
 

 
 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 

การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ตามภารกิจของ สสปน. มีรายละเอียดใน 4 ดาน ดังตอไปน้ี 

1) การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. รวมวางแผน

การดําเนินงาน กับ สสปน. 

2) การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. รวม

ดําเนินงาน กับ สสปน. 

3) การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. รวม

แลกเปล่ียนความคิดเห็น กับ สสปน. 

4) การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. รวมติดตาม

ประเมินผล กับ สสปน.. 

 

ทั้งน้ีกิจกรรมใน ป พ.ศ. 2565 ที่สามารถแสดงเปนกิจกรรมตัวอยางในแตละดานของการมีสวนรวม มี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. 

รวมวางแผนการดําเนินงาน กับ สสปน. 
 

1. สสปน. เปดกิจกรรม Workshop on BCG in MICE  

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 นายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) เปดกิจกรรม Workshop on BCG in MICE รวมดวยทีมผูบริหารจากทุกฝายและ

พันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ ณ โรงแรมแชลกรีลา กรุงเทพฯ สสปน. ไดมุงมั่นทํางานโดยไมละทิ้งความสําคญัของ

การดําเนินกิจการและกิจกรรมไมซ อยางมีความรบัผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม จึงมีนโยบายที่จะมุงขับเคล่ือน

อุตสาหกรรมไมซ ผานโมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเนนการขับเคล่ือนที่สอดคลองตอความตองการของ

พ้ืนที่ ควบคูไปกับการดํารงอัตลักษณของพ้ืนที่น้ัน ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาดและ

ยกระดับประเทศไทยสูการเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวและการจดังานไมซคุณภาพสูงในระดับสากลตอไป 
 

      
 

      

Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2148 
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การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. 

รวมดําเนินงาน กับ สสปน. 
 

1. สสปน. พรอมขับเคลื่อนพัฒนากําลังคนสูมาตรฐานและสหวิชาชีพไมซ  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ จัดกิจกรรมสนับสนุนการผลิต    

คนอาชีวศึกษาในปงบประมาณ 2565 ผานการประชุมคณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนา

กําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุมอาชีพไมซ รวมกับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิชาชีพ  ผูบริหาร

จากเครือขายภาคการศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา และผูประกอบการที่เก่ียวของ  เพ่ือยกระดับศักยภาพ

บุคลากรสรางทักษะและสมรรถนะที่ตอบโจทยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รองรับธุรกิจไมซในอนาคต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. สสปน.เขารวมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมสําหรับเตรียมการเปนเจาภาพจัดการประชุม

เอเปค ดานการทองเที่ยว พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 นางอรชร วองพรรณงาม ผูอํานวยการฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ 

เปนผูแทน สสปน. เขารวมประชุม โดยมีสาระสําคัญและองคความรูที่ไดรับจากการประชุม ไดดังน้ี สสปน. ไดรับ

แตงตั้งใหเปนหน่ึงในคณะกรรมการในคําส่ังกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ 21/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปคดานการทองเที่ยว พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด

ของคณะกรรมการแตละชุด ที่ สสปน. มีสวนรวมดําเนินงาน ดังน้ี 

- คณะกรรมการอํานวยการ    : ผูอํานวยการ สสปน. 

- คณะกรรมการเตรยีมการจัดประชุม   : ผูอํานวยการ สสปน. 

- คณะกรรมการเตรยีมการดานสารตัถะ   : รอง ผอ. สสปน. สายงานพัฒนาฯ 

- คณะกรรมการเตรยีมการดานพิธีการและสถานทีจ่ัดงาน : ผูแทน สสปน.  

- คณะกรรมการเตรยีมการดานประชาสัมพันธ  : ผูแทน สสปน. 

โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวกับการประชุม ดังน้ี 

1. กําหนดการประชุมเอเปค ดานการทองเที่ยว พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2565 ณ 

กรงุเทพฯ 

2. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอความรวมมือหนวยงานที่เก่ียวของในการเตรียมการเปนเจาภาพ

การจัดประชุมเอเปค ดานการทองเที่ยว พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 ดานสารัตถะ 

- เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เชน การจัด Conference / Workshop /

นิทรรศการภายในงาน เปนตน  

- เสนอแนวคิดกิจกรรมทัศนศึกษา (Technical Visit) และกิจกรรมสําหรบั รมว. ดานทองเที่ยว 

ของประเทศเอเปค + คูสมรส 

2.2 ดานการเตรียมการประชุม 

- ขอใหผูบริหารมอบหมายเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามที่คณะกรรมการเตรียมการ   

ดานพิธีการและสถานที่จัดงานกําหนด) ทําหนาที่ Liaisons สําหรับหัวหนาคณะทํางาน และ  

รมว. ดานทองเที่ยว ของประเทศเอเปค + คูสมรส 

- ขอความรวมมือเสนอสถานที่จัดงานเล้ียง / กาลาดินเนอร เปนตน 
 



      
 

