เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญั ตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
โดยอนุมัติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงออกประกาศกําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนา
การท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ประจํ า เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ ยู่ ภ ายในเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้
ดําเนินการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ข้อ ๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ข้อ ๖ การใช้บังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ท้ายประกาศนี้ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ดําเนินการประสานงานให้สอดคล้องกัน
ข้อ ๗ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต
พ.ศ. 2559 - 2563

คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
(จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)
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บทที่ 1
หลักการ แนวคิด และกระบวนการจัดทําแผน
1.1 ความเปนมาและการประกาศเขตพัฒนาการทองเที่ยว
พระราชบั ญญั ติ นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4) ใหคณะกรรมการ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติมีอํานาจหนาทีด่ ําเนินการเพือ่ ใหมีการกําหนดเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว และ
มาตรา 17 เพื ่อประโยชน ในการรั กษา ฟ นฟูแหลงทองเที่ย ว หรือการบริห ารและพัฒ นาการทองเทีย่ วให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ คณะกรรมการอาจกําหนดใหเขตพื้นที่ใดเปนเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวได โดยพิจารณารวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูวาราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ใหมี
การรั บฟงความคิดเห็น และความตองการของชุมชนในพื้นที่เพือ่ ประกอบการพิจารณาดวยเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวจะกําหนดเปนกลุมจังหวัด จังหวัด และพื้นที่เฉพาะก็ไดโดยใหออกเปนกฎกระทรวง
ในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการท อ งเที ่ย วแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 2/2555 เมื่ อ วั น ที่
9 พฤศจิกายน 2555 ไดเห็นชอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. 2555 และประธานกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติไดลงนามในประกาศฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซึ่งนําไปสูกระบวนการกําหนดเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว โดยไดมีการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวนํารอง 5 กลุมทองเที่ยว ตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการทองเทีย่ วแหงชาติ ประกอบดวย (1) กลุม ทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา (2) กลุม ทองเที่ยว Active
Beach (3) กลุมทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต (4) กลุมทองเที่ยว Royal Coastและ (5) กลุมทองเที่ยวอันดามัน
และไดมีการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของชุมชนและผูแทนหนวยงาน 18 กลุม จังหวัด ในป 2556
ซึ่งผลการสํารวจความคิดเห็น พบวา รอยละ 70 เห็นดวยกับการกําหนดเปนเขตพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจาก
แตละจังหวัดภายในกลุมมีลักษณะการทองเที่ยวที่คลายคลึงกันสามารถหาจุดเดนรวมกันเพื่อพัฒนาเปนจุดขาย
และพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกัน ชวยสรางรายไดและความเขมแข็งภายในกลุม ชวยกระตุนเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดและของประเทศ อยางไรก็ตามมีบางจังหวัดเห็นวาควรมีการจัดแบงกลุมจังหวัดใหม เนื่องจาก
แตละจังหวัดมีลักษณะและจุดเดนดานการทองเที่ยวทีแ่ ตกตางกัน ทิศทางการพัฒนาอาจไมตรงกัน และการมี
จังหวัดภายในกลุมเปนจํานวนมากอาจไมคลองตัวในการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ
ผลการศึกษาดังกลาวไดนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดมีมติเห็นชอบกําหนดกลุมทองเทีย่ วที่มีศักยภาพ 5 กลุม
เป น เขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วนํ า ร อ ง 5 เขต จากนั ้น ได มี ก ารเสนอให ค ณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา
โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื ่อ วั น ที ่ 2 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงกํ า หนด
เขตพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. .... และกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. 2558 ไดประกาศ
1

ในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกําหนดเขตทองทีใ่ นจังหวัดตาง ๆ
เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
ตารางที่ 1.1 สรุปเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เขตการทองเที่ยว

จังหวัด

ศูนยปฏิบัติการ

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา

เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา จังหวัดเชียงใหม

เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันออก

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และ จังหวัด
อุบลราชธานี
นครราชสีมา

เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตก

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง

จังหวัดเพชรบุรี

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน

ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดชลบุรี

1.2 กระบวนการ แนวคิดในการดําเนินงานและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
(1) ภายหลังการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ได ล งนามในคํา สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ประจํา
เขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการและการประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ประจํา เขตพั ฒ นาการ
ท อ งเที่ ย ว พ.ศ. 2557 โดยมี ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาเปนประธานกรรมการ และทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว
(2) คณะกรรมการพัฒนาการทองเทีย่ ว ประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอี ส านใต
ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา และผูบริหารกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดเขารวมประชุมและมอบนโยบายใหกับคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ สาระสําคัญของการประชุมเพื่อทําความเขาใจบทบาทหนาทีแ่ ละพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ โดยที ่ป ระชุ ม เห็ น ชอบจะนํา ผลการศึก ษา “แผนพัฒ นาการทอ งเที่ย ว 5 เขตพัฒ นาการ
ทองเที่ยว พ.ศ. 2559-2563” ทีก่ ระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอี ส านใต พรอมทั้งเห็นชอบให
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แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
ภาพที่ 1.1 กระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 5 เขตพัฒนาการทองเที่ยว

การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ
ภาพรวมการทองเที่ยว
ของไทย และเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

กรณีตัวอยางหรือประเทศที่มี
การกําหนดเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวและเมืองทองเที่ยว

การคัดเลือกกลุมทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
การสัมภาษณเชิงลึก
ภาคีที่เกี่ยวของ

การประชุมกลุมยอย
ภาคีที่เกี่ยวของ

การสํารวจพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือก

การประเมินศักยภาพ

เก็บรวบรวมขอมูล
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ตรวจสอบขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ

การประชุมภาคีที่เกี่ยวของ

การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
และแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว

-

การประชุมกลุม
ยอยภาคีที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบรางแผนฯ

(วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/ยุทธศาสตร/
แผนงาน/โครงการที่สําคัญ)
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ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอี ส านใต
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเที่ยว
จัดทําเกณฑการจัดลําดับความสําคัญโครงการ
ยกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว

ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว 5 เขตพัฒนาการทองเทีย่ ว

ประชุมจัดทําแผน

ประชุมจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงานโครงการ

เสนอคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการทองเที่ยว

ปรับปรุงโครงการสําคัญ

เสนอคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ พิจารณาอนุมัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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จากกรอบแนวคิดการดําเนินงานที่แสดงในขางตน การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ไดเนนกระบวนการ
มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ โดยมีกระบวนการสรางความเห็นพองตองกันในเปาประสงค วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการตางๆ ที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการ เปาหมายของการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เขตพัฒนาการทองเที่ยว คือ การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ใหนําไปสูก ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ใหไดมากที่สุดเปนลักษณะองครวม โดยตองมุงสะทอนใหผูมีสวนรวมในการทํางานของแผนปฏิบัติการเห็นความ
สําคัญในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
แผนพั ฒ นาการท อ งเที ย่ วแห ง ชาติ ยุ ทธศาสตรพั ฒ นาการทอ งเทีย่ วกลุ มจั งหวัด และกฎหมายที ่ใช บัง คั บ
อยูภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
2. แนวคิ ด การพั ฒ นาของเขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วควรอยู บ นพื ้น ฐานศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ความโดดเดนเปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว และความตองการของชุมชน โดยใชแนวคิดคลัสเตอรเปน
กรอบในการกํ า หนดทิ ศ ทางและเป า หมายการพั ฒ นาร ว มกั น มี แ นวทางการพั ฒ นาเมื อ งท อ งเที ย่ วหลั ก
เมืองทองเที่ยวรอง และการเชือ่ มโยงเสนทางทองเทีย่ วภายในเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว การสรางความรวมมือ
ในการผลิ ต สิ น ค า และส งเสริ มกิ จ กรรมท อ งเที่ย วรว มกั น ในพื้น ที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ย นขอมูล ข าวสาร
องคความรู และทรัพยากรระหวางกัน
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี การพัฒนา
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือขายชุมชน สถาบันการศึกษา
และนักวิชาการในพื้นที่
4. กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ 5 ป โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการออกเป น โครงการที ต่  อ งดํ า เนิ น การในระยะสั น้ 1-2 ป และโครงการที ่ต อ งดํ า เนิ น การ
เพื่อการวางรากฐานการพัฒนาในระยาว 3-5 ป
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บทที่ 2
สถานการณและทิศทางการทองเทีย่ ว
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
2.1 สถานการณการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
สถานการณการทองเทีย่ วของเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใตจะเห็นไดวามีแนวโนม
การเติบโตไดดี โดยพิจารณาจากขอมูลตัวเลขนักทองเทีย่ วที่เพิ่มมากขึ้นทุกจังหวัด สําหรับสถิตินักทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต พบวานักทองเที่ยว รอยละ 90 เปนนักทองเทีย่ วชาวไทย โดยจาก
ข อมู ล ในป 2556 มี นั กท องเที ่ย วชาวต า งชาติ จํานวน 321,419 คน โดยจังหวั ดที่มีจํ านวนนักทอ งเที่ย ว
ชาวตางชาติมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทรและ
ศรีสะเกษ ตามลําดับ
สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ขอมูลในป 2556 มีนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 12,350,667 คน โดยจังหวัดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากทีส่ ุด คือ
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทรและศรีสะเกษ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึง จํานวนธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต พบวา จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดทีม่ ีจํานวนธุรกิจที่พัก จํานวนหองพัก รานอาหาร
และรานจําหนายสินคาที่ระลึกสูงสุดในเขต ซึ่งโดยสวนใหญจะอยูที่อําเภอปากชอง อําเภอเมือง และอําเภอ
วังน้าํ เขียวมากที่สุด รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานเพื่อการทองเที่ย ว รองลงมา คื อ
จังหวัดบุรีรัมย อุบลราชธานี สุรินทร และศรีสะเกษ ตามลําดับ
ภาพที่ 2.1 สถิตินักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2556 ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

บุรีรัมย

สุรินทร

ศรีสะเกษ
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ภาพที่ 2.2 สถิตินักทองเที่ยวไทย ป 2556 ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

บุรีรัมย

สุรินทร

ศรีสะเกษ

สรุปสถานการณของการพัฒนาการทองเที่ยวเขตอารยธรรมอีสานใต
1. มีศักยภาพดานการทองเที่ยวระดับปานกลาง ทั้งในดานรายไดและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
รายไดจากการทองเที่ยว
2. จํานวนวันพักเฉลี่ยทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติ มีวันพักเฉลี่ย 2.5 วัน ซึง่ นักทองเทีย่ ว
มีจํานวนวันพักเฉลี่ยสูงกวานักทองเที่ยวชาวไทย
3. รายไดจากการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใตมีแนวโนมเติบโต
อยางตอเนือ่ ง หากจัดอันดับจังหวัดที่มีรายไดสูงสุดในป 2554 อันดับหนึง่ คือ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมา คือ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดศรีสะเกษ เรียงตามลําดับ
โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
ตารางที่ 2.1 ประเด็นควรพัฒนาดานการทองเที่ยว
ดาน
ประเด็นหลัก
นักทองเที่ยว, ผูบริโภค ⁻ นักทองเที่ยวสวนใหญไมไดแวะพัก และมีการใชจายในบริเวณเขตชายแดน
จํานวนนอย เนื่องจากขาดจุดแวะพัก และจุดที่นาสนใจ
⁻ นักทองเที่ยวประมาณรอยละ 90 เปนนักทองเที่ยวชาวไทย
⁻ มีระยะเวลาการพักเฉลี่ยประมาณ 2 วันกวา ซึ่งนอยมาก
⁻ การใช จา ยของนักทองเทีย่ วที่เดิน ทางมาเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ย ว
อารยธรรมอีสานใตนอยมาก
⁻ นักทองเที่ยวไมมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉเพาะเรื่อง
การเดินทางและเสนทางการคมนาคม
สถานที,่ สินคาและบริการ ⁻ สิ น ค า และการบริ การ มี ความหลากหลาย แต ขาดจุ ด เด น หรื ออั ต ลั กษณ
ดานการทองเที่ยว
ทีส่ รางจากทุนทางวัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดความจดจําและสรางความโดดเดน
ลอกเลียนไดยาก
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ดาน

สถานที,่ สินคาและบริการ ⁻
ดานการทองเที่ยว (ตอ)

