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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. 

 
 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. 

  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 (ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 119  

ตอนที่ 95 วันที่ 27 กันยายน 2545) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการใน

ประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีการน าเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือประชาชนให้เกิดความช านาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้

ความรู้แก่ผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวส านักงานต้องมุ่งมั่นพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ

ประเทศในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการนานาชาติ 

  

 วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้น าด้านการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาคเอเชีย  

    เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ   

1) สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

2) ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ 

4) ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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 ภารกิจ  

  อ านาจหน้าที่ตาม พรฏ. จัดตั้งส านักงานฯ พ.ศ. 2545 (มาตรา 8) 
 

1. ก าหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
3. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดท าข้อเสนอเพ่ือขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล รวมทั้งให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ  

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
5. สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
6. ก าหนดมาตรฐานและรองรับคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
7. เป็นศูนย์ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
8. พัฒนาโครงการที่จ าเป็นต่อการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย  

ภายใต้โครงการสนับสนุนจากทางรัฐบาล 
9. ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
10. กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
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 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

 นโยบายรัฐบาล 

1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

หมายเหตุ สสปน. มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบายในข้อที่ 6 
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 นโยบายการจัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสปน.ได้ด าเนินการจัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ        สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง 

พ.ศ. 2560-2564 ที่มีแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแส

ความต้องการของตลาดโลกในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ  อีกทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสง บ

แห่งชาติในด้านการต่างประเทศที่ให้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบ  เชื่อมโยงไปยังนโยบายรัฐบาลใน

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ. 2560-2564 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสปน. มีแผนงานที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ 

พ.ศ.  2560-2564  ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 3 เรื่อง คือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความเป็นมืออาชีพ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโครงการ

กิจกรรมจะครอบคลุม 7 ยุทธศาสตร์ 16 กลยุทธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณ 

 

จากยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 สสปน.ได้จัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  

แผนงาน พัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  

ผลผลิต การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 

ตัวช้ีวัดและ

เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ  : จ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

                  1,109,000 คน 

                               จ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากในประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 

                               26,000,000      คน 

 

2. เชิงคุณภาพ       :  รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศท่ีเดินทาง                           

มาประเทศไทย  101,000 ล้านบาท 

รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากในประเทศที่เดินทาง

มาประเทศไทย 54,000 ล้านบาท 
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งบประมาณ 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสปน. ได้รับงบประมาณ จ านวน 992.3327 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปี 2559 

(1,029.5366 ล้านบาท) จ านวน 37.2039 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 โดยจ าแนกงบประมาณตามแผนงานการใช้

จ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. แผนงานบุคคลากรภาครัฐ                 124.0627 ล้านบาท  (ร้อยละ 12.50) 

2. แผนงานบูรณาการ                         90.0000  ล้านบาท  (ร้อยละ  9.07) 

 ส่งเสริมตลาดในประเทศ          87.0000  ล้านบาท   

 งบส ารอง                           3.0000  ล้านบาท   

3. แผนงานพื้นฐาน                           778.2700 ล้านบาท  (ร้อยละ 78.43) แบ่งออกเป็น 

 ความได้เปรียบในการแข่งขัน    599.4500  ล้านบาท   คิดเป็น ร้อยละ 77.02 

 ความเป็นมืออาชีพ        139.4960  ล้านบาท   คิดเป็น ร้อยละ 17.92 

 การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน         9.9500  ล้าน    คิดเป็น ร้อยละ  1.28 

 ความร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง  

18.0000 ล้านบาท   คิดเป็น ร้อยละ  2.31 

 งบส ารอง                              11.3740   ล้านบาท   คิดเป็น ร้อยละ  1.46 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 การด าเนินงานของ สสปน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวม 16 กลยุทธ์ ตามแผน

ทิศทางนโยบายการด าเนินงานของ สสปน. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชื่อมโยงไปสู่โครงการและกิจกรรมตามแผนงานและน าไปสู่งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 992.3327 ล้านบาท 

โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณได้ดังตารางต่อไปนี้ 

                         หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

แผนงานบุคคลากรภาครัฐ     124.0627 

GOAL : ความเป็นมืออาชีพ     124.0627 

DEVELOP 
พัฒนาปัจจัยเอ้ือเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย 

    

124.0627 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
124.0627 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
124.0627 

KPI: โครงการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบแล้วเสร็จตามแผน 
KPI: ผลการจัดระดับการก ากับดูแลขององค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ของกพร.  

