านบาท
ประกอบด้วยการโอนย้ายภายในฝ่าย ๑๙ รายการ  โอนย้ายงบประมาณระหว่างฝ่าย ๑ รายการ   

   ๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมประจ าไตรมาส ๒  

          ในภาพรวมของการด าเนินงาน สสปน. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๔๙๑.๑๐๑๐  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๗  ของเป้าหมายรายปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ ๕.๕๗ การใช้จ่าย
ประกอบด้วย ส่วนที่เบิกจ่าย ๑๙๗.๙๔๓๗  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๐ ตั้งเบิก ๑๔๙.๑๗๗๑ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘ และส่วนที่เป็นการผูกพัน (เงินสนับสนุนและอ่ืนๆ) ๑๔๓.๙๘๐๒  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๒  และมีส่วนคงเหลือ ๓๐๑.๓๙๑๘ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑  ผลการด าเนินงานในไตรมาสนี้ 
ส่วนหนึ่งอันเป็นผลมาจากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี (รายละเอียดการใช้จ่าย
จ าแนกตามประเภทดังตาราง) 

 หน่วย : ล้านบาท  

งบประมาณ เป้าหมายไตรมาส ผลการใช้จ่ายไตรมาส ๒  
จ าแนกตามประเภท 

๘๘๓.๖๓๙๐ ไตรมาสที่ ๑        ๑๙๔.๔๐๐๕          
(๒๒%)                                 
ไตรมาสที่ ๒        ๒๔๗.๔๑๘๙          
(๒๘%)                        
ไตรมาสที่ ๓        ๒๒๐.๙๐๙๘          
(๒๕%)                      
ไตรมาสที่ ๔        ๒๒๐.๙๐๙๘          
(๒๕%)                                           

เบิกจ่าย                       
๑๙๗.๙๔๓๗  (๒๒.๔๐%)                                 
ตั้งเบิก 
๑๔๙.๑๗๗๑  (๑๖.๘๘%)                                  
ผูกพัน (เงินสนับสนุนและอื่นๆ) 
๑๔๓.๙๘๐๒  (๑๖.๒๙%)                                                         
รวม ๔๙๑.๑๐๑๐     
เทียบกับเป้าหมายรายป ี( ๕๕.๕๗%) 

 

 

 

 



๑๗ 

  ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ สสปน. มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมการมีการเบิกจ่ายสูงที่สุด (๑๑๖.๒๙ 
ล้านบาท) รองลงมาได้แก่ เป้าหมายที่ ๓ การกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม (๑๒.๐๔ 
ล้านบาท) และเป้าหมายที่ ๑ การสร้างรายได้ ๖๘.๘๕ ล้านบาท ตามล าดับ  

ยุทธศาสตร์ 
 งบประมาณ

ตามแผน 
ปฏิบัติการ  

 งบประมาณ
ภายหลังโอน
เปลี่ยนแปลง  

 ผูกพัน
โครงการ 

(ขออนุมัติ)  

 ผูกพันสัญญา 
(ต้ังเบิก)  

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

รวม 
๘๘๓.๖๓๙๐ 

 
๘๘๓.๖๓๙๐ 

(๑๐๐%) 
๒๓๕.๑๒๖๓ 
(๒๖.๖๑%) 

๑๔๙.๑๗๗๑ 
(๑๖.๘๘%) 

๑๙๗.๙๔๓๖ 
(๒๒.๔๐%) 

๓๐๑.๓๙๑๘ 
(๓๔.๑๑%) 

เป้าหมายหลักที่ ๑ : สร้างรายได้ 
๓๙๕.๒๒๔๓ 

 
๓๙๗.๐๒๔๓ 

(๑๐๐%) 
๑๔๕.๗๒๘๙  
 (๓๖.๗๑%) 

๕๓.๒๘๙๓  
(๑๓.๔๒%) 

๖๘.๘๕๐๔  
(๑๗.๓๔%) 

  ๑๒๙.๑๕๕๖  
(๓๒.๕๓%) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยผา่นกลไก 
การจัดกิจกรรมไมซ ์

๒๕๘.๗๔๔๓ 
 

๒๕๙.๐๔๔๓ 
(๑๐๐%) 

๙๐.๐๗๐๐  
(๓๔.๗๗%) 

๒๗.๕๐๗๗  
(๑๐.๖๒%) 

๕๒.๕๑๗๒  
(๒๐.๒๗%) 

 ๘๘.๙๔๙๓  
(๓๔.๓๔%) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริม
การตลาด และภาพลักษณไ์มซ์
ของประเทศไทยและ สสปน. 

๑๓๖.๔๘๐๐ 
 

๑๓๗.๙๘๐๐ 
(๑๐๐%) 

๕๕.๖๕๘๙ 
(๔๐.๓๓%) 

๒๕.๗๘๑๖  
(๑๘.๖๙%) 

๑๖.๓๓๓๒  
(๑๑.๘๔%) 

๔๐.๒๐๖๓  
(๒๙.๑๔%) 

เป้าหมายหลักที่ ๒ : พัฒนา
ประเทศด้วยนวัตกรรม 

๓๑๓.๖๙๙๓ 
 

๓๒๙.๕๔๙๓ 
(๑๐๐%) 

๕๐.๑๕๒๒ 
(๑๕.๒๒%) 

๕๕.๖๑๒๕  
(๑๖.๘๘%) 

๑๑๖.๒๘๘๓  
(๓๕.๒๙%) 

๑๐๗.๔๙๖๒  
(๓๒.๖๑%) 

ยุทธศาสตร์ ๔ : เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ ์

๑๐๑.๙๒๐๐ 
 

๑๐๙.๐๗๐๐ 
(๑๐๐%) 

๓๙.๑๕๘๗ 
(๓๕.๙๐%) 

๓๑.๕๑๑๗  
(๒๘.๘๙%) 

๑๘.๙๒๓๙  
(๑๗.๓๕%) 

๑๙.๔๗๕๗  
(๑๗.๘๖%) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภายในขององค์กร 

๒๑๑.๗๗๙๓ 
 

๒๒๐.๔๗๙๓ 
(๑๐๐%) 

๑๐.๙๙๓๕ 
(๔.๙๙%) 

๒๔.๑๐๐๘  
(๑๐.๙๓%) 

๙๗.๓๖๔๔  
(๔๔.๑๖%) 

๘๘.๐๒๐๕  
(๓๙.๙๒%) 

เป้าหมายหลักที่ ๓ : กระจาย
รายได้และความเจริญในทุกภาค
ส่วนของสังคม 

๑๔๑.๔๘๐๓ 
 

๑๔๓.๗๙๘๗ 
(๑๐๐%) 

๓๙.๒๔๕๒ 
(๒๗.๒๙%) 

 ๔๐.๒๗๕๓  
(๒๘.๐๐%) 

 ๑๒.๘๐๔๙  
(๘.๙๐%) 

๕๑.๔๗๓๓  
(๓๗.๗๙%) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : กระจายรายได้
และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมภิาค
ผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์

๑๔๑.๔๘๐๓ 
 

๑๔๓.๗๙๘๗ 
(๑๐๐%) 

๓๙.๒๔๕๒ 
(๒๗.๒๙%) 

๔๐.๒๗๕๓ 
(๒๘.๐๐%) 

๑๒.๘๐๔๙ 
(๘.๙๐%) 

๕๑.๔๗๓๓ 
(๓๗.๗๙%) 

งบกลาง ๓๓.๒๓๕๑ ๑๓.๒๖๖๗    
๑๓.๒๖๖๗ 
(๑๐๐%) 

  

    

    