ผูประกอบการธุรกิจ
ทองเทีย่ ว และบุคลากร
ดานการทองเที่ยว

⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

โครงสรางพื้นฐาน

⁻
⁻
⁻
⁻

การตลาดประชาสัมพันธ ⁻
⁻
⁻
การบริหารจัดการ

⁻

⁻

ประเด็นหลัก
พัฒนาแหลงทองเที่ยว และสินคาใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพ ตอบสนอง
นักทองเทีย่ วทุกกลุม เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงนันทนาการ เชิงบันเทิง
เชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรม เชิงพุทธ และเชิงเกษตรอินทรีย
การลงทุนของผูประกอบการทองเที่ยวมีนอย
ผู ป ระกอบการจํา นวนมากยัง ขาดความเปน มือ อาชี พ ในการดํา เนิ น ธุร กิ จ
ดานการทองเที่ยว
แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีศักยภาพในการรองรับการบริการทางการ
ทองเทีย่ วปานกลาง และสําหรับการรองรับนักทองเที่ยวระดับนานาชาติยังมี
ศักยภาพนอย โดยเฉพาะดานการสื่อสาร
พัฒนาจิตสํานึกผูประกอบการธุร กิจทองเที่ยวในการใหความเปนธรรมแก
นักทองเที่ยวและมาตรฐานการใหบริการ
ส ง เสริ ม ให ภ าคประชาชนและท องถิ ่น เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว
การเตรียมพรอมบุคลากรในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขาดระบบสาธารณู ป โภคพื ้น ฐานที ่ดี ที ่ส ามารถรองรั บ และให บ ริ ก ารแก
นักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ เชน ถนนที่เขาถึงแหลงทองเที่ยว จุดบริการ
รับสงและจอดรถ หองน้ําที่สะอาดสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ขาดเสน ทางการเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดและในเขตอารยธรรม
อีสานใต
การบริหารจัดการระบบ ICTที่ดี และใหขอมูลที่ชัดเจนแกนักทองเทีย่ วรวมถึง
การสืบคนขอมูลในระบบฐานขอมูลการทองเที่ยว
การประชาสั ม พั น ธ แ ละการตลาดด า นการท อ งเที ่ย วในพื ้น ที ่ไ ม มี ค วาม
เชื่อมโยงกัน
ขาดกิจกรรมทางการตลาดที่ดึงเอาทุนทางวัฒนธรรม มาใชใหเกิดมูลคาและ
คุณค า ทางเศรษฐกิจ ในชุมชน และในเขตอารยธรรมอีส านใตไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
ขาดแผนที่การทองเที่ยว (ไดตลอดป) และเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
การทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต
ขาดการบู ร ณาการจัดการแผนการทองเที่ย วในแตล ะจังหวัด ที่ดึงจุดเด น
หรื ออั ตลั กษณของแตล ะพื้น ที่มาสร างเส น ทางทองเที่ย ว และการบริห าร
จัดการรวมกัน รวมถึงการ Share Vision and Resource รวมกัน เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต
ขาดการเชื ่อมโยงเครือขายและภาคีดานการทองเที่ย วเพื่อขับ เคลื่อนการ
ทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต
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ปญหาของอุตสาหกรรมทองเทีย่ วของเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต จากขอมูล
สถานการณการทองเที่ยวและขอมูลสถิติตัวเลขของนักทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ได แก จั งหวั ดนครราชสี มา บุ รี รั มย สุ ริ นทร ศรี สะเกษ และอุ บลราชธานี พบว าสามารถแบ งระดั บของการ
พัฒนาการทองเที่ยวไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เปนเมืองหลักทางการทองเที่ยวและเปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวรูจัก
และมาเยือนจํานวนมาก คือ จังหวัดนครราชสีมา และกลุมเมืองทองเที่ยวรอง คือ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย
สุรินทร และศรีสะเกษ ทําใหทัง้ สองกลุม เมืองทองเที่ยวมีปญหาทั้งทีค่ ลายกันและปญหาทีแ่ ตกตางไปในแตละพื้นที่
จึงขอนําเสนอปญหาในภาพรวม และปญหาแยกรายกลุมพื้นที่ ดังนี้
ปญหาดานการทองเที่ยวภาพรวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต คือ ปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการคมนาคมในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ปญหาการจัดการและยกระดับคุณคาและ
มูลคาใหกับทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาทรัพยากรทางการ
ทองเทีย่ วใหยง่ั ยืน ปญหาดานการตลาด โดยเฉพาะตลาดที่เปนนักทองเที่ยวคุณภาพ ปญหาดานบุคลากรทางการ
ท องเที ่ยวที ่ยั งขาดเรื ่องของคุ ณภาพการให บริการ การเปนเจาบานที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจในอุ ตสาหกรรม
ทองเที่ยว และทั กษะฝ มือแรงงานที ่สํ าคั ญในการเปนเมืองบริการทางการทองเทีย่ วที่มีมาตรฐานเพื่อรองรั บ
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังพบปญหาเรื่องการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยวทั้งตนน้ํา กลางน้ําและ
ปลายน้าํ ไดไมครอบคลุม ปญหาดานการดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหกับนักทองเทีย่ ว ปญหาดานระบบ
สารสนเทศทางการทองเที่ยว ระบบ ICT และปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเปนเมืองทองเที่ยวที่มี
มาตรฐาน เชน หองน้ําในแหลงทองเที่ยวสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ สนามบิน เสนทางคมนาคมทางบก และ
อากาศ และระบบขนสงสาธารณะทองถิ่น
สําหรับปญหาการทองเที่ยวเมืองแยกตามกลุมเมืองหลักและเมืองทองเที่ยวรอง มีรายละเอียดดังนี้
ปญหาในเมืองทองเที่ยวหลัก คือ จังหวัดนครราชสีมา ลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
1. ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเปนเมืองทองเที่ยวระดับมาตรฐาน เชน พัฒนาสนามบิน
และระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเที่ยวอยางเปนระบบไปสูแหลงทองเที่ยวทางอารยธรรมอีสานใต
2. ปญหาดานการจัดการและยกระดับคุณคาและมูลคาใหกับทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาทรัพยากรทางการทองเทีย่ วใหยง่ั ยืน
3. ปญหาดานความสัมพันธทางการทองเที่ยวการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยวทั้งตนน้ํา
กลางน้ําและปลายน้ําไดไมครอบคลุม และการเชื่อมโยงออกไปนอกพื้นที่หรือนอกจากจังหวัด
4. ปญหาดานการดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหกับนักทองเที่ยว และประชาชนทองถิ่น
5. ปญหาดานระบบสารสนเทศทางการทองเที่ยว ระบบ ICT และปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเปนเมืองทองเทีย่ วระดับมาตรฐาน
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ปญหาในเมืองทองเที่ยวรอง คือ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ลําดับปญหา
จากมากไปนอยไดดังนี้
1. ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเปนเมืองทองเที่ยวระดับมาตรฐาน เชน สนามบิน
เสนทางคมนาคมทางบกระบบโลจิ สติ กส ขนถายนักทองเที่ยว และระบบขนสงสาธารณะทองถิ่น ที่สามารถ
เชือ่ มโยงแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ และแหลงทองเทีย่ วทางอารบธรรมอีสานใต
2. ปญหาดานระบบสารสนเทศทางการทองเที่ยว ระบบ ICT เพือ่ การทองเทีย่ ว เชน ฐานขอมูลการทองเทีย่ ว
ที่สามารถสืบคนไดอยางเปนระบบ และระบบบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่การทองเที่ยว
3. ป ญ หาด านการดู แลความปลอดภั ยและสุ ขลั กษณะให กั บ นั กท องเที ่ยว เช น จุ ดบริ การแก
นักทองเที่ยว หองน้ําที่สะอาดสวยงาม และหองน้ําสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
4. ปญหาดานการตลาดที่ไมสามารถดึงเอาทุนทางวัฒนธรรม มาใชใหเกิดมูลคาและคุณคาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชน และในเขตอารยธรรมอีสานใตไดอยางเต็มศักยภาพ และขาดแผนที่การทองเที่ยว และเสนทางการทองเที่ยว
ที่เชื่อมโยงการทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการทองเที่ยวเขตอารยธรรมอีสานใต

ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการทองเทีย่ วของเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนา
เมืองหลัก โดยการวิเคราะหนี้เกิดขึ้นจากการสังเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหเดิมของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นที่มาประกอบและวิเคราะหเพิ่มเติมตามประเด็นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ตอไปนี้
จุดแข็ง
- แหลงทองเทีย่ วที่หลากหลายทัง้ ทางธรรมชาติประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและ
มนุ ษย ส ร า งขึ ้น เป น แหล ง ที ่คน พบซากดึ กดํา บรรพ บรรพชีวิน ทั้งชางดึกดําบรรพ ไมก ลายเปน หิน และ
ไดโนเสาร ตลอดจนมนุษยและวัตถุโบราณของคนในยุคกอนประวัติศาสตร เชื่อมโยงสูหลักฐานอารยธรรมขอม
ของคนในยุคลประวัติศาสตร มาจนถึงปจจุบัน
- มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานทางธุรกิจ เชน ลาว กัมพูชา เวียดนาม
- มี ทุ น ทางวั ฒ นธรรม ทุ น ทางภูมิ ป ญ หาท องถิ ่น ที ่นํา มาผลิ ต เป น สิน ค าและบริ ก ารไดอ ย า ง
หลากหลาย
จุดออน
- ขาดการเชือ่ มโยงกิจกรรมระหวางแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด ทําใหสินคาไมเปนที่นิยมของตลาด
และขาดการสรางเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว
- ผูประกอบการรายยอยยังขาดองคความรูเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
- การทองเที่ยวยังไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีรายไดระดับปานกลาง-สูง
- สินคาที่จําหนายขาดอัตลักษณของทองถิ่น
- การท อ งเที ่ย วยั ง ไม พั ฒ นาศั ก ยภาพได เ ต็ ม รู ป แบบ ขาดการประชาสั ม พั น ธ อ ย า งต อ เนื ่อ ง
ขาดประสานงานและสรางเครือขายเชื่อมโยงการบริหารจัดการการทองเที่ยวกับจังหวัดอื่นๆ
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โอกาส
- เปนจุดแวะพักสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการทองเที่ยวประเทศเพื่อนบานทั้งลาวและกัมพูชา
เนื่องจากมีการคมนาคมในการเดินทางที่สะดวกมีท้ัง สนามบิน รถไฟ และรถยนต โรงแรม ศูนยการคาที่สามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดจํานวนมาก
- การคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจการคาการทองเที่ยว
- กระแสนิยมหันมาบริโภคอาหารและสินคา เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
- มีโอกาสพัฒนาและสรางระบบโลจิสติกส (Logistic) เชื่อมโยงธุรกิจการคา การเกษตรและการทองเที่ยว
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
อุปสรรค
- กฎระเบียบดานการคา การลงทุน และการขนสงของประเทศเพื่อนบานที่ยุงยากซับซอน
- การวางยุทธศาสตรการทองเที่ยวขาดความเปนระบบ ขาดความเชื่อมโยงโครงขายการทองเที่ยว
ระหวางจังหวัด และประเทศเพื่อนบาน
โครงสรางการบริหารการศึกษาไมเอื้อตอการใหบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
1) เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
ด า นเงื อ่ นไขป จ จั ย การผลิ ต ของคลั ส เตอร อุ ต สาหกรรมท อ งเที ย่ วอารยธรรมอี ส านใต
ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีศักยภาพสําคัญ คือ
ดานทรัพยากรมีแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคมีความโดดเดนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณและไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ซึง่ ประกอบไปดวย 6 อุทยานแหงชาติ ไดแก 1) อุทยาน
แห งชาติ เ ขาใหญ 2) อุ ทยานแห งชาติ ทับ ลาน 3) อุ ทยานแหง ชาติพ ระวิห าร 4) อุ ทยานแหง ชาติผ าแต ม
5) อุทยานแหงชาติเกงตะมะ และ 6) อุทยานแหงชาติภูจอง-นายอย แตยังขาดการเพิ่มคุณคาและการสราง
ความเปนเอกลักษณใหกับแหลงทองเที่ยว ทําใหจุดเดนของแหลงทองเที่ยวลดลง ตลอดจนขาดการพัฒนา
องคประกอบการเพือ่ สงเสริมการทองเที่ยว และขาดระบบการจัดการทองเที่ยวที่สรางคุณคาและมูลคาใหกับ
แหลงทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวมีวันพักเฉลี่ยไมสูงมากนัก
ด านโครงสร างพื ้น ฐาน มี ร ะบบการคมนาคมทางบกครอบคลุ มเส น ทางการเดิ น ทางหลั ก
แตขาดการเชือ่ มโยงเสนทางการทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต ทัง้ ในแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ และ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร สวนระบบคมนาคมทางอากาศมีสนามบินอยู 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย และอุบลราชธานี ซึง่ ตองไดรบั การปรับปรุงและพัฒนาเสนทางการบิน จุดรับสงนักทองเที่ยวไปยังสนามบิน
เพื่อความสะดวกและเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวในการเขาใชบริการ สวนสถานีขนสง และสถานีรถไฟมีความ
ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตอารยธรรมอีสานใต แตตองปรับปรุงเรื่องบรรยากาศสิ่งอํานวยความสะดวก และ
การบริการแกนักทองเที่ยว
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ดานบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีจํานวนแรงงานในภาคบริการ/การทองเที่ยวจํานวนมาก
และยังเคลือ่ นยายแรงงานไปทํางานในภูมิภาคตางๆ ในประเทศ ซึ่งถือไดวาเขตการพัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใตมีความพรอมทั้งดานสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนผูเ รียนมี
ปริมาณแรงงานในภาคบริการ/การทองเที่ยว ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 95,179 คน จังหวัดบุรีรัมย
จํานวน 38,933 คน จังหวัดสุรินทร จํานวน 28,362 คน จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 22,297 คน และจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 44,340 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) แตบุคลากรสวนใหญยังขาดความรูความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานที่เปนมืออาชีพดานการทองเที่ยว และขาดแผนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
ที่ตรงกับความตองการที่แทจริงอยางชัดเจน
ดานความปลอดภัยเมื่อพิจารณาแลว พบวา ยังขาดมาตรฐานที่จริงจังเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยใหกับนักทองเทีย่ ว ซึ่งเรื่องความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับนักทองเที่ยวจะใชเปนขอมูลใน
การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมาเที ่ย วยั ง แหล ง ท อ งเที ่ย วทางธรรมชาติ และแหล ง ท อ งเที ่ย วทางวั ฒ นธรรม/
ประวัติศาสตร ถึงแมจะมีหนวยงานตํารวจทองเทีย่ วคอยใหการดูแล แตมีกําลังไมเพียงพอที่จะรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกป
สําหรับเรือ่ งการรวมกลุมกันของตนน้าํ กลางน้าํ และปลายน้ํา จากขอมูลพบวาใน 5 จังหวัด
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี สามารถแบงระดับของการกระจุกตัว
และการเชื่อมโยงการพัฒนาในลักษณะของคลัสเตอรหรือเครือขายได 2 กลุม คือ กลุม ทีม่ ีความกระจุกตัวและ
การเชื่อมโยงในระดับสูงแตยังไมเขมแข็งและยัง่ ยืน คือ จังหวัดนครราชสีมา สวนอีกกลุม คือ บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีจํานวนของตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําในบางธุรกิจหรือบางหนวยงานไมมากนัก
ทําใหเกิดปญหาของความเขมแข็งกันในคลัสเตอร อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมของคลัสเตอรอารยธรรม
อีสานใต 5 จังหวัดแลวนั้น พบวา การเชื่อมโยงกันของเครือขายจัดวาอยูใ นระดับกลาง ดังนั้นแผนการพัฒนา
เขตการทองเทีย่ วนี้ จึงควรมุงและเรงสรางกลไกการเชื่อมโยงของระบบหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวใหมี
ความสมดุล ไมมุงพัฒนาหรือสงเสริมเฉพาะเครือขายตนน้าํ หรือกลางน้าํ หรือปลายน้าํ แบบแยกสวน ควรคํานึงถึง
การพัฒนาเชิงบูรณาการและการพัฒนาองคประกอบของระบบการจัดการทองเที่ยวไปพรอมๆ กัน
2) ปจจัยอุปสงค (Demand Conditions) จากขอมูลจํานวนนักทองเทีย่ วปจจุบันของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต5 จังหวัดนี้ สามารถแบงกลุม นักทองเทีย่ วของเมืองทองเทีย่ วหลัก
และเมืองทองเที่ยวรอง ดังนี้
อุ ป สงค ข องเมื อ งท อ งเที ่ย วหลั ก คื อ จั ง หวั ด นครราชสี ม า คื อ นั ก ท อ งเที ่ย วส ว นใหญ
ทีเ่ ดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคเปนนักทองเที่ยวชาวไทยและจํานวนนักทองเทีย่ วมีแนวโนมที่เพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดง
ดังตารางจํานวนผูมาเยือนจังหวัดนครราชสีมา ป 2550 – 2556 จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดหนาดาน
ในภู มิ ภ าคนี ้ มี ความสะดวกในการคมนาคมทางบก และเปน จัง หวัดที่เชื่อมตอไปยังภูมิ ภ าคต างๆ และมี
ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมจํานวนมากที่ตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวได
หลากหลายรูปแบบทั้งการทองเที่ยว การประชุมสัมมนาและกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ
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อุปสงคของเมืองทองเที่ยวรอง คือ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ
คือ นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคเปนนักทองเที่ยวชาวไทยและจํานวนนักทองเที่ยวมี
แนวโนมที่เ พิม่ ขึน้ ซึ่งแสดงดังตารางจํานวนผูมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย สุริน ทร ศรีส ะเกษ และอุบลราชธานี
ป 2550 – 2556
3) ปจจัยบริบทกลยุทธการแขงขัน (Strategy, structure, and rivalry)
พบวา ดานเปาหมายและยุทธศาสตร มีการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดใน
จังหวัด ที ่เป น ศูน ย ป ฏิบั ติการกลุ มจังหวั ดเพื่อเปนเจาภาพในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร กลุ มจังหวั ดไปสู การปฏิบั ติให บังเกิดผลโดยทําหนาที่เปน สํานักเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหารงาน กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต มี 2 กลุม จังหวัดเปน
องคประกอบ คือ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 1 และ กลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 แตขาดการบูรณาการจัดการแผนการทองเทีย่ วในแตละจังหวัด และการใชศักยภาพของแตละจังหวัด
ทีส่ ามารถดึงจุดเดนหรืออัตลักษณของแตละพืน้ ที่มาสรางเสนทางทองเที่ยว และการบริหารจัดการรวมกัน รวมถึง
การ Share Vision and Resource รวมกัน เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการทองเทีย่ วในเขต
อารยธรรมอีสานใต รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเครือขายและภาคีดานการทองเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยว
ในเขตอารยธรรมอีสานใต
สวนเรื่องการควบคุมคุณภาพและมีการกําหนดมาตรฐานการบริการในธุรกิจอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต แตมีการบังคับใชท่ีไมเขมงวด และไมครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกิจกรรม
ดานการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในการสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับนักทองเทีย่ วตางประเทศยังขาด
ประสิทธิภาพ เชน การประชาสัมพันธและการตลาดการทองเทีย่ วในพืน้ ที่ไมมีความเชื่อมโยงกัน ขาดกิจกรรม
ทางการตลาดทีด่ ึงเอาทุนทางวัฒนธรรม มาใชใหเกิดมูลคาและคุณคาทางเศรษฐกิจในชุมชน และในเขตอารย
ธรรมอีสานใตไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดแผนที่การทองเที่ยว และเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในเขตอารยธรรมอีสานใต
สําหรับเรื่องของกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ พบวา ทุกภาคสวนในพื้นที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางจริงจัง ทั้งจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ตางมี
เปาหมายและวิสัยทัศนในการใหการทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาทองถิ่นหรือจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบ
ใหเห็นระหวางเมืองหลักและเมืองรองในดานกลยุทธการแขงขัน มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะหประเด็นการพัฒนาเมืองหลักเมืองรอง
ระดับการแขงขัน
ประเด็น