       
 

       
 

3. สสปน. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือกําหนดมาตรฐานสมรรถนะสาํหรับบุคลากร สาขาไมซ และ

การจัดกิจกรรมไมซ (Academic Committee on ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 

Tourism Professionals – Event Professionals)  

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางศุภวรรณ ตีระรัตน รองผูอํานวยการ สสปน. สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

เปนประธานเปดการประชุม ตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ กําหนดมาตรฐานสมรรถนะสําหรับบคุลากร 

สาขาไมซและการจัดกิจกรรมไมซ (Academic Committee on ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Tourism Professionals – Event Professionals) เพ่ือรับรอง 20 Competencies Standard ที่ไดรับการ

พัฒนาและผานการประชุม Brainstorming และ Academic Group ครั้งที่ 1/2565 รับรอง Toolboxes สาขา 

Event Professionals (Phase 1) 



  

 
 

4. สสปน. สนับสนุนนโยบายรัฐ เรงผลิตกําลังคนทักษะ สมรรถนะสูง รายไดดี สอดคลองความตองการ

ประเทศ   

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายพัฒนาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ ไดเขารวมเปด “ศูนยบริหาร

เครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา” ซ่ึงไดรับเกียรติจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ เย่ียมชมสวนแสดงศูนย CVM-MICE ซ่ึงเปนหน่ึงใน 25 แหง ภายใตอุตสาหกรรมธุรกิจ

ทองเที่ยวกลุมรายไดดีตามนโยบายของรัฐที่มุงเนนขับเคล่ือนกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมผานการสรางกรอบการ

พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมโดยแทจริง โดยทางศูนยฯ จะสามารถ

ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่ สรางแรงงานที่มีคุณภาพ 

สรางหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและมีจํานวนที่เพียงพอกับความตองการของประเทศ 
 

    
Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2142 
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5. สสปน. รวมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  สรางผูนําเยาวชนไมซ “Future MICE Leaders” ในการเวที

แขงขันแผนธุรกิจไมซภาคพ้ืนเอเชีย   

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ใหเกียรติกลาวสนับสนุน และเปดงาน AFECA Asia MICE Youth 

Challenge 2021 ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน  โดยครั้งน้ีประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงาน มี 13 ทีม จาก 8 

ประเทศในเอเชีย กวา 177 คน และขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับตวัแทนทมีเยาวชนไทยจากวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กับรางวัลชนะรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับรางวัลชนะรางวัล

ชมเชย (Special Recognition)  และ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กับรางวัลชนะรางวัล (Individual Presenter) 
 

       
Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2143  

 

6. สสปน. สนับสนุนการจัดงาน Dinner Incredible in Bangkok Thailand ตอกยํ้าประเทศไทยเปน “ครัวของ

โลก”  

วันที่ 24 กุมภาพันธ 65 ประเทศไทยตอกยํ้าการเปน “ครัวของโลก” การันตีดวยเชฟระดับโลกในงาน 

Dinner Incredible in Bangkok Thailand ครั้งแรกในเอเชีย เสนทางของงาน Dinner Incredible การรวมตัว

ของเชฟติดดาว 12 คนจากทั่วทุกมุมโลก เริ่มตนข้ึนแลว เมื่อเชฟจิออรจิโอ ดิอานา ผูกอตั้ง และพารทเนอรหลักจัด

งานเชฟหนุม ธนินธร จันทรวรรณ พรอมนายพันธจักร วองปรีชา สรางความประทับใจกับการใชวัตถุดิบ local 

รังสรรคอาหารโดยเชฟระดับโลก Play Global Eat Local   

โดยกิจกรรมน้ี สสปน. เขาไปมีสวนรวม 2 สวน คือ การประสานงานอํานวยความสะดวก Test & Go 

ตอนรับเชฟระดับโลกของเจาหนาที่ MICE  Lane และ เครือขายเยาวชนไมซ นิสิต นักศึกษา  (MICE Student 

Chapter)  ทําหนาที่ลงฝกปฏิบัติงานจริงรวมกับผูจัดงานและเชฟระดับโลก  
 

https://intranet.tceb.or.th/news/2143
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7. สสปน.และสมาคม TEATA เดินหนาหารือเสนทางทองเที่ยวแบบคารบอนนิวทรัล (Carbon Neutral 

Tourism) และสรางเสนทาง MICE สําหรับนักเดินทางธุรกิจคุณภาพสูง  

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สสปน. โดยนางอรชร วองพรรณงาม ผูอํานวยการฝายพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ และสมาคม TEATA รวมขับเคล่ือนเสนทางทองเที่ยวแบบคารบอนนิวทรัล (Carbon Neutral 