    
  

    
  

1 งบบุคลากร     124.0627 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

แผนงานบูรณาการ     90.0000 

GOAL : ความได้เปรียบในการแข่งขัน     67.1500 

WIN 
ด าเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และ
การเพิ่มจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 

    

60.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมฯ     5.5000 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ผนึกก าลังร่วมกับพันธมิตรกลยุทธ์ 
ในการขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงาน 

    

5.5000 

KPI: จ านวนข้อริเริ่มหรือโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 
KPI: ร้อยละความส าเร็จของโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 

    

  

1 ส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการประชุม
วิชาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคี (Alliance Support) 

6 
6 

หน่วยงาน 
แผนบูรณาการ (งาน) 

 
4.000  

2 สร้างพันธมิตรธุรกิจไทยผ่านบริษัทข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย 
(EXPAT) 

1 ครั้ง   

  30 
50 

Expat กทม. (ราย) 
ในจังหวัดที่จัดงาน (ราย) 

1.5000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจ านวนนักเดินทางไมซ์     54.5000 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่าง / ที่ย่ังยืน 

    

23.2000 

KPI: จ านวนงานไมซ์ 
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ 
KPI: รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 

    

  

    

  

3 สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการขายและการตลาดกลุ่มประเทศ 
CLMV (Financial Subsidy) 

8,000 ราย   

      6.5000 

4 กระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาและการจัดกิจกรรมการขายและ
การตลาด CLMVT SEZ (TS/RS/Sales Mission)  

5 ครั้ง   

      7.7000 

5 สัมมนาและการสร้างการรับรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  3 ครั้ง   

          9.0000 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มและเสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ (Domestic 
MICE event) 

    30.5000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

KPI: จ านวนงานไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 

    
  

    

  

6 ส่งเสริมการจัดงาน Domestic MICE  
(ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ) 

 4 กิจกรรม  

10.4000 
7 Thailand Domestic MICE Mart 2017 (TDMM2017) 3 

300 / 150 
300 
3 
1 

ครั้ง 
ผู้ซื้อ / ผู้ขาย 
Sale leads 

กิจกรรมพิเศษ 
แผนงานบูรณาการ 

 
 
 
 
 

9.5000  

8 ส่งเสริมการจัดงาน Domestic Exhibition  3 กิจกรรม    

  
  

    6.1000 

9 สนับสนุน Empowering Thai Exhibition ปีท่ี 2 2 งาน   

          4.5000 

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเดินทางไมซ์     0.8000 

KPI: ความพึงพอใจของนักเดินทางไมซ์ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ       
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

10 ส่งเสริมทางด้านการรับรู้ FAM Trip และการตลาดกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยจัดกิจกรรม FAM เพื่อยกระดับการรับรู้สินค้าแก่กลุ่ม HI 
end CLMV 

1 
15 
30 

ครั้ง 
ผู้ซื้อ CLMV 
ผู้ขายไทย 

 
 

0.8000  

PROMOTE 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย 

    

7.1500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย 

    

7.1500 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ     4.6500 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยของ
กลุ่มเป้าหมายต่างชาติ 
KPI: ผลส ารวจมุมมอง (Perception) ของลูกค้า และนักเดินทางมีต่อ       
แบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

      

    

  

1 ท าตลาด/การประชาสัมพันธ์/การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และแสดง
ศักยภาพไมซ์ซิตี้ผ่านการเข้าร่วมงาน 
Tradeshow/Roadshow/Industrial Meetings ฯลฯ 

5 
1 

งาน 
MICE City (งาน)   

    2.4000 



 

15 
 

    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

2 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ เมืองท่ี
มีศักยภาพ และสสปน. (MICE City Summit) 

30 ผู้เข้าร่วมงาน (ราย)   

  80 ร้อยละความพึงพอใจ   

          2.2500 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น     2.5000 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของกลุ่มเป้าหมายต่อจุดหมายไมซ์       

3 พัฒนาสินค้าและบริการไมซ์จากท้องถิ่นสู่ระดับสากล 3 เมือง   

  
  

3,000 ฉบับ/เล่ม   

          2.5000 

DEVELOP 
พัฒนาปัจจัยเอ้ือเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย 

    

19.8500 

GOAL : ความเป็นมืออาชีพ     19.8500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมฯ     19.8500 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านไมซ์     0.0000 

กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดท า น าไปใช้ และเสริมสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมฯ     0.0000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการพัฒนาจุดหมายการจัดประชุมและงาน
นิทรรศการที่มีศักยภาพ (สิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิ
สติกส์) 

    19.8500 

KPI: จ านวนกิจกรรมการพัฒนาจุดหมายการจัดงานไมซ์ 
KPI: จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์  