เมืองทองเที่ยวหลัก
(นครราชสีมา)

เมืองทองเทีย่ วรอง
(บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)

กฎระเบียบและนโยบาย
สนับสนุน

ดีมาก

ดีมาก

อัตราการเติบโตของธุรกิจ

ดีมาก (ควรหันมาสงเสริมเจาะกลุม ตลาด
คุณภาพ ผูสูงอายุ ผูร ักสุขภาพ และผูชื่น
ชอบกีฬา)

ดี (ควรใหการสงเสริมตลาดตางประเทศ
มากขึ้น และสรางกลยุทธการสงเสริมตลาด
นักเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น)

จํานวนผูป ระกอบการ SME

มีเยอะมาก (เจาของธุรกิจสวนใหญเปน
ผูป ระกอบการระดับกลาง)

มีระดับปานกลาง (การลงทุนสวนใหญเปน
คนทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน)

บรรยากาศการแขงขันในพืน้ ที่ สูงมาก
ละการแขงขันดานราคา

ปานกลาง

4) ปจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่อง (Related and Supporting Industries) พบวา
หนวยงานภาครัฐ เอกชนในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใตใหการสนับสนุนการ
รวมกลุม เครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในลักษณะของนโยบายและการปฏิบัติ ทําใหมีคณะกรรมการ กลุม สมาคม
ชมรม หนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่นเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
จํานวนมาก แตขาดการประสานความรวมมือกันระหวางกลุมหรือเครือขาย แตละเครือขายยังทํางานตามหนาที่
(Function) ของตนเอง ขาดการบูรณาการการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกัน
การทํางานจะเปนลักษณะตางคนตางทํา ที่ผานมายังพบวา นโยบายในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมากจะมาจากระดับ
บนหรือสวนกลาง มากกวามาจากความตองการของคนทองถิ่นอยางแทจริง ทําใหขาดกระบวนการมีสวนรวม
และเมือ่ พิจารณาระดับของการประสานความรวมมือกันทางธุรกิจในเครือขายวิสาหกิจทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตแลวนั้น ยังมีการดําเนินงานในระดับนอยมาก ทําใหขาดความเชื่อมโยงในหวงโซ
อุป ทานและการประสานประโยชน อย า งเปน รูปธรรม ทําใหการพัฒ นาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีส านใต
ในแตละจังหวัดเปนแบบแยกจังหวัด และมีลักษณะของการแขงขันและแยงชิงทรัพยากร
อยางไรก็ตามจากการศึกษาก็พบวา ในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใตมีจํานวน
องคกร สมาคม ชมรม กลุมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสรางความรวมมือในเครือขายวิสาหกิจทางการทองเที่ยวขึ้นมาจํานวนมาก
สําหรับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อารยธรรมอีสานใต ทัง้ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตร
ดานการทองเที่ยวและการโรงแรมมีอยูหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึง่ เพียงพอตอปริมาณการผลิตบุคลากร แตหลักสูตรการเรียนการสอนยังขาดความสามารถ
ในการสนองตอบตอความตองการอยางแทจริงของทองถิ่น เชน หลักสูตรดานการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ (การดูแล
ผูสูงอายุ) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ธุรกิจอาหารนานาชาติและอาหารฮาลาล เปนตน
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แผนภาพที่ 2.3 สรุป การวิเคราะหศกั ยภาพของคลัสเตอรทอ งเทีย่ วเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต (Diamond
บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ

- มีกฎระเบียบการควบคุมดานคุณภาพและการกําหนดมาตรฐานของการบริการในธุรกิจที่ชัดเจน แตขาดการนําลงไปใชปฏิบัติจริง
- การวางแผนดานการสงเสริมตลาดในนักทองเที่ยวตางประเทศโดยการเจาะกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพควรดําเนินการใหชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ผูรักสุขภาพและกีฬา
และนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศใหกับเมืองทองเที่ยวรอง
- คุณภาพการบริการและมาตรฐานราคาของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความแตกตางกันสูง คือในบางพื้นที่จัดวาอยูในระดับดีแตในบางพื้นที่ตองมีการพัฒนา และควบคุมดูแล
- ในเมืองทองเที่ยวหลัก คือ นครราชสีมา จัดวาเปนเมืองทองเที่ยวที่มีการแขงขันสูงมาก แตสําหรับเมืองทองเที่ยวรองอยางจังหวัดอุบลราชธานี บุรรี มั ย สุรินทร ศรีสะเกษการแขงขันอยูในระดับปานกลาง
- บริษัทนําเที่ยวในพื้นที่ยังขาดการบริหารจัดการที่เปนระบบ จํานวนมากที่ขาดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และหลายแหงเปนธุรกิจของตางชาติขาดการควบคุมอยางจริงจัง

เงือ่ นไขปจจัยการผลิต

- มีทุนในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แตยังขาดเอกลักษณ
ที่สรางความโดดเดนในสายตานักทองเที่ยว จึงยังไมสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวไดมากนัก
- ยังขาดการสรางคุณคาและมูลคาใหกับทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในการเปนแหลงทองเที่ยวมาตรฐานสากล
และขาดการผูกโยงเสนทางทองเที่ยวในระดับคลัสเตอรและนอกกลุมที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม ที่จะสงผลตอการพักระยะยาวและใชจายมากขึ้นของ
นักทองเที่ยว
- เมืองทองเที่ยวหลัก คือ นครราชสีมามีบุคลากรดานการบริการจํานวน
มาก แตขาดคุณภาพดานการบริการที่จะเปนเมืองทองเที่ยว
มาตรฐานสากล สวนเมืองทองเที่ยวรอง คือ ศรีสะเกษ ยังขาดบุคลากรทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนความเปนมืออาชีพในการรองรับตลาด
นักทองเที่ยว
- ควรใหความสําคัญกับการรักษาและดูความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
ใหมีมาตรฐานสากลมากขึ้น มีจุดบริการนักทองเที่ยว ทั้งเรื่องความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย
- มีระบบสาธารณูปโภคยังไมครอบคลุมเสนทางเชื่อมโยงแหลงอารยธรรม
ขอมทั้ง5 จังหวัดและเสนทางการคมนาคมอีกทั้งยังขาดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีที่สามารถรองรับและใหบริการแกนักทองเที่ยวได
อยางเพียงพอเชนถนนที่เขาถึงแหลงทองเที่ยวจุดบริการรับสงและจอดรถ
หองน้ําที่สะอาดสําหรับผูสูงอายุและผูพ ิการ
- ดานการคมนาคมในเสนทางหลักมีความสะดวก แตในเสนทางรองและ
เสนทางในการเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวยังไมเหมาะสม ถนนบางชวงมี 2
เลน มีการชํารุดตองการการพัฒนา
- ยังขาดประสิทธิภาพของงานเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับ
ผูประกอบการและนักทองเที่ยว และขาดชองทางการสื่อสารขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

บริบทของการแขงขันและ
กลยุทธทางธุรกิจ
รัฐบาล
เงือ่ นไขของ
ปจจัยการผลิต

เงื่อนไข
ทางดานอุปสงค

การสนับสนุนและความชัดเจนของภาครัฐ

- มียุทธศาสตรดานการทองเที่ยวของทุกจังหวัด แตบางครั้งขาดความ
ตอเนื่องเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ
- มีสํานักงาน/หนวยงานดานการทองเที่ยวในพื้นที่
- มีการกระจายการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
ลงไปสูหนวยงาน อปท.อยางชัดเจน
- เปนแหลงทองเที่ยวที่จัดวาเปนพื้นที่ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของ
ประเทศที่ชดั เจน
- แหลงทองเที่ยวบางแหงอยูในการดูแลของหนวยงานภาครัฐที่
หลากหลาย การพัฒนาการทองเที่ยวจึงทําไดชา ขาดการ บูรณาการ
การทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ

อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวโยงและ
สนับสนุนกัน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน

ขนาดของอุปสงคในประเทศ

- ในเมืองทองเที่ยวหลักมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเที่ยว
หลากหลาย จํานวนมาก มีการประชุมและวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน แตยังขาด
การเชื่อมโยงกันของตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขงขั นอยา งเต็ มที่ สํา หรั บเมื องทองเที่ยวรองมีก ารดํ า เนินการการ
เชื่อมโยงกันในระบบหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากในการ
รวมกลุ มกั น ของสมาคม ชมรม และยัง ขาดการเชื ่อ มโยงการดํ า เนิ นงานร ว มกั น อย า งเป น
รูปธรรม และในภาครวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ยังขาดการเชื่อมโยง
กันระหวางคลัสเตอรที่เปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ

- ในเมืองทองเที่ยวหลักและรองมีนักทองเที่ยวกวารอยละ 90 เปนนักทองเที่ยวชาวไทย
- สวนใหญมีการกระจุกตัวกันในชวงเทศกาลหรือวันหยุด
- นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางเขามายังมีความตองการเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวโยงในระดับ
ที่สูง
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2.4 ประเด็นสําคัญเพื่อพิจารณาเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเที่ยว
1) ประเด็นดานมาตรฐานของสินคาและบริการ (Standardization and service)
2) ประเด็นมูลคาเพิ่มของแหลงทองเที่ยวและความถดถอยของสภาพแวดลอม (Value - add tourism
spots and deteriorating tourism environment)
3) ประเด็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในการเชื่อมโยงระดับประเทศและระดับภูมิภาค (Regional transportation
linkages)
4) ประเด็นความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
5) ประเด็นคุณภาพของทรัพยากรบุคคล (Quality of human resources) และการสงเสริม
หลักสูตรการทองเที่ยว “ภูมิปญญาชาวบาน” เฉพาะถิ่นในหลักสูตรสามัญ (Local tourism syllabus)
6) ประเด็นการจัดการอุปสงคทางการทองเที่ยวใหสมดุล มาตรการการดูแลประโยชนใหกับนักทองเที่ยว
7) ประเด็นการพัฒนาแบบเชื่อมโยงกันในคลัสเตอรทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต และนอกเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ตลอดจนการเชื่อมโยงกันในอาเซียน และหนวยงาน
ระดับสากล
8) ประเด็นการประสานการทํางานของภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และภูมิภาค
9) ประเด็นการวางแผนแบบบูรณาการและปฏิบัติตามแผน (Comprehensive and Integrated
planning)
10) ประเด็นการรักษาความสมดุลของความสุขของประชาชนทองถิ่นกับนักทองเที่ยว
2.5 การวางตําแหนงทางการทองเที่ยวของจังหวัดในเขตอารยธรรมอีสานใต
จากการวิเคราะหขอมูลของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต สรุปจุดเดนของเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต นําไปสูก ารจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ ว ทําใหสามารถวางตําแหนงทางการ
ทองเที่ยวของแตละจังหวัดไดดังนี้
- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก
- แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอารยธรรมขอม
- ภูมิปญญาเรื่องไหม
- ประตูสูประเทศเพื่อนบานลาว และเวียดนาม และกัมพูชา
- วิถีชีวิตฝงโขง
- เมืองทองเที่ยวกีฬา
- วิถีชีวิต กลุมชาติพันธ
- บรรพชีวิน ซากดึกดําบรรพ และแหลงโบราณคดี
โดยมีรายละเอียดการกําหนดตําแหนงทางการทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต ไดดังนี้
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ตารางที่ 2.3 จากการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 2 และ 3 ของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ทําใหสามารถวางตําแหนงทางการทองเที่ยวของแตละจังหวัดไดดังนี้

