
การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์จงัหวดัอุดรธานี

สุรัชสาน์ุ ทองม ี
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทเีส็บ)



• สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
• ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
• พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
• ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

พันธกิจ

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สสปน. ตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 2545 เริ่มด าเนินงานปี 2547 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน “อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)” 







การขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซร์ะดบัจงัหวดั

คณะกรรมการ
ไมซจ์งัหวดั

อ านวยการ 
ประสานงาน
เชื่อมโยง
เครอืขา่ย

ก าหนดนโยบาย
การขบัเคลื่อน
ไมซซ์ติีจ้งัหวดั

การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลูสถติเิพื่อ
การพฒันา/

พฒันาบุคลากร

ศาลากลาง/
ส านกังาน
จงัหวดั

หอการคา้/
สภา

อตุสาหกรรม
และ

ภาคเอกชน

ททท. ทกจ. 
พาณชิย ์
พฒันา

ชุมชน สธ.

มหาวทิยา
ลยัในพืน้ที่

ภาคภีาคเอกชนจาก
สว่นกลาง

สว่นกลาง

ภาคภีาครฐั
จากสว่นกลาง



การท างานแบบบรูณาการเพ่ือขบัเคล่ือนเมืองไมซซิ์ต้ี

6

นโยบายและแผน

• ก าหนดนโยบายการขบัเคลื่อนไมซป์ระจ าจงัหวดัเพื่อตอบสนองแผนพฒันาระดบั
จงัหวดั/ภาค

• บรูณาการแผนงาน/กจิกรรมไมซท์ุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• สนบัสนุนสง่เสรมิใหเ้กดิการใชไ้มซเ์ป็นพืน้ฐานในการเชื่อมโยงอตุสาหกรรมที่

เกีย่วขอ้ง
• บรูณาการงบประมาณเพื่อขบัเคลื่อนไมซใ์นจงัหวดั

หน่วยงานอ านวยการ

หน่วยงานด าเนินการการตลาด/
ประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลสถิติเพ่ือการพฒันา/ การพฒันา
บคุลากรและสถานประกอบการ

• การประชุมคณะกรรมการไมซป์ระจ าจงัหวดั
• ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รองรบัการจดักจิกรรมไมซ์
• เชื่อมโยงเครอืขา่ยในพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนุนงานไมซใ์หเ้ป็นรปู

ธรรม
• ตดิตามความคบืหน้า/รายงานผลการด าเนินการ

• จดัท าสนิคา้และบรกิารไมซป์ระจ าจงัหวดั
• จดัท าแคมเปญสง่เสรมิการตลาดหรอื City Package
• สนบัสนุนการประชาสมัพนัธง์าน/กจิกรรมไมซท์ีจ่ดัขึน้ในพืน้ที่
• จดักจิกรรมสง่เสรมิการขายเมอืงไมซส์รา้งการรบัรูศ้กัยภาพเมอืงเพื่อสนับสนุนใหม้ี

นกัธุรกจิกลุ่มไมซเ์ขา้พืน้ทีห่รอืจดังาน

• เกบ็รวบรวมจ านวนกจิกรรมไมซท์ีเ่กดิขึน้แยก MI, C, E และจ านวนคนเขา้ร่วมงาน
และประเภทของงานเป็นฐาน Database หลกัของเมอืงไมซซ์ติี้

• เพิม่ศกัยภาพดว้ยการพฒันาองคค์วามรูใ้หผู้ป้ระกอบการและสถานประกอบการใน
พืน้ที่

• วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายเพื่อใชเ้ป็นฐานในการท าการตลาดเมอืง



การขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซจ์งัหวดัอดุรธานี 2565



เราจะเป็นเมืองไมซซ์ิตีแ้บบใด ?