    

  

1 ศึกษาและจัดท าข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ 
(City Profile) 

7 
14 

เมือง 
Workshop 

  

     4.8500 
2 ยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) 5 

3 
งาน 

พื้นที่เป้าหมาย 
 

9.0000  
3 ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมไมซ์ 
24 
24 

ครั้ง 
รายงาน (ฉบับ) 

  

     1.0000 
4 ส่งเสริมการตลาด Destination Promotion (น าเสนอเส้นทางใหม่ / 

Website / FB / App เป็นต้น) 
12 เมือง   

     5.0000 

 งบนโยบาย - แผนงานบูรณาการ   3.0000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

แผนงานพื้นฐาน      778.2700 

GOAL : ความได้เปรียบในการแข่งขัน     599.4500 

WIN 
ด าเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และ
การเพิ่มจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 

    
423.9500 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์     72.8110 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ผนึกก าลังร่วมกับพันธมิตรกลยุทธ์ 
ในการขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงาน 

    

29.0110 

KPI: จ านวนข้อริเริ่มหรือโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 
KPI: ร้อยละความส าเร็จของโครงการทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร 

    

  

1 กลยุทธ์ในการขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงาน     20.1500 

  1.1 พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน  13 ครั้ง  0.8500 

  1.2 จัดท าแผนงานบูรณาการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความริเริ่มใน
การตลาดร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อขยายตลาดและเพิ่มความต้องการ
การจัดงาน 

 1 ครั้ง  

0.5000 
  1.3 สร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพ่ิมความต้องการ 

ในการจัดงาน 
10 

100  
ราย 
ราย 4.8000 



 

18 
 

    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

  1.4 TCEB Partnership Program 11 กิจกรรม 10.0000 

  1.5 Oversea Networking Session 30 / 11 นัดหมาย / Leads 4.0000 

2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกและท ากิจกรรมต่างๆ กับสมาคมที่เกี่ยวข้อง 3  
90 

4,500 
100 

 สมาคม 
ราย 

องค์กร 
ราย 

7.2410 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ผลักดันการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     43.8000 

KPI: จ านวนขององค์ความรู้ที่ถูกเผยแพร่และนวัตกรรมด้านไมซ์ท่ีถูกน าไป
ประยุกต์ใช้โดยภาคอุตสาหกรรม 
KPI: ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ 

      

3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์     30.5000 

  3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดงานมหกรรมนานาชาติใน 4 
ธุรกิจหลัก 

13 รายงาน 

5.0000 

  3.2 ส ารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงาน
แสดงสินคา้นานาชาติ ในประเทศไทย ปี 2560 

6 รายงาน (ฉบับ) 
4.5000  

  3.3 ปรับปรุงระบบจดัเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดท าบัญชี
ประชาชาติด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2560 

6 รายงาน (ฉบับ) 
  

        5.0000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

  3.4 ประเมินผลการด าเนินงานของ สสปน. (360 องศา) 3 รายงาน (ฉบับ) 1.5000 

  3.5 ส ารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัด
งานแสดงสนิค้า โดยผู้จัดงานชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีถิน่พ านัก
ถาวรในประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ 2560   

6 รายงาน (ฉบับ) 

  
        3.5000 

  3.6 ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
(7 Themes)  

3 รายงาน (ฉบับ) 

1.5000  

  3.7 พัฒนาประสิทธิภาพของ MICE Intelligence Center  
และระบบ E-Library ปี 2560 

 5 กิจกรรม  

5.2720 

  3.8 สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

8 ครั้ง 4.2280 

4 ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (E- Marketing)  4  แผนงาน  13.3000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจ านวนนักเดินทางไมซ์     351.1390 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่าง 

     
322.7780 

KPI: จ านวนงานไมซ์ 
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ 
KPI: รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

5 สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย (Event Support/Subsidy)     165.0000 

  5.1 สนับสนุนงานประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) 

43,000 ราย   

4 (Mega Event) งาน 25.0000  

  5.2 สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA 2016 60 (ผู้ประกอบการ) ราย   

520 
52 
25 
80 
80 
450 

 

(จ านวนนัดหมาย) ราย  
(จ านวน Lead) งาน  

(Briefing) ราย 
(New Buyers) ราย 

(Pre/Post Tour) ราย 
(พิธีเปิด) ราย 

40.0000 

  5.3 สนับสนุนการจัดงานประชุมนานาชาติ 3 กิจกรรม 27.0000 

  5.4 สนับสนุนงานแสดงสินค้าและส่งเสริมการตลาดภายใต้แคมเปญ 
ASEAN Rising Trade Shows 