จังหวัด
นครราชสีมา

บุรีรัมย

ประเด็นการพิจารณา
ความโดดเดนของทรัพยากร/
กลุมตลาด
องคประกอบทางการ
เปาหมาย
ทองเทีย่ ว
1. รอยละ 80 เปน
1. แหลงทองเที่ยวทาง
นักทองเที่ยวชาว
ธรรมชาติที่เปนมรดกโลก
2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติ ไทย (ขอมูลป
2556) รองรับ
ศาสตร อารยธรรมขอม
3.กิจกรรมและแหลงทองเที่ยว 2. ความสะดวก
การทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น และความพรอมใน
การจัดการธุรกิจ
4. ภูมิปญญาเรื่องไหม
5. มาตรฐานและศักยภาพของ MICE
3. ชื่อเสียงและ
แรงงาน
6.ความพรอมในการใหบริการ ภาพลักษณดาน
การทองเทีย่ วใน
ที่เปนสากล
7.บรรพชีวิน ซากดึกดําบรรพ ประเทศ
และแหลงโบราณคดี

1. เมืองทองเที่ยวกีฬา
2. ปราสาทที่สะทอนรองรอย
ของอารยธรรมขอม
3. ภูมิปญญาเรื่องไหม
4.เมืองทองเที่ยวชายแดน
5. สนามบินนานาชาติ
6. ความพรอมในการ
ใหบริการที่เปนสากล

สุรินทร

1. วิถีชีวิต กลุมชาติพันธกุย
2. ชางกับวิถีชีวิต
3. ภูมิปญญาเรื่องไหม
4. เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บาน

ปจจัยขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน
Diamond Model
1. เงื่อนไขปจจัยการ
ผลิตมีศักยภาพ
ในระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนิน
กลยุทธของธุรกิจ มี
ศักยภาพในระดับสูงใน
บางพื้นที่ เชน ปากชอง
อําเภอเมืองสวนพื้นที่อื่น
ระดับนอย
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับสูงใน
บางพื้นที่ เชน ปากชอง
อําเภอเมืองสวนพื้นที่อื่น
ระดับปานกลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน มี
ศักยภาพในระดับสูง
1. รอยละ 90 เปน 1. เงื่อนไขปจจัยการ
นักทองเที่ยวชาว ผลิต มีศักยภาพใน
ระดับสูง
ไทย
2.การเพิ่มขึ้นของ 2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนินกลยุทธ
นักทองเที่ยว
ของธุรกิจ มีศักยภาพใน
ตางประเทศที่
ระดับนอย
สนใจเรือ่ งของ
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
กีฬา
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
มีศักยภาพในระดับสูง
1. รอยละ 90 เปน 1. เงื่อนไขปจจัย
นักทองเที่ยวชาว การผลิตมีศักยภาพ
ไทย
ในระดับปานกลาง

การวางตําแหนง
ทางการทองเทีย่ ว
- การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
- จุดเริ่มตนของ
เสนทางอารยธรรม
ขอม
-ความหลากหลายของ
กิจกรรมและแหลง
ทองเที่ยวการ
ทองเที่ยวที่มนุษย
สรางขึ้น
-เมืองตอนรับหรือ
ประตูสูเสนทาง
ทองเทีย่ วอารยธรรม
อีสานใต

1. เมืองทองเที่ยวกีฬา
2. ปราสาทที่สะทอน
รองรอยของอารย
ธรรมขอม
3.เมืองทองเทีย่ ว
ชายแดน

1. วิถีชีวิตกลุมชาติพันธกุย

2. ชางกับวิถีชีวิต
3. ภูมิปญญาเรื่องไหม
4.เมืองทองเที่ยว
ชายแดน
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จังหวัด

ประเด็นการพิจารณา
ความโดดเดนของทรัพยากร/
กลุมตลาด
องคประกอบทางการ
เปาหมาย
ทองเทีย่ ว

สุรินทร (ตอ)

ศรีสะเกษ

1. ปราสาทรองรอย
อายรธรรมขอม
2. เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน
3. ภูมิปญญาเรื่องไหม และ
วิถีชีวิต กลุมชาติพันธุ

อุบลราชธานี

1. แหลงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ
2. ประตูสูประเทศเพื่อนบาน
ลาว และเวียดนาม
3. วิถีชีวิตฝงโขง
4. สนามบินนานาชาติ

ปจจัยขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน
Diamond Model
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนิน
กลยุทธของธุรกิจ มี
ศักยภาพในระดับนอย
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน มี
ศักยภาพในระดับสูง
1. รอยละ 90 เปน 1. เงื่อนไขปจจัย
นักทองเที่ยวชาว การผลิตมีศักยภาพ
ในระดับปานกลาง
ไทย
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนิน
กลยุทธของธุรกิจ
มีศักยภาพในระดับนอย
3. เงื่อนไขอุปสงค
มีศักยภาพในระดับนอย
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน มี
ศักยภาพในระดับสูง
1. รอยละ 90 เปน 1. เงื่อนไขปจจัย
นักทองเที่ยว
การผลิตมีศักยภาพ
ชาวไทย
ในระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนิน
กลยุทธของธุรกิจ
มีศักยภาพในระดับปาน
กลาง
3. เงื่อนไขอุปสงค
มีศักยภาพในระดับ
ปานกลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
มีศักยภาพในระดับสูง

การวางตําแหนง
ทางการทองเทีย่ ว

1. ปราสาทรองรอย
อายรธรรมขอม
2. เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน
3. ภูมิปญญาเรื่องไหม
และวิถีชีวิตกลุม ชาติ
พันธุ

1. แหลงทรัพยากร
ทางธรรมชาติ
2. ประตูสูประเทศ
เพื่อนบานลาว และ
เวียดนาม
3. วิถีชีวิตฝงโขง
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จังหวัด
เขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรม
อีสานใต

ประเด็นการพิจารณา
ความโดดเดนของทรัพยากร/
กลุมตลาด
องคประกอบทางการ
เปาหมาย
ทองเทีย่ ว
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แบงไดสองกลุม
คือ
ที่เปนมรดกโลก
-รักษาตลาด
แหลงทองเทีย่ วทาง
ประวัตศิ าสตร อารยธรรมขอม นักทองเทีย่ วใน
ประเทศ
ภูมิปญญาเรื่องไหม
-เพิ่ม/ขยายตลาด
ประตูสู ประเทศเพื่อนบาน
นักทองเที่ยว
ลาว และเวียดนาม และ
ตางประเทศ
กัมพูชา วิถีชีวิตฝงโขง
เมืองทองเที่ยวกีฬา
วิถีชีวิต กลุมชาติพันธ บรรพ
ชีวิน ซากดึกดําบรรพ และ
แหลงโบราณคดี

ปจจัยขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน
Diamond Model
1. เงื่อนไขปจจัยการ
ผลิต มีศักยภาพในระดับ
ปานกลาง
2. บริบทการแขงขันและ
การดําเนินกลยุทธของ
ธุรกิจมีศกั ยภาพในระดับ
ปานกลาง
3. เงื่อนไขอุปสงค
มีศักยภาพในระดับมาก
(กลุมตลาดนักทองเที่ยว
ไทย)
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน มี
ศักยภาพในระดับสูง

การวางตําแหนง
ทางการทองเทีย่ ว
แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่เปนมรดก
โลกแหลงทองเทีย่ ว
ทางประวัติศาสตร
อารยธรรมขอม
ภูมิปญญาเรื่องไหม
ประตูสูประเทศเพื่อน
บานลาว และ
เวียดนาม และกัมพูชา
วิถีชีวิตฝงโขง
เมืองทองเที่ยวกีฬา
วิถีชีวิต กลุมชาติพันธ
บรรพชีวิน ซากดึก
ดําบรรพ และแหลง
โบราณคดี

2.6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
2.6.1 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีความครอบคลุมเสนการทองเที่ยวในเขตอารยธรรม
อีสานใต ที่เชื่อมโยงแหลงอารยธรรมอีสานใตทั้ง 5 จังหวัด
2.6.2 การใหความสําคัญในนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อใหสามารถ
รองรับและใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ เชน จุดบริการรับสงและจุดจอดรถ หองน้ําที่สะอาด
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
2.6.3 การสรางความเชือ่ มั่นใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในเรื่องระบบ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน อาชญากรรม/มิจฉาชีพ ในแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติและ
แหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม
2.6.4 การสรางจุดเดนและสรางอัตลักษณที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิด
ความจดจําและสรางความโดดเดนลอกเลียนไดยากในสินคาและการบริการ
2.6.5 การบริหารจัดการระบบ ICT ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการที่ครอบคลุมพื้นที่การทองเที่ยว
ทัง้ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงสามารถสืบคนขอมูลในระบบฐานขอมูล
การทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และนักวิชาการดานการทองเที่ยวใชประโยชนจากขอมูลนี้ได
2.6.6 ควรมีนโยบายในการบูรณาการแผนพัฒนาการทองเที่ยวในแตละจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต เพื่อสามารถที่จะดึงจุดเดนและอัตลักษณของแตละพื้นที่มาสรางเสนทางทองเที่ยว
สามารถแบงปนทรัพยากร และสามารถเชื่อมโยงเครือขายภาคีดานการทองเที่ยวเพื่อใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใตใหประสบผลสําเร็จไดเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
การจัดทําแผนปฏิบัติการหรือที่เรียกกันวา Action Plan เปนสิง่ สําคัญ ประกอบดวย จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของ การ
วิเคราะหปจจัยแวดลอมทางการตลาด และการวิเคราะหปจจัยขีดความสามารถทางการแขงขัน สามารถสรุป
ความโดดเดนและศักยภาพของแตละจังหวัดที่คัดเลือกมาอยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน
“การทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม”
คํา อธิ บายวิ สัยทั ศ น : พั ฒ นาให เ ขตพั ฒ นาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีส านใต เปน เมืองทองเที่ย วที่มีสีสัน
หลากหลายกิจกรรม เต็มเปยมไปดวยประวัติศาสตร วิถีชีวิตของการทองเที่ยว ที่ผสมผสานกับอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของอีสานใต และการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบาน
3.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วเมืองหลักและเมืองรองในเขตคลัสเตอรอารยธรรมอีสานใตใหมีสีสัน
แหงวิถีชีวิตคนอีสานใตรวมสมัย (Contemporary) ตั้งแตยุคดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตร
มาจนถึงยุคปจจุบันใหตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ ว ตลอดจนเชือ่ มโยงการทองเที่ยวไปยังประเทศ
เพื่อบาน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
2. เพื ่อ ส งเสริ ม และเพิ ่มขี ด ความสามารถทางการแขงขั น ของเมืองทองเที่ย วหลักและเมือ ง
ทองเที่ยวรองในเขตอารยธรรมอีสานใตใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
3. เพื ่อ สร า งคุ ณ ภาพการบริ ก ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นเขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย ว
อารยธรรมอีสานใตใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวไดทุกระดับ
4. เพื่อสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งในและตางประเทศ เจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยว
จากประเทศเพื่อนบาน คือ ลาว เวียดนาม และกัมพูชาในการเดินทางทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต และ
สรางกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว
5. เพื ่อเชื ่อมโยงเมืองท องเที ่ย วหลักและเมืองทองเที่ย วรองในเขตอารยธรรมอีส านใต และ
การเชื่อมโยงนอกเขตอารยธรรมอีสานใต
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3.3 เปาหมาย
1. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีส านใตเปนเมืองทองเที่ย วทีม่ ีสีสัน สะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิตและกิจกรรมการทองเที่ยวแบบอีสานใตรวมสมัย (Contemporary) ตัง้ แตยุคดึกดาบรรพ ยุคสัตวโลกลานป
ยุคกอนประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตร มาจนถึงวิถีชีวิตคนในยุคปจจุบัน โดยมุงใหเปนการทองเที่ยว
ทีต่ อบสนองความตองการของนักทองเทีย่ วไดอยางแทจริง ตลอดจนเชื่อมโยงการทองเที่ยวไปยังประเทศ
เพื่อนบาน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
2. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตเปนจุดหมายปลายทางหนึ่งของการทองเที่ยวที่
สะทอนวิถีชุมชน และวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวจะเลือกเดินทางมาเยือน
3. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตเปนแหลงทองเที่ยวแบบ Sport City และสงเสริม
สุขภาพใหกับนักทองเที่ยวไดอยางสมบูรณ
4. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตทีม่ ีเสนทางเชื่อมโยงการทองเทีย่ วทั้ง 5 จังหวัด
และมีเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวสูประเทศเพื่อนบาน
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เรงสรางความเขมแข็งของกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอร การทองเทีย่ วในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เรงพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับนักทองเทีย่ ว และสรางความเชื่อมัน่ ในภาพลักษณดานการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใต
รวมสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางกลยุทธนวัตกรรมดานการตลาดคุณภาพ ผานกระบวนการในการสือ่
ความหมายทางการทองเที่ยว (Tourism Interpretation) โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และสรางภาพลักษณใหเกิดการรับรูว ิถีอารยธรรมอีสานใตแบบรวมสมัยบนฐานการมีสวนรวมทุก
ภาคีเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับอารยธรรมอีสานใต และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มคุณคา (Value
Added) และมูลคาใหกับทรัพยากรการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เชื่อมโยงการทองเทีย่ วทั้งในและนอกคลัสเตอร และเชื่อมโยงสูป ระเทศ
เพื่อนบาน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพํานักนานในคลัสเตอรโดยยกระดับกิจกรรมและ
เสนทางการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย

21

ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ท่ี 1 เร ง สร า งความเข มแข็ง ของกลไกการขับ เคลื่อ นคลัส เตอร การทอ งเที่ย วในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. เกิดคลัสเตอรการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต และการขับเคลื่อน
คลัสเตอร
2. รอยละของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต
3. รอยละของความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา
4. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนไดรับการพัฒนา
5. จํานวนหลักสูตรการอบรมและพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1 สรางความเขมแข็งและกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอรการทองเที่ยวของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาและเชื่อมโยงคลัสเตอรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกของเขตอารยธรรม
อีสานใต เพื่อยกระดับการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีศักยภาพ
กลยุทธที่ 1.3 การสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยในคลัสเตอรอารยธรรมอีสานใตใหมีมาตรฐาน
ดานฝมือ ทักษะในการใหบริการนักทองเที่ยวทัง้ ในและตางประเทศไทย ตลอดจนศักยภาพในการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) เพื่อสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวไดทุกกลุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เรงพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับนักทองเที่ยว และสรางความเชื่อมั่นในภาพลักษณดานการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรมอีสานใต
4. จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบการคมนาคมทางบก ทางอากาศ และระบบสาธารณูปโภค
5. จํานวนของสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ การทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต
กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.1 การพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐาน สาธาณูป โภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การรองรับ การเปนเมืองทองเที่ยวหลัก จังหวัดนครราชสีมา และเมืองทองเที่ยวรอง จังหวัดอุบลราชธานี
บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ตามความสามารถทางการแขงขัน
กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของเมืองทองเที่ยวดานความปลอดภัย
(Safety and Security) ของการเดินทางทองเที่ยวโดยรถยนต
กลยุทธที่ 2.3 การพัฒนาระบบการเดินทางทางอากาศของเมืองจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และ
บุรีรัมย
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กลยุทธที่ 2.4 การพัฒนาระบบการเดินทางทางรถไฟของจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย
สุรินทร และศรีสะเกษ และการเชื่อมโยงการเดินทางไปสูประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธที่ 2.5 การพัฒนาระบบ ICT Infrastructure เพื่อการทองเที่ยวระดับสากล
กลยุทธที่ 2.6 การจัดการปญหาดานการทับซอนพื้นที่ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางกลยุทธนวัตกรรมดานการตลาดคุณภาพ ผานกระบวนการในการสื่อความหมาย
ทางการทองเที่ยว (Tourism Interpretation) โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
และสรางภาพลักษณใหเกิดการรับรูวิถีอารยธรรมอีสานใตแบบรวมสมัยบนฐานการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดรวมจากการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
3. การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวไปยังจังหวัดรอง ไดแก สุรินทร ศรีสะเกษ
4. เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ําในเขตอารยธรรมอีสานใต
5. รักษาและสืบทอดภาพลักษณการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตรของอารยธรรมอีสานใต
กลยุทธ
กลยุทธที่ 3.1 การพัฒนาและการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ทั้งที่เปน
นักทองเที่ยวกลุมตลาดหลัก และนักทองเที่ยวกลุม เฉพาะ (Niche Market) โดยเนนการเพิ่มวันพํานักและเพิ่ม
คาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและตางประเทศ
กลยุทธที่ 3.2 สรางการรับรูในอัตลักษณทางการทองเที่ยวของอารยธรรมอีสานใตที่สะทอน
ภาพลักษณการเปนเมืองทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตลอดจน
อัตลักษณภาพลักษณทางการทองเที่ยวที่โดดเดนของแตละจังหวัดไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับอารยธรรมอีสานใต และภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อเพิม่ คุณคา (Value Added)
และมูลคาใหกับทรัพยากรการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้น ของนักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรมอีสานใต
4. จํานวนของแหลงทองเที่ยวและทรัยพากรทางการทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใตไดรับการ
พัฒนาสูการเปนเมืองทองเที่ยวทางวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
5. การอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาและประวัติศาสตรอีสานใต
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี 4.1 การเพิม่ คุณคาและมูลคาใหกับทรัพยากรการทองเที่ยวใหกับเมืองทองเที่ยวหลัก
จังหวัด นครราชสีมา และเมืองทองเที่ยวรองอุบ ลราชธานี บุรี รัมย สุ ริน ทร และศรี สะเกษ สูการเปนเมือง
ทองเที่ยววิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานลาว กัมพูชาและเวียดนาม
กลยุทธที่ 4.2 การพั ฒนาและสรางสรรคการจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชนตามอัตลักษณ และ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานใตรวมสมัย โดยเชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาและสงเสริมใหแหลงประวัติศาสตรและอารยธรรมขอมไดรับมาตรฐาน
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธที่ 4.4 การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการการทองเทีย่ ว เพื่อเพิ่ ม
ขีดความสามารถดานการแขงขันของผูประกอบการการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมความสําคัญของมาตรฐาน
การทองเที่ยวในกลุมผูประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพการทองเที่ยววิถีอารยธรรมอีสานใตรวมสมัย
กลยุทธที่ 4.5 สงเสริมกระบวนการมีสว นรวมในการพัฒนาการทองเทีย่ ว และการจัดการการทองเที่ยว
ของหนวยงานปกครองทองถิ่นในเขตอารยธรรมอีสานใต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เชื่อมโยงการทองเที่ยวทั้งในและนอกคลัสเตอร และเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อนบาน
ลาว กั มพู ชา และเวี ยดนาม เพื ่อเพิม่ ระยะเวลาพํานักนานในคลัสเตอรโ ดยยกระดับ กิจ กรรมและเสน ทาง
การทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. เพิ่มระยะเวลาพํานักในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
2. เชื่อมโยงการทองเที่ยวกันภายในเขตอารยธรรมอีสานใต ระหวางคลัสเตอรและ เชื่อมโยงสู
ประเทศเพื่อนบาน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
3. ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต
4. เกิดเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยง
กลยุทธ
กลยุ ทธ 5.1 การเชื ่อมโยงเส น ทางการทองเที่ย วและระบบการจัดการทองเทีย่ วรว มกัน ของ
จังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
กลยุทธ 5.2 การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวและธุรกิจเกือ้ หนุนในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วของ
เขตพั ฒ นาการท องเที ่ย วอารยธรรมอี ส านใตกับ ภายนอกเขต และเชื่อมโยงไปยั งประเทศเพื่อนบาน ลาว
กัมพูชา และเวียดนามเพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองทองเที่ยวใหกับเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
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บทที่ 4
แผนงาน / โครงการ
(แผนงาน / โครงการสําคัญลําดับสูง และแผนงาน)

25

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
แผนงาน/โครงการสําคัญลําดับสูง
ยุทธศาสตรท่ี 1 : เรงสรางความเขมแข็งกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอรการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอารยธรรมอีสานใต
ลํา แผนงาน/โครงการ
ดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

59

60

61

62

63

1

โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเขต
พื้นที่อารยธรรมอีสานใต
และสนับสนุนใหเกิด
การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของคลัสเตอร
ใหมีประสิทธิภาพ

1.โครงการประชุ ม สั ม มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการและ
คณะทํางานพัฒนา
เขตอารยธรรมอี ส านใต โดยการ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
สรางแนวทางการดําเนิน
การของคลัสเตอรใหเกิดการ
บูรณาการและเชื่อมโยงกัน

1. เพื่อจัดตั้คณะกรรมการ
พัฒนาเขตพื้นที่อารยธรรม
อีสานใต
2. เพื่อใหเกิดหนวยงาน
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพ

2

2

2

2

2

1. ความพึงพอใจของ
สมาชิกในคลัสเตอรอารย
ธรรมอีสานใตไมนอยกวา
รอยละ 85
2. จํานวนครั้งของการ
ประชุมและการดําเนิน
กิจกรรมรวมของเครือขาย
ไมนอยกวา 4 ครั้งตอป

2

โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวของ
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

1.โครงการพัฒนาศักยภาพและเปด
มุมมองดานการทองเที่ยวใหแกผูนํา
และผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวในการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนในเขตอีสานใต
2.โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว
ประกอบดวย

1. เพื่อสงเสริมและ
ขับเคลื่อนใหคลัสเตอร
ทองเที่ยวในเขตอารย
ธรรมอีสานใตใหเกิดการ
ทํางานอยางเปนระบบ
2. เพื่อสงเสริมใหคลัส
เตอรทองเที่ยวในเขต
อารยธรรมอีสานใตใหเกิด
การทํางานอยางบูรณา
การรวมกับคลัสเตอรอื่นๆ

25

25

25

25

25 1. บุคลากรที่เปน
หนวยงานภาครัฐและ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เครือขายที่
เกี่ยวของดานการ
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
ไมนอยกวา 2,000 คน
ในคลัสเตอรอารยธรรม
อีสานใต

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สทกจ. 5 จัหวัด

สทกจ. 5 จัหวัด
ตํารวจทองเที่ยว
ตํารวจภูธรจังหวัด

รูปแบบการ ความเหมาะสม
ลงทุน
1
√

√

2

3

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มีความสําคัญ
สูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มีความสําคัญ
สูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ

26

ลํา แผนงาน/โครงการ
ดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค
59

- อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก
ที่เกี่ยวของในพื้นที่
- อบรมการเปนเจาบานที่ดี
- อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ
- อบรมอาสาสมัครชวยเหลือ
นักทองเที่ยว
- อบรมพัฒนาเยาวชนเพือ่
ประชาสัมพันธดา นการทองเที่ยว
- อบรมพัฒนาคุณภาพของ
อาสาสมัครตํารวจทองเที่ยวเพื่อ
เตรียมความพรอมสูอาเซียน
- อบรมพัฒนามาตรฐานและทักษะ
วิชาชีพ ดานการทองเที่ยว
3.โครงการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
สรางเครือขายในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ประกอบดวย
- อบรมครู กศน. และอาชีวศึกษา
เพื่อสรางเครือขายดานการ
ทองเที่ยว
- อบรมการบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสราง
เครือขายดานการทองเที่ยว
- อบรมตํารวจเพื่อสรางเครือขาย
ดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว
- อบรมสายตรวจจักรยานในแหลง
ทองเที่ยวที่สาํ คัญ

งบประมาณ
(ลานบาท)

60

61

62

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด
63

2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมการพัฒนา
ไมนอยกวารอยละ 85

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ ความเหมาะสม
ลงทุน
1

2

3

√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

27

ลํา แผนงาน/โครงการ
ดับ

3

โครงการพัฒนาเยาวชน
เพื่อการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

กิจกรรม
- อบรมหลักสูตรกองรอยควบคุม
ฝูงชนหญิง และการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ
- อบรมการเพิ่มทักษะการใชอาวุธ
ปนประจํากายของขาราชการ
ตํารวจในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว
1.อบรมคายเยาวชนสงเสริมการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชน
(CBT) ในคลัสเตอรอารย
ธรรมอีสานใต

จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

59

60

61

62

63

2

2

2

2

2

29

29

29

29

29

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ ความเหมาะสม
ลงทุน
1

1. เยาวชนดานการ
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
ไมนอยกวา 500 คน
ในคลัสเตอรอารยธรรม
อีสานใต
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมการพัฒนา
ไมนอยกวารอยละ 85

สทกจ. 5 จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชัฎ
5 จังหวัด

√

2

3

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มีความสําคัญ
สูง
. √ .. 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

28

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว และสรางความเชือ่ มัน่ ในภาพลักษณ
ดานการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
ลําดับ แผนงาน/โครงการ
กิจกรรม
วัตถุประสงค
งบประมาณ (ลานบาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด หนวยงานที่ รูปแบบ
ความ
รับผิดชอบ การลงทุน เหมาะสม
1

โครงการสรางศูนยบริการ
บริการนักทองเที่ยวเขต
อารยธรรมอีสานใต
รวมเปนเงิน
46,000,000 บาท

59

60

61

1.สรางศูนยบริการทองเที่ยว
ทางเขาดานชองสะงํา (สี่แยกนา
เจริญ)

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวและการจัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวแกนกั ทองเที่ยว
ในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

16

16

16

2.สรางศูนยบริการนักทองเที่ยว
ในพื้นที่สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เสนทางวารินฯ-พิบูลฯ เชื่อมโยง
ดานชายแดนเม็กและประเทศ
เพื่อนบาน สถานที่จัดแสดงและ
จําหนายสิ้นคาที่ระลึกทางการ
ทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณของ
จังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวและการจัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวแกนกั ทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

5

5

5

62

63

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใตไมนอยกวารอยละ
85
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต
4.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต
1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใตไมนอยกวารอยละ
85
2. การเพิม่ ขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต
4.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

1

อําเภอขขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ

√

สํานักงาน
ทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี

√

2

3

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอม
ฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอม
ฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

29

ลําดับ แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

3.การจัดตั้งศูนยบริการ
นักทองเที่ยว ในอาคารหอ
เกียรติยศ ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมยหลังเกาใหเปน First
Destination ทางการทองเที่ยว
เสนทางอารยธรรมอีสานใตและ
ประเทศเพื่อนบานเปนสถานที่จัด
แสดงและจําหนายสินคาที่ระลึก
ทางการทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณ
ของจังหวัดบุรีรัมยและอีสานใต
จัดทําระบบใหบริการขอมูลดาน
การทองเที่ยวที่ทันสมัยมีการ
นําเสนอขอมูลทางการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใตและเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน และ มีผูให
บริการประจําศูนย
4.จัดตั้งศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา แกนักทองเที่ยวใน
เขตจังหวัดนครราชสีมาและเขต
อารยธรรมอีสานใต

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวและการจัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวแกนกั ทองเที่ยว
ในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

10

10

10

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใตไมนอยกวารอยละ
85
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต
4.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวและการจัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวแกนกั ทองเที่ยว
ในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

2.4

2.4

2.4

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
เทศบาลนคร
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารย นครราชสีมา
ธรรมอีสานใตไมนอยกวารอยละ 85
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต
4.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

-สนง ทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
-เทศบาลเมือง
บุรีรัมย
-สํานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย

ความ
เหมาะสม

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความ
พรอมฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอม
ฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
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2

โครงการสรางและ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกหองน้ําสําหรับ
นักทองเที่ยว ผูพ ิการ และ
ผูสูงอายุในแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ และแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรม

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)

5.ศูนยบริการนักทองเที่ยวศูนย
ประสานงานเขาใหญ-ปากชอง
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมาเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยว
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและ
เขตอารยธรรมอีสานใต

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวและการจัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวแกนกั ทองเที่ยว
ในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

4.6

4.6

4.6

1. ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วทีม่ า
-องคการบริหาร
ทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารย สวนทองถิ่น
ธรรมอีสานใตไมนอยกวารอยละ 85
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต
4.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

√

6.โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคดานสิ่งแวดลอม
เพื่อรองรับการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวและการจัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวแกนกั ทองเที่ยว
ในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

8

8

8

√

1. ชื้อหองสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 15
คั นคั นละ 9,500,000 บาท
ประกอบดวย
- ตัวรถชนิด 6 ลอ ระบายความรอน
ดวยน้ํา
- ขนาดกําลังไมนอยกวา
200 แรงมา
- ภายในมีหองสุขา ไมนอยกวา
10 หอง

เพื่อสรางและปรับปรุง
142
สิ ่ง อํ า นวยความสะดวก .5
หองน้ําสําหรับนักทองเที่ยว
ผู พิ ก าร และผู สู ง อายุ ใ น
แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธ ร รม ชา ติ แ ล ะ แ ห ล ง
ท อ งเที่ ย วทางวั ฒนธรรม
ข อ ง จั ง ห วั ด ใ น เ ข ต
พัฒนาการท องเที่ ยวอารย

142
.5

142
.5

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารย
ธรรมอีสานใตไมนอยกวา 85%
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต
4.จํานวนของสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ การ
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารย
ธรรมอีสานใต
1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 15 คัน

142
.5

142
.5

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

สนง.ทรัพยากรฯ
จังหวัด
นครราชสีมา

1.อ ง ค ก า ร √
บริหารสวน
จังหวัด
2. เทศบาลนคร

ความ
เหมาะสม
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความ
พรอมฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญสูง
.......4. มีความพรอมฯ
…….5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯกระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญสูง
.......4. มีความพรอมฯ
…….5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
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กิจกรรม

