การดาเนินการที่ สสปน. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ส่งเสริม
ให้ผู้แทนเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ร่วมจัดทา
แผนงาน/วางแผน ร่ วมดาเนิ นการ ไปจนถึงร่ วมตรวจสอบ/ติ ดตามประเมิ นผล เพื่อเป็นการสร้ างความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงาน เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมทั้งนาความต้ องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมโดยตรงมาเป็นข้อมูลประกอบในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร การแก้ปัญหา การ
ปรับปรุงการดาเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา
8 (3) กาหนดให้ “ก่อนเริ่มดาเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน กาหนดขั้นตอน
การดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไก ตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนราชการต้องรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน หรือชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่
ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น” และ (4) “ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึง
พอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง หรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม”
ด้ วยวิ สั ยทั ศน์ ของส านั กงานส่ งเสริ มการจั ดประชุ มและนิ ทรรศการ (องค์ การมหาชน) “พั ฒนาและผลั กดั น
อุตสาหกรรมไมซ์ ผ่าน 5 ทิศทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานการบูรณาการกิจกรรมองค์กร การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของไทยจะไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยจะมุ่งเน้นในการทางานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถดึงดูดผู้จัด
งานอีเวนต์ และส่งเสริมบริการของไทยได้” ทาให้เกิดนโยบายที่มอบหมายมายัง สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ที่มีหน้าที่ส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดนโยบาย และเป็นต้นแบบของการทางานแบบบูรณาการ ให้มีการดาเนินโครงการต่างๆ
โดยอยู่ บนพื้ นฐานการมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นงานตามภารกิ จของภาคส่ วนต่ างๆในอุ ตสาหกรรมการจั ดประชุ มและ
นิทรรศการ อาทิ การร่วมวางแผนการทางาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการร่วมติดตามประเมินผล

ในปีงบประมาณ 2563 สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มีโครงการต่างๆ ที่มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
มากมายที่ได้นาเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่าง ๆ มามีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของ
สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้แก่ กิจกรรมการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ ของสานักฯ ภาคเหนือ โครงการ
สนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทาตลาดเมือง ของสานักฯ ภาคใต้ โครงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
เมืองไมซ์ซิตี้ ของสานักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการจัดงาน
เกี่ยวกับความร่วมมือในกลุ่มประเทศ ของสานักฯ ภาคกลาง โดยแต่ละโครงการข้างต้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้
และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม อันเป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่าน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
กิจกรรมที่ สสปน. ได้ มีส่ วนร่ วมกับ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภาคส่ วนต่ าง ๆ นั้ น จะแสดงตั วอย่ างโดยสรุ ป ของการ
ดาเนินงานในส่วนของสานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ โดยสานักฯ ภาคเหนือได้ออกปฏิบัติงานใน
พื้นที่ เพื่อรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงส่วนราชการ เพื่อกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพของเมืองในมิติของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการที่ สสปน. ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ
ส่วนราชการ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้เกิดการเก็บข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งการพบปะนั้นเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างภาพลักษณ์ของ สสปน. ที่มีพันธกิจในการกระจายรายได้
สู่ชุมชน และพัฒนาประเทศผ่านอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสานักฯ ภาคเหนือได้
ดาเนินกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้
1. มีการจัดประชุมทั้งในพื้นที่เป้าหมาย และผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรับฟัง และ
รับทราบความต้องการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนดาเนินการร่วมกัน
1.1 ทีเส็บนาคณะเข้าพบภาคีเครือข่าย เตรียมขยายงานไมซ์ภูมิภาคแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 17-19
กุมภาพันธ์ 2463 ดร.จุฑา ธาราไชย ผอ.สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ พร้อมทีมงานภาค เดินสาย
เปิดตัวสานักงานภาคเหนือ ให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัด นครสวรรค์ พิษณุโลก และสุโขทัย ได้รับทราบ
นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน พร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาทาแผนและกิจกรรมความร่วมมือ ใน
การใช้การประชุมและแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่องมือขับเคลื่ อนนโยบายให้บรรลุ เป้าหมายของพื้นที่ การเดินสายพบปะภาคี
เครือข่ายท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นช่องทางในการเรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้ ทีเส็บสามารถให้คาปรึกษาและการสนับสนุนที่ตรงจุด เป็นบทบาทสาคัญที่สานักภาคสามารถใช้ไมซ์