10 
5 

งาน 
กิจกรรม 23.0000 

  5.5 สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
(Upgrade show) 

27 งาน 
22.0000  

  5.6 สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ (New show)  6 งาน 8.0000  

  5.7 International Recognition Program 13 งาน 20.0000  
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

6 สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน     15.0000 

  6.1 สนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ 25 งาน 15.0000  

7 จัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศและการด าเนินกิจกรรมการตลาด
ของตัวแทน (Overseas Marketing Representatives) 

    
51.6480 

  7.1 ด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล - จัดตั้งตัวแทน
การตลาดในต่างประเทศ Retainer Fee (ญี่ปุ่น/อินเดีย/สิงคโปร์/
จีน/อเมริกา/ออสเตรเลีย/ยุโรป) และการเข้าร่วมประจ าปีและ
กิจกรรมการตลาดของตัวแทน 

60,900 MI Visitor 
  

   5 Mega Group (งาน)   
   5 Premium Group (งาน)   
   5 Corp. Meeting (งาน)  37.6000 

  7.2 ด้านการจัดประชุมนานาชาติ - จัดตั้งตัวแทนการตลาดในตลาด
อเมริกาเหนือ และกิจกรรมการตลาดของตัวแทน 

12 RFP 
  

        4.0480 
  7.3 ด้านงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ - จัดตั้งตัวแทนการตลาดใน

ต่างประเทศและกิจกรรมการตลาดของตัวแทน 
6 

130 
กิจกรรม 
นัดหมาย   

       10.0000 

8 สนับสนุนเพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมงานประชุม/ แสดงสินค้านานาชาติ   7 แผนงาน 30.5500 

9 เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับกลุ่มผู้เดินทางธุรกิจและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ (Trade Show) 

5  งาน  

23.4900 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Road Show/ Overseas activities  ใน
ตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ   

    
28.2300 

  10.1 ด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล   3 ประเทศ  6.4300 

  10.2 ด้านการจัดประชุมนานาชาติ   50 / 4 หน่วยงาน / ครั้ง  6.8000 

  10.3 ด้านงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 23 ครั้ง 15.0000 

11 จัดกิจกรรมการตลาด Sales Mission     8.8600 

  11.1 ด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 76 
4 

ลูกค้า (ราย) 
Lead (งาน)   

     20 นัดหมาย (ราย)  5.3600 
  11.2 ด้านการจัดประชุมนานาชาติ  

 
62 
30 

ราย 
Lead (งาน) 3.5000 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มและเสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ     0.0000 

KPI: จ านวนงานไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: จ านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ  
KPI: จ านวนงาน/ นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง 

    

  

กลยุทธ์ที่ 2.3  เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเดินทางไมซ์     28.3610 
KPI: ความพึงพอใจของนักเดินทางไมซ์ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ     
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

12 จัดกิจกรรมดูงานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในศักยภาพและความพร้อมของ
ประเทศ (Familiarization Trip) 

    
15.3610 

  12.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ 10 ครั้ง 8.3610 
  12.2 Site inspection/ Fam trip 2 ครั้ง 0.5000 
  12.3 Visitor Promotion (CONNECT Businesses) 1,200/ 60 คู่ธุรกิจ/ องค์กร 2.5000 
  12.4 Be My Guest 1,000 รูมไนท์ 4.0000 

13 ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (E- Marketing) เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์ 3  แผนงาน 

13.0000 

PROMOTE  
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในเอเชีย 

    

175.5000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย 

    

175.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ 

    

143.5300 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยของ
กลุ่มเป้าหมายต่างชาติ 
KPI: ผลส ารวจมุมมอง (Perception) ของลูกค้า และนักเดินทางมีต่อแบรนด์
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

    

  

14 ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 

 11 แผนงาน 
91.0300 

15 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้มีนักเดินทางไมซ์มาร่วม
เข้างานมากขึ้น 

4  แผนงาน  
30.0000 

16 ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (E- Marketing) เพื่อ
ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ 

6 แผนงาน 
22.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น     31.9700 

KPI: อัตราการรับรู้ (Awareness) ของกลุ่มเป้าหมายต่อจุดหมายไมซ์       

17 ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของไมซ์ในระดับท้องถิ่น  6  แผนงาน 31.9700 

GOAL : ความเป็นมืออาชีพ     139.4960 

DEVELOP 
พัฒนาปัจจัยเอ้ือเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซข์องประเทศไทย 

    

104.5910 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์     56.0000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านไมซ ์     34.0000 
KPI: จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านไมซ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น (IAPCO, CEM, MPI, EMD, เป็นต้น) 