Tourism) ซ่ึงเปนเสนทางทองเที่ยวและการเดินทางเพ่ือเปนรางวัล (Incentive trips) แนวใหมที่คํานึงความสมดลุ

ของการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบและไมเปนภาระตอโลก โดยเปดตัวเสนทางทองเที่ยวและกิจกรรมที่

ประยุกตใชโมเดลเศรษฐกิจ BCG และโมเดลอารมณดี มีความสุข (Happy Model) ผานการเดินทางทองเที่ยว

https://intranet.tceb.or.th/news/2429


สมดุล ใสใจ ไรคารบอน และเดินทางทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ (Responsible Tourism) มุงสูการทองเที่ยว

คุณภาพสูงและการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (Sustainable Tourism) ในงาน Amazing New Chapters, Amazing 

“BALANCE” Tourism เพ่ือมีสวนชวยใหผูประกอบการเสริมสรางศักยภาพดานการจัดการทองเที่ยวและการ

เดินทางเพ่ือเปนรางวัล ที่มีการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนยหรือการทองเที่ยวแบบคารบอนนิวทรัล (Carbon 

Neutral Tourism)  

โดยโครงการน้ีเปนการตอยอดความรวมมือจาก “โครงการคารบอนบาลานซ (Carbon Balance 

Scheme) ทองเที่ยวอยางสมดุล ปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย” ที่สสปน. ไดลงนามความรวมมือกับหนวยงาน      

7 หนวยงาน ที่เปนเครือขายองคกรขับเคล่ือนการทองเที่ยวแนวใหมที่คํานึงความรับผิดชอบตอโลก ทองเที่ยววิถี

เศรษฐกิจหมุนเวียน สรางคืนธรรมชาติ สูความย่ังยืน (Circular Lifestyle Tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวทีม่ี

การออกแบบ “กระบวนการ” ในการใชทรัพยากรของหวงโซอุปทานอยางคุมคา และลดปริมาณ ของเสียใหมาก

ที่สุด (การจัดการและลดขยะ การใชซํ้าใชวน การสรางคืนทรัพยากรและระบบนิเวศเดิม) ทองเที่ยวสมดุล ลด

ผลกระทบตอโลกอยางย่ังยืน (Green Tourism) การเดินทางทองเที่ยวที่รักษาส่ิงแวดลอม ออกแบบใหเปนการ

ทองเที่ยวแบบคารบอนต่ํา (Low Carbon Tourism) และนําเสนอแนวคิดการทองเที่ยวลดโลกรอนที่มีการ “วัด” 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก การ ”ลด” การปลอยกาซเรือนกระจก และการ “ชดเชย” คารบอนเครดิต 

(Carbon Offsetting) ใหการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral Tourism) นับเปน “การปกปอง” 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีโปรแกรมการทองเที่ยวใน 9 จังหวัด และโปรแกรมทองเที่ยวอ่ืนๆ ใน 5 ภูมิภาคทั่ว

ไทย ซ่ึงมี 4 รูปแบบการเดินทาง ไดแก 1.BCG Van Tour 2.BCG Mini Caravan 3.BCG Self-Drive Package 

4.BCG Fly-Drive Package และมีแผนการพัฒนาเสนทางเพ่ิมเติมเพ่ือตอบโจทยการรองรับอุตสาหกรรมไมซและ

การเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบในอนาคตตอไป  
 

      
 



 
 

8. กิจกรรม MICE 7 Themes และไมซเพ่ือชุมชน Showcase สํานักงานภาคเหนือ ระหวางวันที่ 18 - 20 

พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย  

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดดําเนินกิจกรรม MICE 

7 Themes ไมซเพ่ือชุมชน Showcase และกิจกรรม Business Matching ดวยวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธ

สินคาและบริการ ความพรอมในการจัดกิจกรรมไมซของจังหวัดเปาหมาย ใหกับผูทรงอิทธิพลในการสรางการรบัรู 

หนวยงานภาคี สมาคมผูจัดงานไมซ และส่ือตาง ๆ เพ่ือกระตุนการตัดสินใจในการเลือกเสนทางและสถานที่ ของ

การจัดกิจกรรมไมซใหกับองคกร พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมงานเพ่ือใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน  และยังเชิญผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัด เขารวมกิจกรรม เพ่ือใหเขาใจตลาดและความตองการของ  

นักเดินทางไมซ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในการรองรับนักเดินทางไมซในอนาคตได 
 

      



      

 
 

9. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) สํานักงานภาคเหนือ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและขับเคล่ือนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3-4 

กุมภาพันธ 2565 ดร.วิศิษฏมน ศรีนิลทา ผูจัดการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ พรอมนายบุญเพ่ิม อินทนปสาธน 

นายกสมาคมการคาสงเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ไดเขารวมการประชุม

คณะกรรมการไมซ จังหวัดพิษณุโลก พรอมทั้ง ไดเขาพบหารือการพัฒนากิจกรรมไมซจังหวัดสุโขทัย กับ

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี 

สืบเน่ืองจาก จังหวัดพิษณุโลก ชนะการประมูลสิทธ์ิการขอรับเปนเจาภาพจัดงาน L’Etape Thailand by 

Tour de France ป 2022-2024 โดยมีคะแนนเปนอันดับที่ 1 ทั้งรอบการนําเสนอ และรอบการลงสํารวจพ้ืนที่ 

จังหวัดพิษณุโลก จึงไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการไมซ ครั้งที่ 1/65 เพ่ือเตรียมการดําเนินงาน โดยมี           

ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกเปนประธานการประชุม รองผูวาราชการจังหวัดฯ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก พรอมทั้ง หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของเขารวมการประชุม 

จังหวัดพิษณุโลก มีความยินดีที่ไดรับการคัดเลือกและพรอมทํางานเปนเจาภาพจัดงาน L’Etape 

Thailand by Tour de France อยางเต็มที่ โดยมติการประชุมไดกําหนดใหมีการจัดงาน L’Etape Thailand by 

Tour de France ป 2022 ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 และจะมีแผนเริ่มการประชาสัมพันธ



อยางเปนทางการ ณ จังหวัดพังงา ในกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซ่ึงจะเปนการจัดงานครั้งสุดทายของลิขสิทธ์ิกอน

หนาน้ี 

     
 

10. สสปน. รวมประกาศแสดงเจตนารมณสูวิกฤตโลกรอน ตั้งเปา Net Zero ในป 2050  
 

    

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ใหเกียรติมารวมเปนประธานใน

พิธีและกลาวปาฐกพิเศษ ในงาน Thailand's Climate Leadership Summit: A New Era of Accelerated 

Actions” เพ่ือยกระดับความมุงมั่น กําหนดทางออก และคนหาโอกาสในการรวมมือตอวิกฤตจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยมี นายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) เขารวมประกาศเจตนารมณรวมกับผูนําดานความย่ังยืนในประเทศไทยในเวที

นานาชาติ เพ่ือรวมกันหาแนวทางลดปริมาณกาซเรือนกระจก แกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ

ตอบโจทยนโยบายการขับเคล่ือน สสปน.โดยใช BCG Model  



   
Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2005 

 

11. กิจกรรม workshop โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ไมซ ใหม ในพ้ืนที่ไมซซิตี้และเมืองที่ มีศักยภาพ  

(7 Themes)วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดดําเนินโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑไมซใหมในพ้ืนที่ไมซซิตี้และเมืองที่มศีักยภาพ (7 Themes) ดวยวัตถุประสงคเพ่ิมโอกาสทางการตลาดใน

การนําเสนอสินคาและบริการใหมๆ ใหแกกลุมผูซ้ือ ซ่ึงเปนนักเดินทางธุรกิจใหสามารถมีทางเลือกหลากหลายใน

การพิจารณามาจัดงานในประเทศไทย โดยการพัฒนาและคนหาสถานที่หรือกิจกรรมไมซใหมเพ่ือสงมอบให

กลุมเปาหมาย 

โดยกิจกรรม workshop น้ี ไดจัดข้ึนเพ่ือสรางความเขาใจอุตสาหกรรมไมซใหกับผูที่เขารวมโครงการ 

พรอมทั้ง ยังเปดโอกาสใหไดเรียนรูส่ิงใหมๆ จากวิทยากรที่ไดเชิญมาใหความรูดวย 
 

    

https://intranet.tceb.or.th/news/2005?fbclid=IwAR3KdearUjOB7zn1qAt3PHZh1ELaEqg7ZuN0vTzlUPW64a9f7TRGcdTkSN8


    
 

12. สสปน. ในฐานะคณะทํางาน เขารวมการประชุม ASEAN Tourism Forum 2022 (The 25th Meeting 

of ASEAN Tourism Ministers) โดยรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนเห็นชอบอนุมัติใหมาตรฐานสถานที่จัด

งานไซของอาเซียน ในการประชุมผูนําดานการทองเที่ยวอาเซียนที่ประเทศกัมพูชา  

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สสปน. เขารวมการประชุม ASEAN Tourism Forum 2022 (The 25th  

Meeting of ASEAN Tourism Ministers) ณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธาน และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา เปนรองประธานที่ประชุม (ฝายไทย) ในฐานะที่ สสปน. เปน Lead Country ในการพัฒนามาตรฐานสถานที่

จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ซ่ึงมีนายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) เขารวมการประชุม (ฝายไทย) ผานระบบ VDO 

Conference 

โดยในที่ประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เห็นชอบอนุมัติรับรอง (adopted) ให

มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ประ เภท Event Venue เปน

มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซของอาเซียนระหวางการประชุมผูนําดานการทองเที่ยวอาเซียนที่ประเทศกัมพูชา ซ่ึง

จะสามารถเริ่มตรวจประเมินไดในป 2566 ปจจุบันมีสถานประกอบการที่ผานการรับรอง AMVS แลวทั้งอาเซียน 

จํานวน 162 แหง   
 

 



การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. 

รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ สสปน. 

1. สสปน. รวมปนเด็กไมซ สูนักจัดอีเวนตมือโปร  

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นางอรชร วองพรรณงาม ผูอํานวยการฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ 

เขารวมบรรยายใหคําแนะนํานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนต และการจัดการนิทรรศการและ

การประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในงาน BU Young Event Organizer รวมกับ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

สมาคม EMA และนักจัดงานอีเวนตคอนเสิรตมือทอง ปาเต็ด ยุทธนา บุญออม โดยตัดสินการนําเสนอ Project 13 

กลุม 13 ผลงาน 450 คน ตั้งแต คิด ออกแบบ ประชาสัมพันธ บริหารจัดการ และจัดงานจริง เพ่ือสงเสริมสายอาชีพไมซ 

สูการเปนนักจัดอีเวนตมืออาชีพในอนาคต 
 

      
Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2438 

 

2. สสปน.จัดเสวนา AMVS Driving MICE Business toward international standard  

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit เพ่ือนําเสนอ AMVS 

Strategic Direction และเปนแรงสนับสนุนสถานประกอบการดานสถานที่จัดงานใหสามารถขับเคล่ือนธุรกิจไมซสู

มาตรฐานสากล คือ Regenerative MICE หรือการฟนสรางของอุตสาหกรรมไมซอยางย่ังยืน เกิดการการควบ 

MICE Standards, Sustainability และ MICE for all เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมซหลังยุคการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 ใหมีมาตรฐานสูสากล 
 

https://intranet.tceb.or.th/news/2438


    

 
 

3. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ (MICE) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 18 

มกราคม 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) สํานักงานภาคเหนือ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ (MICE) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 สืบเน่ืองจากจังหวัด

สุโขทัยเปนจังหวัดที่เปนเมืองมรดกโลก (World Heritage) และเมืองสรางสรรค (Creative Cities Network) จาก

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ทําใหจังหวัดมีส่ิงดึงดูด          

ที่สามารถเปนเมืองเปาหมายของอุตสาหกรรมไมซได และจากการวางแผนการทํางานของสําหนักงานภาคเหนือ ที่

ไดมีแผนการทํางานที่จะขยายความรวมมือกับจังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดไมซซิตี้ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและสราง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจใหมีมากข้ึนน้ัน สํานักงานภาคเหนือจึงไดใหความสําคัญและมีแผนดําเนินงานดานไมซ กับ

จังหวัดสุโขทัยมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตป พ.ศ. 2563 และดวยเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ จังหวัดสุโขทัย

จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ (MICE) จังหวัดสุโขทัยข้ึน และไดจัดประชุมครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยมี ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย เปนประธานการประชุม หนวยงานตาง ๆ และมี

ผูแทนทีเส็บ คือ ดร.จุฑา ธาราไชย ผูอํานวยการ สํานักงานภาคเหนือ ดร.วิศิษฏมน ศรีนิลทา ผูจัดการอาวุโส พรอม

ทั้งนายบุญเพ่ิม อินทนปสาธน นายกสมาคมการคาสงเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาตไิทย (TIEFA) เขา

รวมการประชุม จากการประชุมดังกลาว ถือเปนการสรางการรับรู ความเขาใจเรื่องอุตสาหกรรมไมซรวมทั้งงาน

มหกรรมและเทศกาลนานาชาติอยางเปนทางการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํางานในอนาคตกับจังหวัดสุโขทัยตอไป 



        
 

4. สสปน. เขาเย่ียมชม และหารือความรวมมือดานการพัฒนาอยางย่ังยืนในอุตสาหกรรมไมซ กับผูบริหาร

อุทยานการเรียนรูปวย 100 ป  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สสปน.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีแผนทําความรวมมือดานการพัฒนา

อยางย่ังยืนในอุตสาหกรรมไมซ โดยมุงเนนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับสถานที่จัดงานและ 10 เมืองไมซซิตี้ ผาน

กระบวนการใหองคความรูและการพัฒนาคูมือตางๆรวมกัน เชน การปลูกและตัดแตงตนไมใหญอยางถูกวิธี และ

การเปล่ียนแปลงสวนสวยงาม (Cosmetic Landscape) เปนการปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถนํามาเปนวัต ถุดิบ