มาเป็นเครื่องมือกระจายรายได้ ขยายโอกาสธุรกิจไปสู่ภูมิภาค ตามวัตถุประสงค์ของการทางานเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เริ่มต้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ร่วมประชุมหารือ ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีท่านอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์เป็นประธาน รวมถึงการร่วมประชุมกับภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการ คือ คุณสันติ คุณาวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟรี่แลนด์ สรรพสินค้า จากัด และสาหรับจังหวัดสุโขทัย ได้มีการประชุมร่วมคณะทางานเมือง
สร้างสรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านวรการ หาญทองกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
เป็นประธาน ทั้งนี้มี ผู้ แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสุโขทัย
สานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (อพท.4) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย

1.2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สานักฯ ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันไวรัส covid19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว" ซึ่งจัดโดย ชมรมโรงแรมจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค covid-19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาบรรยาย ตอบซักถามถึงสถานการณ์การควบคุมโรค
และมาตรการที่ควรปฏิบัติของโรงแรมและผู้ประกอบการ รวมถึงการนาเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยวบริการโดยผู้แทนกระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME
Bank)

2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ มุมมอง และนาแสนอแผนการดาเนินการร่วมกันระหว่างสานักฯ
ภาคเหนือ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนามาเป็นกรอบแนวทางในการทางานในขั้นต่อไป ทั้งนี้วันที่ 12 มีนาคม 2563 สานักฯ
ภาคเหนื อเข้าร่ วมงานเสวนา ทางรอดของผู้ ประกอบการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา ในภาวะวิกฤติ Covid-19 ร่วมกับ
คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการ ททท. สานักงานเชียงราย โดยบูรณาการการทางานระหว่างการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานเชียงราย, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชียงราย และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
หลักเป็นการเสวนา โดยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มานาเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ภาครัฐ
มีในปัจจุบัน เช่น มาตรการการคลัง ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาตรการการเงิน การลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ การอบรม
เพิ่มทักษะของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริการคลินิกการเงินจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ ในส่วนของทีเส็บ ได้มีการนาเสนอนโยบายล่าสุดจากมติ ครม. 10 มี.ค. 2563 เร่งรัดให้หน่วยราชการจัดประชุมสัมมนา
ดูงานในประเทศภายในเดือนเมษายน-มิถุนายนเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์แคมเปญ "ประชุม
เมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ" สาหรับการประชุมโดยบริษัทนิติบุคคลในประเทศไทย

3. มีการติดตามความคืบหน้าการดาเนิ นการต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้สามารถวางแผนการทางานในขั้นต่อไป ที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการและสถานการณ์ต่างๆของสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมมาตรการบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูตลาดไมซ์ จากวิกฤติ Covid-19 ในระยะสั้น
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ นาไปพัฒนาเป็นมาตรการในระยะกลาง-ยาว
ต่อไป นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาวิกฤติ Covid19 และปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดอย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดได้พยายามหาทาง
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ซึ่งเป็นรับผิดชอบและดูแลอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นาไปใช้วางแผนงานในอนาคต ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาได้ รวมถึงได้นาเสนอโครงการ "ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ" ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ
และกระตุ้นให้มีการจัดประชุม สัมมนาในช่วงนี้

ภาพของความตั้งใจ มุ่งมั่น และการตื่นตัวของทุกภาคส่วนนั้นนับว่าเป็นก้าวแรกที่จะบูรณาการทางานร่วมกันของ
สสปน. และเมืองต่างๆ ให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต และในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ สานักส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ยังคงมุ่งมั่น เดินหน้า จัดประชุมเพื่อรับฟังความต้องการของเมือง เพื่อให้รักษาความ
ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือและทางานร่วมกับจังหวัดในภูมิภาค
อีสาน และภาคเอกชนภาคีที่เกี่ยวเนื่อง ขับเคลื่อน อีสานไมซ์ ในปีงบ 2563
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมประชุมกับทางกลุ่มจังหวัด
อีสานตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เดินหน้า
ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภู มิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นาโดยคุณศุภวรรณ ตรีระรัตน์ รอง ผอ. สสปน. คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผอ. สานักฯ
ภาคฯ และทีมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการ ฯ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมีท่านรองผู้ว่าจังหวัดนครราชสี มา นายอนุทิน เผือกผ่อง เป็นประธานการประชุม
และมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จากทั้ง 4 จังหวัด อาทิเช่น ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด ททท. หอการค้าจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โรงแรม และมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกันอย่างหนาแน่น
ซึ่งการประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการ ฯ และรับฟังความเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงแนวทางการพัฒนาศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด ซึ่งผลการศึกษาได้มีบทสรุปความน่าสนใจในรูปแบบการลงทุน ปัจจัยต่าง ๆ ในการสร้างศูนย์ประชุม ความ
เหมาะสมของพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการ และการบารุงรักษา