อีสานใต รวมเปนเงิน
155,500,000 บาท
2.โครงการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง
หองน้ํา/หองสุขาในแหลงอุทยาน
ประวัติศาสตรทองเที่ยวโดยการ
ใช สุ ข ภั ณ ฑ ที ่ไ ด ม าตรฐานเพื ่อ
รับรองพนมรุงนักทองเที่ยวไดแก
- หองน้ําอุทยานประวัติศาสตร
พนมรุ ง ตํ า บลตาเป ก อํ า เภอ
เฉลิมพระเกี ยรติ จั งหวัดบุรีรัม ย
จํานวน 6 แหง
- หองน้ําปราสาทเมืองต่ํา ตําบล
จระเข ม าก อํ า เภอประโคนชั ย
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 2 แหง
3.โครงการสรางหองน้ํา/หองสุขา
สาธารณะในแหลงทองเที่ยวตาม
มาตรฐานกรมการท อ งเที่ ย ว
บริเวณถนนเซราะกราว
อํ า เภอเมื อ งบุ รี รั ม ย จั ง หวั ด
บุรีรัมย ซึ ่งเป นจุ ดแลนด มาร คที ่
แสดงอัตลักษณของเมืองบุรีรัมย

วัตถุประสงค
ธรรมอีสานใต นครราชสีมา
บุ รีรัมย สุ รินทร ศรี สะเกษ
และอุบลราชธานี
เพื่อสรางและปรับปรุง
สิ ่ง อํ า นวยความสะดวก
ห อ ง น้ ํา สํ า ห รั บ
นักทองเที่ยว ผูพิการ และ
ผูสูงอายุในแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ และแหล ง
ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
ข อ ง จั ง ห วั ด ใ น เ ข ต
พัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธ ร ร ม อี ส า น ใ ต
นคร รา ชสี มา บุ รี รั ม ย
สุ ริ น ทร ศ รี ส ะเกษ และ
อุบลราชธานี
เพื่อสรางและปรับปรุง
สิ ่ง อํ า นวยความสะดวก
ห อ ง น้ ํา สํ า ห รั บ
นักทองเที่ยว ผูพ ิการ และ
ผูสูงอายุในแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ และแหล ง
ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
ของจังหวัด
ใ น เ ข ต พั ฒ น า ก า ร
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสาน
ใต นครราชสี ม า บุ รีรั ม ย
สุ ริ น ทร ศ รี ส ะเกษ และ
อุบลราชธานี

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

ความ
เหมาะสม

7

7

7

7

7

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด

1.สทกจ.บุรีรัมย √
2. เทศบาลเมือง
บุรีรัมย
3. สนง.จังหวัด
บุรีรัมย

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอมฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

6

6

6

6

6

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมอีสานใตไมนอยกวา 85%
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 8 แหง

1.สทกจ.บุรีรัมย √
2. เทศบาลเมือง
บุรีรัมย
3. สนง.จั ง หวั ด
บุรีรัมย

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอมฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
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โครงการติดตัง้ กลองวงจร
ป ด (CCTV)ตามสถ านที่
ท อ งเที่ ย วในเขตอารย
ธรรมอีสานใต รวมเปนเงิน
41,800,000 บาท

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

1.โครงการติ ดตั้งกล อ งวงจรป ด
(CCTV)ตามสถานที่ ทอ งเที่ย วใน
จังหวัดศรีสะเกษ
-วัดมหาเจดียแ กว(วัดลานขวด)
(กลอง ๘ ตัว)
-ผามออีแดง (กลอง ๑๖ ตัว)
-พระธาตุเรืองรอง
(กลอง๑๖ ตัว)
-สวนเด็จศรีนครินทร
(กลอง ๑๖ ตัว)
-ปราสาทวัดสระกําแพงใหญ
(กลอง ๑๖ ตัว)
-อะควอเรียม (กลอง ๘ ตัว)
-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘0
พรรษา (กลอง ๑๖ ตัว)
-เมืองใหมชองสะงํา
(กลอง ๑๖ ตัว)
2.โครงการติ ดตั ้ง กล อ งวงจรป ด
(CCTV)ตามสถานที่ ทอ งเที่ย วใน
จังหวัดบุรีรัมย -ปราสาทพนมรุง
จํานวน ๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-ปราสาทเมืองต่ํา จํานวน ๔ จุด
กลอง ๑๖ ตัว
-วั ด ป า เขาน อ ย จํ า นวน ๔ จุ ด
กลอง ๑๖ ตัว
-วนอุ ท ยานภู เ ขาไฟกระโดง
จํานวน ๔ จุด กลอง ๒๔ ตัว
-ถนนเซราะกราว จํานวน ๖ จุด
กลอง ๒๔ ตัว
-หอเกี ย รติ ย ศ จํ า นวน ๓ จุ ด
กลอง ๑๒ ตัว

เพื ่อ สร า ง ระ บ บ รั ก ษ า
ความปลอดภัยสําหรับการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ มื อ ง
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต
พัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

6

6

6

6

6

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต 5 จังหวัด

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความ
พรอมฯ
√ ..5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

เพื ่อ สร า ง ระ บ บ รั ก ษ า
ความปลอดภัยสําหรับการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ มื อ ง
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต
พัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

4

4

4

4

4

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา สถานีตํารวจภูธร √
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว จังหวัดบุรีรัมย
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ
กระทรวง/หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอมฯ
√ ..5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

1.สทกจ.
ศรีสะเกษ
2.สถานี
ตํารวจภูธร
จังหวัดศรีสะเกษ

ความ
เหมาะสม
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม
-อนุ สาวรี ย รัชกาลที ่ ๑ จํ า นวน
๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-สถานี ข นส งบุรีรัมย จํา นวน ๔
จุด กลอง ๑๖ ตัว
-สถานี ร ถไฟจั งหวั ด บุ รี รั ม ย
จํานวน ๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-ทาอากาศยานบุรีรัมย จํา นวน
๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-ถนนสายบุ รี รั ม ย -ประโคนชั ย
จากวงเวียนรัชกาลที่ ๑ ผาน
สนามไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม ถึ งสี ่
แยกโรงเรียนภัทรบพิตร
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย
จํานวน ๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
*รวม ๔๗ จุด จํานวนกลอง ๑๘๘
ตัว และเชื่อมระบบ
ไปยังสถานีตํารวจที่อยูใกลแหลง
ทองเที่ยว
3.โครงการติ ดตั้งกล อ งวงจรป ด
(CCTV)ตามสถานที่ ทอ งเที่ย วใน
จังหวัดอุบลราชธานี
-ส ถ า นี ข น ส ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี
จํานวน ๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน ๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-ท า อากาศยานอุ บ ลราชธานี
จํานวน ๔ จุด กลอง ๑๖ ตัว
-อุทยานแหงชาติผาแตม จํานวน
๔ จุด กลอง ๒๔ ตัว
-อุทยานแหงชาติภูจอง-นายอย
จํานวน ๔ จุด กลอง ๒๔ ตัว

วัตถุประสงค

เพื่ อ สร า ง ระ บ บ รั ก ษ า
ความปลอดภัยสําหรับการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ มื อ ง
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต
พัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

งบประมาณ (ลานบาท)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา สทกจ.อบ.
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ
85
2. การเพิ ่ม ขึ ้น ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด

√

ความ
เหมาะสม

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอมฯ
√ ..5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

4.โครงการติ ด ตั้งกล อ งวงจรป ด
(CCTV)ตามสถานที่ ท อ งเที่ ย วใน
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย
- ติดตัง้ กลองวงจรปดตามทางแยก
ทางรวม
ในเขต อ.เมือง พร อมจั ดตั ้งศู นย
ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน
วงจรปด CCTV
ไดแก 1) ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี 2) วัดศาลาลอย
3) ปราสาทหินพนมวัน จํานวน 3
แห งๆ ละ 5 จุ ด จุ ดละ ๔ กล อง
จํานวน 60 ตัว
- ติดตัง้ กลองวงจรปดตามทางแยก
ทางร ว ม ในเขตอํ า เภอพิ ม าย
พร อมจั ดตั ้งศู น ย ควบคุ มและสั ่ง
การระบบโทรทัศนวงจรปด CCTV
ไดแก ปราสาทหินพิมาย จํานวน 8
จุดๆละ 4 กลอง จํานวน 32 ตัว
- ติ ดตั ้งกล องวงจรป ดตามทาง
แยก ทางรวม ในเขตอําเภอ ดาน
ขุ นทด พร อ มจั ดตั้ งศู นย ควบคุ ม
และสั่งการ ระบบโทรทัศนวงจร
ปด CCTV ไดแก วัดบานไร (วัด
หลวงพอคูณ) จํานวน 5 จุด จุดละ
4 กลอง จํานวน 20 ตัว
- ติ ดตั้งกล องวงจรป ดตามทาง
แยก ทางรวม ในเขตอําเภอสูงเนิน
พร อมจั ดตั ้งศู น ย ควบคุ มและสั ่ง
การระบบโทรทัศนวงจรปด CCTV
ไดแก

เพื ่อ สร า ง ระ บ บ รั ก ษ า
ความปลอดภัยสําหรับการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ มื อ ง
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต
พัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

งบประมาณ (ลานบาท)
31.
3

31.
3

31.
3

31.
3

31.
3

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา สถานีตํารวจภูธร √
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว จังหวัด
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ นครราชสีมา
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด

ความ
เหมาะสม
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความ
พรอมฯ
√ ..5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ

4

กิจกรรม

เมื อ งเสมา วั ด เสมาติ ด กล อ ง
จํ า นวน 5 จุ ด จุ ด ละ 4 กล อ ง
จํานวน 20 ตัว
- ติ ดตั ้งกล องวงจรป ดตามทาง
แยก ทางรวมในเขตอําเภอ โชคชัย
พรอมจัดตั้งศูนยควบคุมและ
สั่ ง การระบบโทรทั ศ น ว งจรป ด
CCTV ไดแก บานหนองโสน
(เครื่อ งป น ดิ น เผา) 5 จุ ดๆละ 4
กลอง จํานวน 20 ตัว
- ติ ดตั ้งกล องวงจรป ดตามทาง
แยก ทางร ว ม ในเขต อํ า เภอ
โนนสู ง ได แก บ านธารปราสาท
จํ า นวน 5 จุ ด จุ ด ละ 4 กล อ ง
จํานวน 20 ตัว
- ติ ดตั ้งกล องวงจรป ดตามทาง
แยก ทางร ว ม ในเขต อํ า เภอ
ปากช อง ได แก อุ ทยานแห งชาติ
เขาใหญ จํ า นวน 5 จุ ด ๆละ 4
กลอง จํานวน 20 ตัว
- ติ ดตั ้งกล องวงจรป ดตามทาง
แยก ทางรวม ในเขต อําเภอ วังน้ํา
เขียว ไดแก วัดบุไผ (วัดหลวงพอ
คูณ2 ) จํานวน 5 จุดๆละ 4 กลอง
จํานวน 20 ตัว
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ 1.โครงการปรับปรุงถนนทางเขา
ป รั บ ป รุ งถ นนท า งเข า หนว ยพิ ทัก ษ ห มวกเหล็ ก ในเขต
แหลงทอ งเที่ย วเขตอารย อุท ยานแหงชาติเขาใหญในส ว น
ธรรมอีสานใต
ข อ ง จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า
ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมความ
ปลอดภัยบนทองถิ่นของ
จังหวัดในเขตทองเที่ยว
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสาน
ใต

งบประมาณ (ลานบาท)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

√
1.กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปา
จังหวัด
นครราชสีมา
2.สนง.ทรัพยากร
ฯ

ความ
เหมาะสม

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด
5

โครงการสรางศูนยการ
เรียนรูดานการเกษตรและ
ปศุสัตวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร

6

โครงการพัฒนาสนามบิ น
บุรีรัมยสูการเปนสนามบิน
นานาชาติจั งหวั ดบุ รี รัม ย
ให ไ ด รั บ มาตรฐานสากล
และสงเสริม
การเดินทางทองเที่ยวโดย
เ ค รื ่อ ง บิ น ใ น ก ลุ ม
นักทองเที่ยว

โครงการพัฒนาสนามบินบุรีรัมยสู เพื่อพัฒนาสนามบินสูก าร
การเปนสนามบินนานาชาติจังหวัด เปนสนามบินนานาชาติให
บุรีรัมย
ไดรับมาตรฐานสากลและ
- ขยายลานจอดรถเครื ่อ งบิ น สงเสริมการเดินทาง
ข น า ด 80 * 120 เ มตร เป น
120*140 เมตร และเพิ่ มทางขั บ ทองเที่ยวโดยเครื่องบินใน
กลุมนักทองเที่ยว
1 เสน งปม. 90 ลาน
- ขยายอาคารที่ พั ก ผู โ ดยสาร
สนามบินบุรีรัมย งปม.50 ลบ.
จํานวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม รวมงบประมาณ

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา วิทยาลัยเกษตร
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว และเทคโนโลยี
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ จังหวัดศรีสะเกษ
85
2. การเพิ ่ม ขึ ้น ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด

√

140 1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา ทาอากศยาน
ท อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว บุรีรัมย กรมการ
อารยธรรมอี สานใตไมน อ ยกวา ร อยละ บินพลเรือน
85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต จํานวน 5 จังหวัด
386 386 386 386 386
.50 .50 .50 .50 .50

√

2

140

2

140

2

140

2

140

2

ความ
เหมาะสม
.......3. มีความสําคัญสูง
.......4. มีความพรอมฯ
√ ..5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความ
พรอมฯ
√ ..5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญสูง
.......4. มีความพรอมฯ
…….5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : เพื่อสรางกลยุทธนวัตกรรมดานการตลาดคุณภาพ ผานกระบวนการในการสื่อความหมายทางการทองเที่ยว (Tourism Interpretation)
โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และสรางภาพลักษณใหเกิดการรับรูวิถีอารยธรรมอีสานใตแบบรวมสมัยบนฐานการมีสวนรวมทุกภาคี
เครือขาย
ความ
ลําดับ
แผนงาน/
กิจกรรม
วัตถุประสงค
งบประมาณ (ลานบาท) ผลที่คาดวาจะไดรับ/ หนวยงานที่ รูปแบบการ
เหมาะสม
โครงการ
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
ลงทุน
1

โครงการพัฒนาการ
ตลาดการทองเที่ยว
Smart Marketing
(Digital Marketing)