วิสัยทัศน์ เมืองไมซ์ซิตี้เชื่อมโยงศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการคา้ การลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)
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นี 2.1 สนับสนุนการรวมตัวของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย กลุ่มศิลปิน กลุ่มชุมชนเพื่อ
สร้างความพร้อมในการจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า

2.2 ส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ ส าหรับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1.1 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์จดุขายของไมซ์ซติี้โดยเน้น
ศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่แตกต่าง

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดประชมุและงานแสดงสินค้า (MICE)
เชื่อมโยงเครือข่าย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด

3.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการและสถานประกอบการในการยกระดับรองรับ
การจัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานสากล

3.2 สนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพของบุคลากรสนับสนุนการจัดงาน
ประชุมและนิทรรศการให้ได้มาตรฐาน

4.1 จัดหาแหล่งการจัดประชุมสัมมนาที่มีความเปน็เอกลักษณ์และมีความ
แตกต่างกับพ้ืนที่อื่นๆ

4.2 จัดหาสินค้าและบริการไมซ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจกลุ่มไมซ์

ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้ศักยภาพที่มี

เอกลักษณ์ของพื้นที่เป็นตัวน า

สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ผู้ค้าในพ้ืนท่ีและ

จังหวัดรอบข้างเพื่อใช้ไมซ์เป็นฐานใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

พัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจไมซ์ 
และสร้างให้เกิดความเข้าใจให้กับ

ผู้ประกอบการและประชาชนในเมือง

พัฒนาและยกระดับการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล และสินค้าบริการไมซ์ใหม่
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ใกล้เคียง
ประเทศเพื่อน
บ้าน

1. ติดจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีชายแดนติดเวียงจันทร์และเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
2. มีความพร้อมทางด้านกายภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งการคมนาคม การแพทย์ และ

ศูนย์การค้า

ความพร้อม
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

1. มีทั้งสถาบันการศึกษา โรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน และศูนย์การจัดแสดงสินค้าของจังหวัด
ที่สามารถรองรับการจัดประชุม สัมมนาและการแสดงสินคา้ได้

2. มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสารธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจและ
นักท่องเที่ยว

มีความโดด
เด่นในเรื่อง
ของผ้าทอ

1. โดดเด่นในเรื่องสินค้าหัตถกรรม โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองอดุรธานี ที่มีชื่อว่าผ้าหมี่ขิด
2. มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแขง็ของ

ผู้ประกอบการ  
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แหล่ง
ท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย

1. เป็นอุทยานแห่งธรรมมะ มีสถานทีท่่องเที่ยวพุทธศาสนาจ านวนมาก
2. มีพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอาศัยอยูใ่นพื้นที่จ านวนมาก เช่น วัดป่าบ้านตาดของ

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน 

3

4

จดุเด่นของอดุรธานีในการเป็นไมซซิ์ต้ี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

แผนยทุธศาสตรไ์มซซ์ตีิ ้: จงัหวดัอดุรธานี

ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม 
ศูนย์รวม
ศิลปิน

1. มีประวัติศาสตร์ต้นก าเนิดแห่งอาณาจักรล้านช้าง
2. มีมรดกโลกถึงสองแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

โดยเป็นหนึ่งในเมืองของกรอบสามเหลีย่มมรดกโลก
3. มีศิลปินหมอล าที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก เช่น คณะเสียงอสีาน ของนกน้อย อุไรพร 

2



Strategy in FOCUS

WIN PROMOTE DEVELOP

• New MICE Activity
• Upgrade MICE Activity
• Bidding Mega Event

• Marketing Activity
• Promotional Campaign
• PR
• Tradeshow/Roadshow

• Seminar/ Training
• New MICE Products & Services



กิจกรรมด าเนินการปี 2564

WIN PROMOTE DEVELOP
- ลงนามความรว่มมอื 23 หน่วยงานทัว่ไทย จดังานไมซ์
- ประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนไมซ์
- สนบัสนุนการจดังานประชุมวชิาชพีรว่มกบัสภา

อุตสาหกรรมและอาเซยีนศกึษา
- น าคณะท างานจงัหวดัอุดรธานีเขา้รว่มงาน IT&CMA
- สนบัสนุนประชุมเมอืงไทย ปลอดภยักวา่ 86 ค าขอ
- สนบัสนุนการจดังานแสดงสนิคา้ภายในประเทศ เชน่งาน

Isan Auto expo
- เสนอตวัเป็นเจา้ภาพการจดังาน L’ETAPE
- น าเสนองานพชืสวนเพือ่สง่ขอ้มลูใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา

- ประชุมสรา้งเครอืขา่ยอุตสาหกรรมไมซ ์3 จงัหวดั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ Destination Marketing