เมื่อวัน ที่ 16 มกราคม 2563 สสปน.นาโดยคุณศุภ วรรณ ตีระรัตน์ รองผู้ อานวยการสายงานพัฒ นาและ
นวัตกรรม คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานัก ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน
ผู้จัดการ สานักภาคฯ รวมพลังจังหวัดขอนแก่น ประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group ยกระดับขับเคลื่อนไมซ์
จังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ภาครัฐนาโดยท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณศรัทธา คชพลายุกต์ และพลังหน่วยงาน
ภาครั ฐ พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น พัฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ดขอนแก่ น เทศบาลนครขอนแก่ น หอการค้ าและสภา
อุต สาหกรรมท่อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ขอนแก่ น โรงแรมต่ า ง ๆ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นขอนแก่ น
เมืองไมซ์ซิตี้ โดยมุ่งเป้าประสงค์ การทางานกาหนดนโยบายร่วมกันแบบบูรณาการ การวางแผนกิจกรรมดาเนินการ
กาหนดกิจกรรมนาร่องการประชุมวิชาการไหมมัดหมี่โลก และร่วมยกระดับขับเคลื่อนเมืองทั้งบุคลากร สถานที่
การประชาสัมพันธ์ City Branding และ การทาการตลาดเมือง โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
แสดงความคิดเห็นและลงมือทาอย่างเต็มที่เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 6

กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานัก ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และคุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมของทีมคณะกรรมการของจังหวัดนครราชสีมา
และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ในการศึกษาเตรียมพร้อมการประมูลสิทธิ์เจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก โดยมีนายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการนครราชสีมา เป็นประธานนาทีมจังหวัดฯ เข้าศึกษาดูงานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อศึกษาการเตรียมงาน และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา ในการยื่นการ
ประมูลสิทธิ์เจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ในปี 2572

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้ จัดการ ร่ วมงานเสวนาในหั วข้อ "โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาจังหวัด
นครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์" ณ อาคารศรีโคตรบูรย์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม จัดโดยวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม
ศิริมงคล กล่าวเปิดงาน และได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม หอการค้า โรงแรม
ร้านอาหาร และนักศึกษา เข้าร่วมฟังกว่า 80 ท่าน โดยในงาน คุณสุรัชสานุ์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ไมซ์...อาวุธ
ลับทางการตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงลึกถึงชุมชน“ ถือเป็นการสร้างการรับรู้ภาคประชาชนเรื่องไมซ์เป็นครั้ง
แรกของจังหวัดนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ขับเคลื่อน
ด้วยแรงศรัทธาทางศาสนาและความเชื่อพื้นถิ่น มีสถานที่จัดประชุม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง และชุมชนชน
เผ่าที่สามารถรองรับการจัดการประชุมองค์และการจัดกิจกรรมก่อนและหลังการประชุมที่จะสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้กับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ได้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน ธ์ 2563 คุณสุ รัช สานุ์ ทองมี ผู้ อานวยการ สานัก ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และคุ ณ ประไพพั ก ตร์ พุ ท ธิ โ ยธิ น ผู้ จั ด การ เข้ า พบ นายสฤษดิ์ วิ ฑู ร ย์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
และนายศุ ภ ศิ ษ ย์ กอเจริ ญ ยศ รองผู้ ว่ า ฯ ร่ ว มด้ ว ย คุ ณ ปนั ด ดา ผอ. ท่ อ งเที่ ย วกี ฬ าจั ง หวั ด ผู้ แ ทนจากสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี คุณนิมิต ประธานหอการค้า ฯ อาจารย์เขมจิรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ผู้แทนจากสมาคมท่องเที่ยวฯ ณ ห้องรับรองเจ้าคาผง ศาลากลางอุบลราชธานี ชั้น 3 เพื่อรายงานผลการสารวจ
และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2562 และแจ้งแผน
แนวทางทาการศึกษายกระดับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2563 ในโครงการ Flagship Events อีกทั้งได้
ปรึกษาหารือโครงการและงานเมกะอีเวนท์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัด อุบลราชธานี สู่การผลักดันและ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และต่อยอดกิจกรรมไมซ์ในการจัดงานสัมมนา งาน Event ระดับชาติ