ประกอบอาหาร (Edible Landscape) และยังคงความสวยงามได เปนตน ซ่ึงจะมีสวนชวยใหผูประกอบการมีพ้ืนที่

สีเขียวเพ่ิมข้ึน ลดอุณหภูมิในบริเวณสถานประกอบการ มีแหลงวัตถุดิบอาหารปลอดภัย มีพ้ืนที่เรียนรูดวย        

การลงมือทํา (Action oriented learning) และลดภาวะโลกรอนของประเทศและของโลกอีกดวย 
 

      
 

      
 



 
Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2548 

 

5. สสปน. รวมกับ สมาคมธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน (EMA)  และ แกรนด ริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน 

โฮเทล จัดกิจกรรม  "TMVS Partnership Program" 
  

         

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สสปน. โดยฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ รวมกับ สมาคมธุรกิจ

สรางสรรคการจัดงาน (EMA)  และ แกรนด ริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน โฮเทล จัดกิจกรรม "TMVS Partnership 

Program" เปนครั้งแรก โดยการพบปะกัน ระหวางสถานที่จัดงานไมซที่ผานการรับรองมาตรฐาน TMVS และ

บริษัท ออแกไนซเซอรที่ใหบริการการจัดงานในรูปแบบไฮบริดอีเวนต ซ่ึงเปนการสรางเครือขาย สรางธุรกิจใหกับ

ลูกคา รวมถึงโดย โรงแรมแกรนด ริชมอน สไตริช คอนเวนช่ัน เปดบานใหเย่ียมชมบริเวณสวนตาง ๆ  ของโรงแรม 

อาทิ หองประชุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญที่สามารถรับรองผูเขารวมงานไดมากกวา 1,000 คน 

หองอาหาร หองพัก เปนตน ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอการจัดงาน และสามารถแนะนําสถานที่จัดงานใหกับลูกคาไดตอไป

ในอนาคต 

https://intranet.tceb.or.th/news/2548?fbclid=IwAR0WPE2M0qrp7YxD7QzsgxCtliemj854C2-ZtFQaviYavBVCEoWGo0IGY2Y


     

 

 

6. สสปน.ประชุมระดมสมอง (Focus Group Meeting) หลักสูตรไมซมาตรฐานสากล วิชาการจัดงาน       

อีเวนตกีฬามวลชนไทย (Mass Participation Event) และ วิชาการจัดงานเมกะอีเวนตและเทศกาล

นานาชาติ (Mega Event)  

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ และฝายพัฒนาการจัดงานเมกะ       

อีเวนท และเทศกาลนานาชาติ ประชุม Focus Group Meeting พัฒนาหลักสูตรความรูเบื้องตน การจัดงาน       

อีเวนตกีฬามวลชน (Mass Participation Sport Event 101) และการจัดงานเมกะอีเวนตและเทศกาลนานาชาติ 

(Mega Event 101) โดยไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจากสมาคมผูประกอบการที่เก่ียวของ และ

เครือขายการศึกษาไมซที่มีความเช่ียวชาญการจัดงานเมกะอีเวนตและเทศกาลนานาชาติกวา 40 ทาน ให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการผลิตหลักสูตรมาตรฐานสากลตนแบบ ถายทอดและใชบรรจุในการเรียนการ

สอน ในสถาบันการศึกษาไมซ กวา 130 แหงทั่วประเทศ เปนการพัฒนาหลักสูตรตอยอดจากหลักสูตร 5 วิชาใน

อุตสาหกรรมไมซ ใหกับสถาบันการศึกษาในเครือขายที่เขารวมโครงการ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานงานอีเวนตกีฬามวลชนไทย และเมกะอีเวนตและเทศกาลนานาชาติ  ที่ครอบคลุมถึงการจดั

ด าน  Festival/Art & Cultural/Entertainment/ Creative & Lifestyle แกบุคลากรดานการศึกษาและ

ผูประกอบการที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม รวมถึงเปนการสงเสริมธุรกิจการจัดงานอีเวนต ประเภทมหกรรมอีเวนต

เพ่ือสรางขีดความสามารถใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดงานประเภทดังกลาวไดอยางมีมาตรฐานสากล และ



เพ่ิมมูลคา สรางงาน สรางรายได ชวยเศรษฐกิจของประเทศ จัดวางประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาไมซไทย

ระดับอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub) ตอไป 
 

 
Reference: https://intranet.tceb.or.th/news/2252  

 

7. สสปน. รวมกับสมาคมสรางสรรคการจดังาน และโรงแรมอมารี วอเตอรเกต กรุงเทพ จัดกิจกรรม TMVS 

Partnership Program ครั้งที่ 2 สรางเครือขาย สรางธุรกิจใหกับลกูคา  
 

 
 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ รวมกับสมาคมธุรกิจสรางสรรคการ