1.โครงการจัดเทศกาลทองเที่ ยวอารย
ธรรมเที่ยวอีสานสวรรคทั้งป ทั้งในและ
นอกคลัสเตอรผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยว สื่อมวลชน และนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศได รูจั ก
จํานวน 5 ครั้ง (ในเขตอีสานใต 1 ครั้ง
นอกคลั สเตอร ภายในประเทศ 4 ครั้ ง
และตางประเทศ 1 ครั้ง เชนเขตยุโรป
เปนตน) โดยการ
- จัดบูธแสดงและประชาสั มพั นธ การ
ทองเที่ยวของผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ ยวและเจ าของแหลงทองเที่ ยว
จากจังหวัดในเขตอีสานใตและประเทศ
เพื่อนบาน
- จัดกิจกรรม Table Top Sale เพื่อ
เป น เวที ในการส งเสริ มการขายและ
เชื ่อมโยงธุ รกิ จการท องเที ่ยวระหว าง
จั งหวั ด ในเขตอี สานใต แ ละประเทศ
เพื่อนบาน
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ค า ร ว า น สื ่อ
ผูประกอบการธุรกิจ และนักทองเที่ยว
เข า ร ว มงานเทศกาลท อ งเที ่ยวอารย
ธรรมอีสานใต : เที่ยวอีสานสวรรคทั้งป

1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของเขตอารยธรรมอีสานใต
อยางเปนระบบ
2.เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
ในพื้นที่ทองเที่ยว
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ตลาดและการทองเที่ยวแก
เขตอีสานใตและเพิ่มขีดความ
สามารถในแขงขันดานการตลาด
การทองเที่ยวแกเขตอีสานใต
4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เตรียมความพรอมดานการ
ทองเที่ยวเขตอีสานใตสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

59 60 61 62 63
70

70

70

70

70

1
1.ร อ ยละของความพึ ง พอใจ
ของ นั กท อ งเที่ ยวไมน อ ยกว า
รอยละ 85
2.การเพิ ่ม ขึ ้น ของรายได ร วม
จากการท อ งเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 10%
3.การกระจายรายไดจ ากการ
ท อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด รอง
ไดแก บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
4.เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มา
เที่ ย วซ้ํ า ในเขตอารยธรรม
อีสานใต 5%

1. การ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
2.สํานักงาน
การทองเที่ยว
และกีฬา

√

2

3
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

38

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม
- การแสดงศิ ลป วัฒนธรรม ตามอั ต
ลักษณของอารยธรรมอีสานใต
- กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบการ
รับผิดชอบ
ลงทุน

59 60 61 62 63

2. โครงการอีสานใตการันตีการ
ทองเที่ยว : แบรนดอีสานใต
- สรางมาตรฐานการทองเที่ยว
แบรนดอีสานใต
- อบรมพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
แกผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
เพื่อใหมี มาตรฐานในการบริการและ
เกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว
- การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
แบรนด (Road Show) ทั้งในและ
ตางประเทศ/ผลิตสื่อประชาสัมพันธ

10

10

10

10

10

3.โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวคลัสเตอรอารยธรรม
อีสานใต ประกอบดวย
- สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร (คูมือ
แผนพับ แผนที่ทอ งเที่ยว ฯลฯ)
นิตยสาร Free copy สื่อสิ่งพิมพ
ออนไลน เชน e-book
- สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ
- สื่อออนไลน Online seeding,
Online Banner
- Bill board
- Tour Bus back

50

50

50

50

50

1

1. ร อ ยละของความพึ งพอใจ
ของนั ก ท อ งเที่ ย วไม น อ ยกว า
รอยละ 85
2. การเพิม่ ขึ ้นของรายได รวม
จากการท อ งเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 10%
3. การกระจายรายไดจากการ
ท อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด รอง
ไดแก บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
4.เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มา
เที่ ย วซ้ํ า ในเขตอารยธรรม
อีสานใต 5%
1. ร อ ยละของความพึ งพอใจ
ของนั ก ท อ งเที่ ย วไม น อ ยกว า
รอยละ 85
2. การเพิม่ ขึ ้นของรายได รวม
จากการท อ งเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 10%
3. การกระจายรายไดจากการ
ท อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด รอง
ไดแก บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
4. เพิ ่ม จํ า นวนนั ก ท อ งเที ่ย ว
ที่มาเที่ยวซ้ําในเขต อารยธรรม
อีสานใต 5%

2

ความ
เหมาะสม

3

1. การ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
2.สํานักงาน
การทองเที่ยว
และกีฬา

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

1. การ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
2.สํานักงาน
การทองเที่ยว
และกีฬา

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

39

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม
4.โครงการจัด Agent & Media Fam
Trip ทดสอบเสนทางอารยธรรมอีสาน
ใต

5.โครงการพั ฒนา Applicationเพื่ อ
การสงเสริ มการท องเที่ยว 5 จังหวั ด
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59 60 61 62 63
10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบการ
รับผิดชอบ
ลงทุน
1

1.ร อ ยละของความพึ ง พอใจ
ของนั ก ท อ งเที่ ย วไม น อ ยกว า
รอยละ 85
2. การเพิม่ ขึ ้นของรายได รวม
จากการท อ งเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 10%
3. การกระจายรายไดจากการ
ท อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด รอง
ไดแก บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
4.เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มา
เที่ ย วซ้ํ า ในเขต อารยธรรม
อีสานใต 5%
1.ร อ ยละของความพึ ง พอใจ
ของ นั กท อ งเที่ ยวไมน อ ยกว า
รอยละ 85
2.การเพิ ่ม ขึ ้น ของรายได ร วม
จากการท อ งเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 10%
3.การกระจายรายไดจ ากการ
ท อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด รอง
ไดแก บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
4.เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มา
เที่ ย วซ้ํ า ในเขตอารยธรรม
อีสานใต 5%

2

ความ
เหมาะสม

3

1. การ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
2.สํานักงาน
การทองเที่ยว
และกีฬา

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

1. การ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
2.สํานักงาน
การทองเที่ยว
และกีฬา

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

40

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

6.โครงการพั ฒ นาไกด นํ า เที ่ย วบน
สมาร ท โฟน เพื ่อ การส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยว 5 จังหวัดในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

จํานวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม รวมงบประมาณ

งบประมาณ (ลานบาท)
59 60 61 62 63
15

15

15

15

15

170

170

170

170

170

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบการ
รับผิดชอบ
ลงทุน
1

1.ร อ ยละของความพึ ง พอใจ
ของ นั กท อ งเที่ ยวไมน อ ยกว า
รอยละ 85
2. การเพิม่ ขึ ้นของรายได รวม
จากการท อ งเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 10%
3. การกระจายรายไดจากการ
ท อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด รอง
ได แ ก บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร ศรี ส ะ
เกษ และอุบลราชธานี
4. เพิ ่ม จํ า นวนนั ก ท อ งเที ่ย ว
ที่มาเที่ยวซ้ําในเขต อารยธรรม
อีสานใต 5%

1. การ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
2.สํานักงาน
การทองเที่ยว
และกีฬา

√

2

ความ
เหมาะสม

3
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

41

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับอารยธรรมอีสานใต และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มคุณคา (Value Added) และมูลคาใหกับทรัพยากรการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิต
อีสานใตรวมสมัย
ลําดับ แผนงาน/
กิจกรรม
วัตถุประสงค
งบประมาณ (ลานบาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ/
หนวยงานที่ รูปแบบ
โครงการ
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ การลงทุน
59

1

โครงการสราง
ภาพลักษณของ
เมืองในเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

1.โครงการสรางภาพลักษณทางการ
ทองเที่ยวเมืองนครราชสีมา : เมือง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติสีสันและ
ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว ประกอบดวย
1) โครงการสงเสริมมาตรฐานและ
รางวัลแหลงทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูของพิพิธภัณฑไมกลายเปน
หิน ชางดึกดําบรรพและไดโนเสาร
เชื่อมโยงการทองเที่ยวยุคดึกดํา
บรรพของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสาน
2) โครงการจัดทําแผนบริหาร
จัดการอุทยานธรณี (GEO Park) สู
การเปนมรดกโลก และเชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยวธรณีวิทยาใน
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
เชื่อมโยงจังหวัดชัยภูมิและการ
สงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตอีสาน
ใตรวมสมัย

60

61

62

63

1

10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

1. เพื่อเชื่อมโยงเสนทาง 4
การทองเที่ยวทาง
อุทยานธรณี
นครราชสีมา บุรีรัมย
และสุรินทร เชื่อมโยงไป
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย
1. เพื่อเชื่อมโยงเสนทาง 4
การทองเที่ยวทาง
อุทยานธรณี
นครราชสีมา บุรีรัมย
และสุรินทร เชื่อมโยงไป
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

2

ความเหมาะสม

3

4

4

4

4

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ไมนอยกวา รอยละ 85
2. จํานวนรายไดจากการทองเที่ยว
ที่เพิ่มมากขึ้น 10%

1.พิพิธภัณฑไม
กลายหิน
2. ม.ราชภัฎ
นครราชสีมา
3. ทสจ.

√

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

4

4

4

4

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ไมนอยกวา รอยละ 85
2. จํานวนรายไดจากการทองเที่ยว
ที่เพิ่มมากขึ้น 10%

1.พิพิธภัณฑไม
กลายหิน
2. ม.ราชภัฎ
นครราชสีมา
3. ทสจ.

√

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

42

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

3) โครงการเขาใหญ คัลเลอรสตรีท
อ.ปากชอง

1. เพื ่อ พั ฒ นาเส น ทาง 6.5
ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย
รถยนต
2. เพื ่อ ส ง เสริ ม ก า ร
ทอ งเที่ ยววิถี ชี วิตอีสาน
ใตรวมสมัย

6.5

6.5

6.5

6.5

2.โครงการสรางภาพลักษณทางการ
ทองเที่ยวเมืองบุรีรัมย : "เมืองกีฬา
อารยธรรมขอม เชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบาน" ประกอบดวย
1) ปรับปรุงภูมิทัศนคูเมืองโบราณ
(คลองละลม) ประกอบดวย
".-การแตงแตมสีสัน สราง
ภาพลักษณเมืองบุรีรัมย"
.-การตกแตงไมดอกไมประดับ/
ติดตั้งมานั่ง/ปายสื่อความหมาย/
ระบบไฟฟา แสงสวาง

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน
1

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที ่ม าท อ งเที ่ย วในเขตพั ฒ นาการ
ท อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2. การเพิ ม่ ขึ น้ ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว 10%
3 . จํ า น ว น ก า ร เ พิ ่ม ขึ ้น ข อ ง
นั ก ท อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพที่ เ ดิ น ทาง
ท อ งเที ่ย วภายในกลุ ม อารยธรรม
อีสานใต 5%
4. จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค

1. ที่วาการอ.
ปากชอง
2.แขวงการทาง
ที่ 2
3. สทกจ.
4. ทองถิ่น
5. ศูนยเพาะชํา
กลาไมฯ

√

1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ ยวในเขตพั ฒนาการท องเที่ ยว
อารยธรรมอีสานใต ไมนอยกวา 85%
2. การเพิ ่ม ขึ ้น ของรายได จากการ
ทองเที่ยว 10%
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
คุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุม
อารยธรรมอีสานใต 5%
4. จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบการ
คมนาคมทางบก ทางอากาศ และระบบ
สาธารณูปโภค

1.สทกจ.บุรีรัมย
2. วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย
3.เทศบาล
นครบุรีรัมย

√

2

3

ความเหมาะสม
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
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ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

2) การจัดทําแลนมารคเพื่อการ
ทองเที่ยว:จัดทําน้ําพุเลาเรื่องเมือง
บุรีรัมย

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

3

3

3

3

3

3) การจัดกิจกรรมสงเสริมภาพ
ลักษณเมืองบุรีรัมยดานวัฒนธรรม
และการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะ
เวลาพํานัก และการใชจา ยของ
นักทองเที่ยวในชวงกีฬาสําคัญ
(จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
ตลาดเซาะกราว ทุกวันอาทิตย
กิจกรรมรากวัฒนธรรม
ของดีบานฉัน)

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

2

2

2

2

2

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด
1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค
1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน
1

1.สทกจ.บุรีรัมย
2.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย
3. เทศบาลนคร
บุรีรัมย

√

1.สทกจ.บุรีรัมย
2.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย
3.เทศบาลนคร
บุรีรัมย

√

2

3

ความเหมาะสม
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

44

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

3.โครงการสรางภาพลักษณทางการ
ทองเที่ยวเมืองสุรินทร: วิถีชาง
วิถีกยุ ประกอบดวย
1) โครงการปรับปรุงถูมิทัศนสุสาน 1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
ชาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

2) โครงการสนับสนุนโลกของชาง
(Elephant World) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการทองเที่ยวใหกบั
เมือง

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

59

60

61

62

63

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน
1

1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค
1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค

2

ความเหมาะสม

3

1.สทกจ.สุรินทร
2. อบจ.สุรินทร
3. สนง.จังหวัด
สุรินทร

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

1.สทกจ.สุรินทร
2. อบจ.สุรินทร
3. สนง.จังหวัด
สุรินทร

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

45

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

4.โครงการสรางภาพลักษณของ
เมืองเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต
ศรีสะเกษ – เมืองทองเที่ยว Green
City

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

67.5 67.5

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนเฉลิม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ าอยูหั วเฉลิ มพระชนมพรรษา 80
พรรษา (เกาะหวยน้ําคํา) ประกอบดวย
1) สวนน้ําแบบเปาลม
2) ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเกาะหวย
น้ําคํา ไดแก ปรับปรุงถนนภายในเกาะ
หวยน้ําคํา ปรับปรุงสวนหยอม
3) ปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกเกาะหวย
น้ําคํา ไดแก ถนนรอบเกาะหวยน้ําคํา
4) ตกแต งภายใน อาคารศู นย ศิลปะ
อารยธรรม

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

130

130

62

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

63

67.5 67.5 1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ไมนอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค
130 130 1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค

เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

1

√

2

3

ความเหมาะสม
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับยุทธ
ฯ กระทรวง/หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

46

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

6.โครงการสรางภาพลักษณทางการ
ทองเทีย่ วเมืองอุบลราชธานี:นครแหง
ธรรม นครแหงเทียน ประกอบดวย
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทุงศรี
เมืองศาลหลักเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี

60

61

62

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

63

11

11

11

11

11

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวโดย
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

10

10

10

10

10

2) โครงการสรางนักทําเทียนรุนใหม 1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
เพื่อสืบสานภูมิปญญาอีสานใต
การทองเที่ยวโดย
จํานวน ๕๐ คน/ป
รถยนต
2.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชวี ิตอีสาน
ใตรวมสมัย

1

1

1

1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค
1.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ไม
นอยกวารอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%
3.จํานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรม
อีสานใต 5%
4.จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
การคมนาคมทางบก ทางอากาศ
และระบบสาธารณูปโภค

2

ความเหมาะสม

3

1.พัฒนาการ
จังหวัด
อุบลราชธานี
2.ททท
3.สทกจ.
อุบลราชธานี
4.ถาบัน
การศึกษา

√

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

1.พัฒนาการ
จังหวัด
อุบลราชธานี
2.ททท
3.สทกจ.
อุบลราชธานี
4. ถาบัน
การศึกษา

√

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
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ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
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2

โครงการพัฒนา
1.โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เสนทางทองเที่ยว โดยชุมชน : หมูบานทองเที่ยว
และกิจกรรม
วัฒนธรรมไหม
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยง
ในเขตอารยธรรม
อีสานใต
รวมเปนเงิน
177,000,000 บาท

2.โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

60

61

62

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

63

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
หมูบานแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสายไหม
ของหมูบานผาไหมใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

10

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต

15

15

15

15

15

32

32

32

32

32

3.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง เพื่อสงเสริมกิจกรรม
กีฬาอีสานใต
การทองเที่ยวเชิงกีฬา
อีสานใต

10

10

10

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

10

1

√

1.จํานวนหมูบา นผาไหมของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใตไดรับการพัฒนาไมนอยกวา
1 หมูบาน/5 จังหวัด
2.ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวไมนอยกวารอยละ
85
3.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
4.การอนุรักษและสืบทอด
อัตลักษณทางวัฒนธรรมของเขต
อารยธรรมอีสานใต
1.ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวรอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%

-สนง.พัฒนากร
จังหวัด
-สนง.วัฒนธรรม

-สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด
-สทกจ.
-ททท

√

1.ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวรอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%

-สทกจ.