เมื่อวัน ที่ 11 มีน าคม 2563 สสปน. โดยคุณศุภ วรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ.สายงานพัฒ นาและนวัตกรรม
และคุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงานร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
หอการค้าจั งหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ “โครงการประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ” โดยเน้นการใช้ไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติการณ์ต่ าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ และนาเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนในการจัดสัมมนา การจัดประชุม และการจัดงานแสดง
สิน ค้าภายในประเทศ ซึ่งได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่างดี โดยข้อมูล ต่าง ๆ จะถูกส่ งจากสภาหอการค้า ส่ ว นกลางลง
กลุ่มเป้าหมายเอกชนในพื้นที่ทุกจังหวัด ช่วยกันส่งเสริม สมัครเข้าร่วมในโครงการฯ และร่วมประชาสัมพันธ์สู่สมาชิก
กลุ่มหอการค้าทั่วประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาทีมสานักฯ
ภาคอีสาน เข้าร่วมวางแผนงานดาเนินการจัดกิจกรรมไมซ์ และวางแผนฟื้นฟูหลังวิกฤติกับภาคเอกชนที่ขับเคลื่อน
ไมซ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักอุดรธานี ประธานสภาธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี UD Town และ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ เข้าร่วมวางแผนงานและดาเนินการจัด
กิจกรรมอย่างเข้มแข็ง และในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สสปน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "อุดรธานีไม่มีไวรัส...
ประชุ มเมื อ งไทย ภู มิ ใ จช่ ว ยชาติ " โดยได้รั บ เกีย รติ จ าก ท่ านผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด นายนิ รัต น์ พงษ์ สิ ทธิ ถ าวร
และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธวัชชัย ศรีทอง เข้าร่วมเปิดงานและสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมไมซ์
เชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ร่วมแรงร่วมใจกันใช้แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุดร
รวมทั้งมาตรการจากภาครัฐ ในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ใน
ส่วนของทีเส็บ. ได้มีการนาเสนอแคมเปญ "ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ" ซึ่งทางสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
โรงแรม และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Thai MICE Connect และเข้าร่วมใช้เคมเปญของ
สสปน. การกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สสปน. โดยคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อานวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม
คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการ สานักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงาน สสปน. ร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็นมาตรการรับมือในช่วงวิกฤติสาหรับอุตสาหกรรมบริการ ในที่ประชุมเน้นมาตรการความปลอดภัย การ
วางแผนการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา ในแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ” เพื่อช่วยฟื้นฟูหลังผ่าน
ภาวะวิกฤติและระดมสมองเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของแหล่งจัดประชุม สัมมนา ในจังหวัดนครราชสีมา
โรงแรม The Piano Resort @ Khao Yai โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และร่วมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและไมซ์ในจังหวัดนครราชสีมาถึงมาตรการการรับมือของจังหวัด ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับการตอบ
รับเข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการพูดคุยประเด็นการรับมือสถานการณ์โควิด -2019 ในจังหวัด
นครราชสี มา โดย นายสุ ร พัน ธ์ ศิล ปะสุว รรณ นายอาเภอปากช่อง นายศารุมภ์ โหม่งสู งเนิน พาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานหอการค้า นครราชสีมา นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคม
การท่องเที่ย วเขาใหญ่ แพทย์ ห ญิงสุ จริ ต สุ ขเวสพงศ์ ผู้ แทนจากสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา นางรุ่งทิพย์
บุกขุนทด ผู้อานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดนครราชสีมา และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ในส่วนของ สสปน. ได้มีการนาเสนอแคมเปญ
"ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ" เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจโรงแรม
บริษัทนาเที่ยว เข้าร่วมโครงการ Thai MICE Connect และเข้าร่วมใช้แคมเปญของ สสปน. ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหลังผ่านภาวะวิกฤติ