    
  

18 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์     34.0000 

  18.1 MICE Academy & Career Day   4 กิจกรรม  8.5000 
  18.2 Roadshow -  Academic Exchange Program /กิจกรรม

เสริมสร้างพันธมิตรและขยายเครือข่ายการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านไมซ์ในต่างประเทศ  

2 ครั้ง 

4.0000 

  18.3 สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและพัฒนาให้แก่สมาคมและ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

3 หน่วยงาน   
        2.5000 
  18.4 Trade Education  3 กิจกรรม  19.0000 

กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดท า น าไปใช้ และเสริมสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์     7.0000 
KPI: จ านวนผู้ประกอบการและสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล 

    
  

19 ตรวจสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (Audit)     7.0000 

  19.1 Exhibition Audit 45 งาน 5.0000 

  19.2 TEA Marketing Support 10 กิจกรรม 2.0000 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3  
สนับสนุนการพัฒนาจุดหมายการจัดงานไมซ์ท่ีมีศักยภาพ 

    
15.0000 

KPI: จ านวนกิจกรรมการพัฒนาจุดหมายการจัดงานไมซ์ 
KPI: จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์  

    
  

20 พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์     
15.0000 

  20.1 สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ  3 กิจกรรม 5.0000 

  20.2 ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  
Thailand MICE Venue Standard 

3 กิจกรรม 8.7600 

  20.3 ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ASEAN MICE Venue 
Standard  

1 กิจกรรม 1.2400 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล     

83.4960 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ทบทวนรูปแบบการด าเนินงาน (Operating model) ของ
องค์กรในอนาคต 

    
2.0000 

KPI: ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินธรุกิจ (Operating model) ขององค์กร
ในอนาคต      

  

21 ทบทวนรูปแบบการด าเนินงาน (Operating model)     2.0000  
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    
80.9960 

KPI: โครงการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการและระบบแล้วเสร็จตามแผน 
KPI: ผลการจัดระดับการก ากับดูแลขององค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ของกพร.  

    

  

22 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนงานและงบประมาณ 5 กิจกรรม 3.5490 

23 พัฒนาด้านบัญชีและการเงิน 3 แผนงาน 1.4520 

24 พัฒนาด้านตรวจสอบภายใน 1 แผนงาน 0.2400 

25 ปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมขององค์กร 

6 แผนงาน 6.5000 

26 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) 6 แผนงาน 6.2000 

27 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ   0.2000 

ADMIN  
บริหารจัดการส านักงาน 

    
62.8550 

28 บริหารจัดการส านักงาน     55.8136 

29 พัฒนาองค์กร     7.0414 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและน าแนวทางการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของ สสปน. 
ไปปฏิบัติ     

0.5000 

KPI: การพัฒนากลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของ สสปน. แล้วเสร็จตามแผน 
KPI: จ านวนความคิดริเริ่ม/โครงการต่างๆที่สนับสนุนการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืนของ สสปน. ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

    
  

30 เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร 10 งาน 0.5000 

GOAL : ความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน     9.9500 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน     9.9500 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ประเมินผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

    
0.0000 

KPI: ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม       

กลยุทธ์ที่ 6.2 ผลักดันให้ผู้ประกอบการและผู้จัดงานผ่านการรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดงานอย่างย่ังยืน และน าคู่มือการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไปปฏิบัติ 

    
9.9500 

KPI: จ านวนร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน และองค์กรที่ผ่าน
มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท์อย่างย่ังยืน (ISO20121) 
KPI: จ านวนความคิดริเริ่ม/โครงการต่างๆที่น าคู่มือการด าเนินงานอย่างย่ังยืน
ของอุตสาหกรรมไมซ์ไปปฏิบัติ 
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    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

31 จัดท าแนวทางการด าเนินงานอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ 3 แผนงาน 9.9500 

GOAL : ความร่วมมือ     18.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย กฎ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    
18.0000 

กลยุทธ์ที่ 7.1 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 

    
18.0000 

KPI: จ านวนข้อริเริ่มในการแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ 
KPI: จ านวนกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาครัฐและ
เอกชน 

    

  

32 ส่งเสริมและบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ     18.0000 

  32.1 ส่งเสริมความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์  

3 
3 

ครั้ง 
กิจกรรม 5.4000  

  32.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายกลยุทธ์ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane)  

1 งาน 
4.4700 

  32.3 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ 

5 กิจกรรม 
8.1300  

งบกลาง รายการส ารองจ่ายฯ - แผนงานพื้นฐาน     11.3740 

 