จัดงาน และโรงแรมอมารีวอเตอรเกต กรุงเทพ จัดกิจกรรม "TMVS Partnership Program" ครั้งที่ 2 เปนการ

พบปะกันระหวางสถานที่จัดงานไมซที่ผานการรับรองมาตรฐาน TMVS กับ บริษัทออแกไนซเซอรที่ใหบริการ    

https://intranet.tceb.or.th/news/2252


การจัดงานในรูปแบบออนไซต / ไฮบริดอีเวนต ซ่ึงเปนการสรางเครือขาย สรางธุรกิจใหกับลูกคา และเสริมสราง

ความแข็งแกรงใหธุรกิจไมซของประเทศไทยครบดาน  

โดยโรงแรมอมารี วอเตอรเกต กรุงเทพ ไดมีการรีโนเวท ที่ไดแรงบันดาลใจมาจากจุดทีต่ั้งโรงแรมที่ใกลกับ

คลองแสนแสบ พรอมเปดบานใหเย่ียมชมบริเวณสวนตาง ๆ ของโรงแรม อาทิ หองพัก หองประชุม หองอาหาร 

โซนสปา ที่เอ้ือประโยชนตอการจัดงาน และสามารถแนะนําสถานที่จัดงานใหกับลูกคาไดตอไปในอนาคต   
 

      
 

8. สสปน. รวมกับสมาคมธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท  

จัดกิจกรรม "TMVS Partnership Program" ครั้งที่ 3  
 

        
 



เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 สสปน. นางอรชร วองพรรณงาม ผูอํานวยการฝายพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ รวมกับสมาคมธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน และโรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท จัด

กิจกรรม  "TMVS Partnership Program" ครั้งที่ 3 เปนการพบปะกันระหวางสถานที่จัดงานไมซที่ผานการรบัรอง

มาตรฐาน TMVS กับบริษัทออแกไนซเซอรที่ใหบริการการจัดงานในรูปแบบออนไซด / ไฮบริดอีเวนต ซ่ึงเปนการ

สรางเครือขาย สรางธุรกิจใหกับลูกคา และเสริมสรางความแข็งแกรงใหธุรกิจไมซของประเทศไทยครบดาน  
  

 
 

โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท อยูใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก ติดกับรถไฟฟาสถานี

นานา โรงแรม 5 ดาว ในสไตลไทยโมเดิรน พรอมเปดบานใหเย่ียมชมส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ของโรงแรมใน

รูปแบบกิจกรรม Amazing Race อาทิ หองอาหาร (Market cafe) พบกับเมนูที่หลายหลาย โดยในชวงเย็นจะเปน

อาหารไทยชาววัง มิชลินสตาร ดวยวัตถุดิบแบบ Sustainability บริการสระวายนํ้าและฟตเนส (Oasis Sukhumvit 

pool / fitness) หองพัก อาทิ Standard room, Presidential sweet และหองประชุมตาง ๆ  ที่รองรับการจัด

งาน พรอมทั้งอุปกรณที่รองรับการจัดงานแบบ Hybrid รวมถึง Event lounge สําหรับน่ังพูดคุยงานหรือทํางาน 

และ Spectrum Lounge & Bar ที่เอ้ือประโยชนตอการจัดงาน และสามารถแนะนําสถานที่จัดงานใหแกลูกคา

ตอไปไดในอนาคต  

 

 

 

 

 

  



9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ  

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางอรชร วองพรรณงาน ผูอํานวยการฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ 

พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาคเอกชนและ

ภาคการศึกษา เชน สมาคมสงเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินคา (ไทย) (TEA) 

สมาคมธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน (EMA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) และ คลัสเตอรภาคการศึกษาไมซภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขารวมประชุมเพ่ือระดมสมองและแลกเปล่ียน

ขอคิดเห็นในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไมซตามแผนพัฒนา 5 ป ณ โรงแรม บันยันทรี สาทร กรุงเทพฯ 
 

 
 

10. สสปน.จัดการอบรม Workshop Resilience Mindset  

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นางอรชร วองพรรณงาม ผูอํานวยการฝายพัฒนาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ 

จัดการอบรม Workshop Resilience Mindset ผ านชองทางออนไลน  โดยได รับ เกียรติจากวิทยากร                

มากความสามารถซ่ึงเปนผูจัดงาน Creative Talk Conference มามอบองคความรูเรื่องการปรับตัว พรอมการ

พัฒนาทักษะ Resilience Mindset คิดใหไว สถานการณไหนก็รอด ใหเยาวชนและผูประกอบการที่จะรับคนเขา

ทํางานทั่วประเทศ กวา 800  คน เพ่ือตอยอดการทํางานในอุตสาหกรรมไมซอยางมืออาชีพ 
 

 
 