- ประชาสมัพนัธแ์คมเปญและการสนบัสนุนดา้นต่างๆ 
ของ MICE & E อาท ิประชุมเมอืงไทย ปลอดภยักวา่,
DEx Maximize ผา่นชอ่งทางการสื่อสารของอสีานไมซ์

- สรา้งสรรคส์ื่อประชาสมัพนัธแ์ละแคมเปญการสื่อสาร 
จงัหวดัอุดรธานี VDO, Brochure, Factsheet, PPT 
น าเสนอในงาน IT&CMA

- จดัท า City Package

- อบรมสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะความพรอ้ม
ในอุตสาหกรรมไมซ ์จงัหวดัอุดรธานี

- สรา้งเสน้ทางสายไมซ ์7 ธมี (กจิกรรม
ต่อเน่ือง จดัเดอืนธนัวาคม 64)



การขบัเคลือ่นปี 2565

• มุง่สูก่ารเป็น ISANMICE for All (อสีาน
ไมซเ์พือ่คนทัง้มวล)

• มุง่เฟ้นหา MICE City DNA สรา้ง City
Branding และน าไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิ
ทุกองคก์ร

• มุง่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ย
พนัธมติรในอุตสาหกรรมไมซ์

• เรง่บรูณาการการท างานรว่มกนัของ
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศกึษา



กิจกรรมด าเนินการปี 2565

WIN PROMOTE DEVELOP
- ลงนามความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยภายในจงัหวดัอุดรธานี

เพือ่รว่มขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
- ประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนไมซ์
- กจิกรรมสรา้งความแขง็แกรง่เครอืขา่ยพนัธมติร

ภาคเอกชนเพือ่ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ ์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

- L’Etape Site inspection
- Feasibility study การจดังานวานพชืสวนโลก
- สง่เสรมิงานประชุม “การคา้แนวชายแดน” 
- ISANMICE Market Place
- สนบัสนุนการจดังานแสดงสนิคา้ภายในประเทศ
- สนบัสนุนการจดังานประชุมวชิาชพี

- TEA Roadshow แสดงศกัยภาพอุตสาหกรรมการแสดง
สนิคา้ จงัหวดัอุดรธานี

- MICE City DNA - Udonthani
- ประชาสมัพนัธแ์คมเปญและการสนบัสนุนดา้นต่างๆ 

ของ MICE & E อาท ิประชุมเมอืงไทย ปลอดภยักวา่,
DEx Maximize สรา้งสรรคส์ื่อประชาสมัพนัธแ์ละ
แคมเปญการสื่อสาร จงัหวดัอุดรธานี VDO, Brochure, 
Factsheet, PPT น าเสนอในงาน IT&CMA

- จดัท า City Package
- น าคณะท างานจงัหวดัอุดรธานีเขา้รว่มงาน IT&CMA 

- อบรมสรา้งความรบัรูแ้ละความเขา้ใจ
อุตสาหกรรมไมซ ์จงัหวดัอุดรธานี

- สรา้งเสน้ทางสายไมซ ์7 ธมี “มนตเ์สน่ห์
ไมซว์ถิรีมิโขง”

- สรา้งเสน้ทางสายไมซ ์7 ธมี “อะเมซิง่
อุดรธานี”

- พฒันา ต่อยอด และยกระดบัผลติภณัฑไ์มซ ์
(MICE Product Premium)



Work SMART AS

Strong Collaboration 
& Networks

• มุ่งเน้นการบรูณาการ
ภายในเมอืงมุ่งเป้าหมาย
เดยีวกนั

• มุ่งเน้นเครอืขา่ยเชื่อมโยง
ระดบัภาคและ GMS

City Branding 

• มุ่งเฟ้นหาอตัลกัษณ์
• สรา้ง City Branding
• มุ่งเป้างานไมซเ์ทศกาล
ประจ าเมอืงตอบโจทย์
แผนพฒันาเมอืงไมซซ์ติี้

Marketing 
Differentiation

• การตลาดเมอืงสง่เสรมิ
สนิคา้และบรกิารไมซ์

• มุ่งหา platform เพื่อขาย
เมอืง

Amazing Experiences

• ISAN MICE For All
• ISAN MICE Stylish

Trading & Business 
Platform

• Domestic MI, C, E, 
Event 

• Visual Business Platform 
Support

• Database & Analysis

คณะกรรมการขับเคลื่อนไมซป์ระจ าจังหวัด