      
 

       
 

 

11. กิจกรรมสรางเครือขายเหนอื-ใต ระหวางวันที่ 6-9 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต  

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดดําเนินกิจกรรมการ

ประชุมสงเสริมการสรางเครือขายภาคเหนือและภาคใต เพ่ือยกระดับเมืองในการแลกเปล่ียนคูคาและองคความรู 

ดวยวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรที่รับผิดชอบในการขับเคล่ือนไมซซิตี้ไดแลกเปล่ียนประสบการณ องคความรู

เก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ และขอมูลที่เปนประโยชนจาก สสปน. และเมืองไมซซิตี้ตนแบบ เพ่ือเช่ือมโยงแนวทาง

และพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมไมซรวมกันในอนาคต 

โดยมีผูแทนจากจังหวัดในภาคเหนือรวมกิจกรรม จํานวน 8 คน รายนามดังน้ี 

1. นายปกรณ ดานสีทอง  ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก 

2. นายพิสุทธ์ิ ย่ิงยศเรืองรอง นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 

3. นางสาวกัณณิกา บัวจีน รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

4. นางสาวชวนัสถ สินธุเขียว ประธานสมาพันธุสมาคมสปาแอนดเวลเนสไทย 

5. นายกฤศ โพธสุธน  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

6. นางพรอมพร จินดาวงศ ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

7. นายชยชัย แสงอินทร รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย 

8. นายวิวัฒน ธาราวิวัฒน นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือตอนลาง 

 



รับฟงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับนักเดินทางตางชาติชวงโควิ ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต 

    
 

รับฟงโครงการสําคัญของ smart city ณ ทาเรืออัจฉริยะ อาวปอ 

     
รับฟงรายละเอียดโครงการ Sandbox จากผูเก่ียวของ ณ สํานักงานทีเส็บ ภาคใต 

      
 

 

 

 



รับฟงระบบบริหารจัดการดานขอมูล ณ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจํากัด 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน กับ สสปน. 

รวมติดตามประเมินผล กับ สสปน. 
 

1. สสปน. เขารวมการประชุม The 55th Meeting of the ASEAN National Tourism Organization  

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของการประชุม The 9th Special Meeting 

of AMVS – Event Venue ใหแกที่ประชุมรับทราบตามหลักการ รวมถึงรายงานความคืบหนากิจกรรม Mutual 

Recognition Arrangement on tourism Professionals – Event Professionals จํานวน 20 Competency 

Standards และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพ่ือรับรองใหเงินสนับสนุน จํานวน USD $9,940 แกประเทศไทย 

ในการจัดกิจกรรม Regionals Meeting ภายใตโครงการ Mutual Recognition Arrangement on tourism 

Professionals – Event Professionals 
 

       
 

2. การตรวจประเมินเมืองไมซซิตี้ ระหวางวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม  

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดดําเนินการทบทวนและ

ประเมินศักยภาพความพรอมของจังหวัดเชียงใหม ตามหลักเกณฑการประเมินเมืองเพ่ือเปนไมซซิตี้ น้ัน ในการ

ประเมินไดมีการประชุมเพ่ือช้ีแจงหลักฐานความพรอมของจังหวัดเชียงใหมรวมกับหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

ของจังหวัดเชียงใหม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานการประชุม ซ่ึงเปนการหารือและทราบ

รายละเอียดศักยภาพเมืองไมซของเชียงใหม เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดตอไปในอนาคต 
 

       



      
 

3. กิจกรรมลงสํารวจศักยภาพพ้ืนที่ เ พ่ือขอเปนเจาภาพการจัดงาน L’etape Thailand by Tour  

de France ระหวางวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดสนับสนุนลิขสิทธ์ิการ

จัดงานแขงขันจักรยาน L’Etape Thailand by Tour de France ซ่ึงจะมีการตอลิขสิทธ์ิการจัดงานในป 2022 - 2024 

ซ่ึงจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่ย่ืนขอเปนเจาภาพจัดงาน โดยตองมีการแขงขันกับจังหวัดอ่ืน ๆ  

ซ่ึงจากการที่ไดนําเสนอรายละเอียดกับคณะกรรมการไปแลว และจังหวัดพิษณุโลกไดเขารอบในการ 

สํารวจพ้ืนที่เพ่ือประเมินศักยภาพที่แทจริง จึงทําใหมีการสํารวจโดยทีมทํางาน L’Etape Thailand ซ่ึง สสปน. 

สนง. ภาคเหนือ ไดเขารวมกิจกรรมและรวมประเมินศักยภาพดวย โดยจังหวัดไดรวมมือและรวมกันดําเนินงาน

อยางเต็มที่ทุกภาคสวน เพ่ือดึงงานสําคัญเขาจังหวัด 

      

      