√

จังหวัด

-สทกจ.

2

3

ความเหมาะสม
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับยุทธฯ
กระทรวง/หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสมขอ
งบประมาณ

48

ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

3

โครงการพัฒนา
สินคาที่ระลึกของ
เขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใตเพื่อ
เพิ่มคาใชจายของ
นักทองเที่ยว

60

61

62

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่ รูปแบบ
รับผิดชอบ การลงทุน

63

1

4.โครงการสํารวจวัดสําคัญ จัดทํา
เสนทางการทองเที่ยววัดเกาแกของ
จังหวัดที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว

เพื ่อ สํ า รวจวั ด สํ า คั ญ
จั ด ทํ า เ ส น ท า ง ก า ร
ทองเที่ยววัดเกาแกของ
จั งหวั ด ที่ มี ความสํ า คั ญ
ทางประวั ติศาสตร ข อง
เขตพัฒนาการทองเที่ยว

10

10

10

10

10

1.ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวรอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%

-สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด
-สทกจ.
-ททท

√

5.โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถี
พุทธและเกจิอาจารยในเขต
อีสานใต

เ พื ่อ ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ท อ งเที่ ย ววิ ถี พุ ท ธและ
เกจิ อ าจา รย ในเข ต
อีสานใต

10

10

10

10

10

1.ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวรอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%

-สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด
-สทกจ.
-ททท

√

1.พัฒนาสินคาและของที่ระลึกเพื่อ
การทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของ
จังหวัดในอีสานใต

เพื่อพัฒนาสินคาและ
ของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ
ของจังหวัดในอีสานใต

5

5

5

5

5

1.ความพึงพอใจของ นักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวรอยละ 85
2.การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 10%

-สทกจ.
-อุตสาหกรรม
จังหวัด

√

จําวน 3 โครงการ 12 กิจกรรม รวมงบประมาณ

2

3

ความเหมาะสม
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ
√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. ...3. มีความสําคัญสูง
. .... 4. มีความพรอมฯ
√ .. 5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

119. 316. 316. 316. 316.
4
9
9
9
9

49

ยุทธศาสตรท่ี 5 : เชื่อมโยงการทองเที่ยวทั้งในและนอกคลัสเตอร และเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อนบาน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพํานักนาน
ในคลัสเตอรโดยยกระดับกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย
ลําดับ แผนงาน/
กิจกรรม
วัตถุประสงค
งบประมาณ (ลานบาท) ผลที่คาดวาจะไดรับ/ หนวยงานที่ รูปแบบการ
ลงทุน
โครงการ
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
1

โครงการสงเสริม
กระตุนการพัฒนา
ความรวมมือดาน
การทองเที่ยวของ
เขตอีสานใต
เชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบานรวมเปน
เงิน 11,000,000
บาท

1.โครงการสงเสริมกระตุนการ
พัฒนาความรวมมือดานการ
ทองเที่ยว ของเขตอีสานใตเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน
- จัดกิจกรรมคาราวานทองเที่ยว
สื่อมวลชน ผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
และประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ระหวางเขตอีสานใตและประเทศ
เพื่อนบาน โดยใชกิจกรรมการ
แขงขันรถยนตระดับโลก/กิจกรรม
การทองเที่ยวที่สําคัญของอีสานใต
เปนสินคาในการดึงดูดกลุม
นักทองเที่ยวจากประเทศอื่นที่อยูใน
ประเทศเพื่อนบาน (ยุโรป เอเชีย
อเมริกา) ใหเดินทางเขามาเทีย่ วใน
เขตอารยธรรมอีสานใต
2.โครงการสรางเครือขายทองเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหเกิด
เวทีความรวมมือดานการทองเที่ยว
ของภาครัฐ เอกชน และเสนทาง
ทองเที่ยวใหมๆ เชน
- เสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม
(อรัญประเทศ - พระตะบอง เสียมเรียบ - ดานสายตะกู จังหวัด
บุรีรัมย - จังหวัดนครราชสรมา)

59

60

61

62

63

1.เพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวของเขตอารยธรรม
อีสานใตอยางเปนระบบ
2.เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน
พื้นที่ทองเที่ยวในเขตอีสานใต
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ตลาดและการทองเที่ยวแกเขต
อีสานใตและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการตลาด การ
ทองเที่ยวแกเขตอีสานใต
4.เพื่อเปนการประชา
สัมพันธและเตรียมความพรอมดาน
การทองเที่ยวสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

6

6

6

6

6

1.เพิ่มระยะเวลาพํานักใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต
2.เชื่อมโยงการทองเที่ยวกัน
ภายในเขตอารยธรรม
อีสานใต ระหวางคลัสเตอร
3.ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ในเขตอารยธรรมอีสานใต

1.สํานักงาน
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของเขต
อารยธรรมอีสานใตอยางเปนระบบ
2.เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน
พื้นที่ทองเที่ยวในเขตอีสานใต
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ตลาดและการทองเที่ยวแกเขต
อีสานใตและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการตลาด
การทองเที่ยวแกเขตอีสานใต

5

5

5

5

5

1.เพิ่มระยะเวลาพํานักใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต
2.เชื่อมโยงการทองเที่ยวกัน
ภายในเขตอารยธรรม
อีสานใต ระหวางคลัสเตอร
3.ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ในเขตอารยธรรมอีสานใต

1. สํานักงาน
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2. การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

1

√

2

3

ความ
เหมาะสม
√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
. √ ...3. มี
ความสําคัญสูง
. √ .. 4. มีความ
พรอมฯ
√ .. 5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

50

ลําดับ

2

แผนงาน/
โครงการ

โครงการพัฒนา
และสงเสริมการ
ทองเที่ยวชายแดน
ของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต"

กิจกรรม

วัตถุประสงค

- เสนทางเที่ยว 2 ชอง ทอง 2
แผนดิน
- ดานชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
- จําปาศักดิ์ ปากเซ - เวียดนาม"
1.โครงการพัฒนาดานชายแดนใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใตเพื่อเปนศูนยกลาง
ทองเที่ยว เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บาน ประกอบดวย

4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เตรียมความพรอมดานการ
ทองเที่ยวสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

1) พัฒนาดานชายแดนชองสายตะกู
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
- โครงการปรับปรุงตลาดการคา
ชายแดนชองสายตะกู อําเภอบาน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย
(พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตลาด/
ลานจอดรถ/หองน้ํา/พื้นที่ขนสง
สาธารณะ/ลานอเนกประสงค

1.เพื่อสงเสริมการทอง
เทีย่ วของเขตอารยธรรม
อีสานใตอยางเปนระบบ
2.เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน
พื้นที่ทองเที่ยวในเขตอีสานใต
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ตลาดและการทองเที่ยวแกเขตอีสาน
ใตและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการตลาด การทองเที่ยว
แกเขตอีสานใต
4.เพื่อเปนการประชา
สัมพันธและเตรียมความพรอมดาน
การทองเที่ยวสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1.เพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวของเขตอารยธรรม
อีสานใตอยางเปนระบบ

2) โครงการศึกษาผังเมืองรวม
ดานชายแดนชองสายตะกู
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ หนวยงานที่ รูปแบบการ
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
ลงทุน

ความ
เหมาะสม

59

60

61

62

63

40

40

40

40

40

1.เพิ่มระยะเวลาพํานักใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต
2.เชื่อมโยงการทองเที่ยวกัน
ภายในเขตอารยธรรม
อีสานใต ระหวางคลัสเตอร
3.ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ในเขตอารยธรรมอีสานใต

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

√

√ .. 1. สอดคลอง
กับแผนฯ
. √ ...2. สอดคลอง
กับยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน
.......3. มีความสําคัญ
สูง
.......4. มีความพรอม
ฯ
…….5. ความ
เหมาะสมขอ
งบประมาณ

18

18

18

18

18

1.เพิ่มระยะเวลาพํานักใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

√

√ .. 1. สอดคลองกับ
แผนฯ
. √ ...2. สอดคลองกับ
ยุทธฯ กระทรวง/
หนวยงาน

1

2

3
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ลําดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

2.เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน
พื้นที่ทองเที่ยวในเขตอีสานใต
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ตลาดและการทองเที่ยวแกเขต
อีสานใตและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการตลาด
การทองเที่ยวแกเขตอีสานใต
4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เตรียมความพรอมดานการ
ทองเที่ยวสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม รวมงบประมาณ
รวมทั้งหมดจํานวน 15 โครงการ 42 กิจกรรม รวมงบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ หนวยงานที่ รูปแบบการ
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
ลงทุน
2.เชื่อมโยงการทองเที่ยวกัน
ภายในเขตอารยธรรม
อีสานใต ระหวางคลัสเตอร
3.ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ในเขตอารยธรรมอีสานใต

69

69

69

69

1

2

3

ความ
เหมาะสม
.......3. มีความสําคัญสูง
.......4. มีความพรอมฯ
…….5. ความเหมาะสม
ของบประมาณ

69

773. 971. 971. 971. 971.
9
4
4
4
4

52

บทที่ 5
แนวทางการบริหารและขับเคลื่อนเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อที่จะบรรลุภารกิจและจุดมุงหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาพืน้ ที่ใหสอดคลองกับอัตลักษณเชือ่ มโยงใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนไปพรอมกับการผลักดัน
ใหผ ลประโยชน ที่เ กิ ดจากการพั ฒ นามี การกระจายออกไปสูว งกวางอยางบูร ณาการ แนวทางการบริห าร
และขั บ เคลื ่อนงานพั ฒ นาและการติ ดตามประเมิน ผล เปน 3 ประเด็น หลัก คือ การจัดโครงสรางองคก ร
เพือ่ ประสานนโยบายและบูร ณาการการดํ าเนินงาน การออกแบบกระบวนการทํางานเพือ่ การบูร ณาการ
และกลไก เครือ่ งมือ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังตอไปนี้
ภาพที่ 5.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยว
การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยว
1. แผนแมบท/
แผนปฏิบตั กิ าร
การดําเนินงานผานกระบวนการมีสวนรวม

4. กระบวนการ
ปรับปรุงและจัดทําแผน

การสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ

คณะกรรมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

การสื่อสารใหหนวยงานรับผิดชอบ
และสาธารณชนรับรู

3. ผลการดําเนินงาน
(รายงาน)

2. กระบวนการนําแผน
ไปสูก ารปฏิบตั ิ

การรวบรวมขอมูล/ความรูผ ลผลิต/ผลลัพธ/ปญหา/บทเรียน

คณะกรรมการนโยบายการ
ทองเที่ยวแหงชาติ
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5.1 การจัดโครงสรางองคกรเพื่อประสานนโยบายและบูรณาการการดําเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒนาการทองเที่ย ว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ย ว เป นองคกรหลักที่ มี
หน า ที ่แ ละบทบาทในการขั บ เคลื ่อ นการพั ฒ นา ซึ่ ง ต อ งมี ก ารบู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงาน
ที ่เ กี ่ยวข องตั ้ง แต ร ะดั บนโยบายจนถึ งระดับ ชุมชน โดยมี ค ณะกรรมการนโยบายการทอ งเทีย่ วแหงชาติ
เปนแกนกลางในระดั บ นโยบาย และคณะกรรมการพั ฒนาการท องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ย ว
ทั้ง 5 เขต เปนแกนกลางในระดับพืน้ ที่ เพือ่ บูรณาการการพัฒนาดานการทองเทีย่ วรวมกับ คณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
สําหรับการดําเนินงานในระดับทองถิ่นจะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
โดยการบูรณาการจะดําเนินการผานกลไกการจัดทําแผนและการจัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการ ทั้งงบบูรณาการ
ดา นการท องเที ่ย ว งบประมาณของหน ว ยงาน งบประมาณของจั งหวั ด /กลุมจังหวัด กองทุน เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย กองทุนเพื่อชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยว โดยมีกลไกดังนี้
ภาพที่ 5.2 กลไกการประสานนโยบายและบูรณาการการดําเนินงาน
กลไกการประสานนโยบายและบูรณาการการดําเนินงาน

ครม.
แผนแมบทฯ/แผนปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการนโยบาย
การทองเที่ยวแหงชาติ

การสนับสนุน
เชิงนโยบาย

Project
Project
Project
Project

งบบูรณาการดาน
การทองเที่ยว
งบประมาณ
หนวยงาน

Project
คณะกรรมการพัฒนา
การทองเที่ยว

การสนับสนุน

Project

การปฏิบัติระดับพื้นที่

Project
Project
รายงานผลการดําเนินงาน
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โดยบทบาท หนาที่ขององคกรในระดับตางๆ จะแบงเปน 3 ระดับ ไดแก
1) องค กรประสานระดั บ นโยบาย : คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.)
มีบทบาทในการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวในระดับชาติ การกําหนดแผนปฏิบัติการ การ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการทองเที่ยว การประสานเชื่อมโยงการสั่งการกับคณะรัฐมนตรี เปนตน
2) คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว : บทบาทสําคัญกรรมการฯ ชุดนี้คือ การปฏิบัติงานในฐานะ
ตัวแทนของคณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ วแหงชาติ (ท.ท.ช.) เชือ่ มโยงในการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ
ตามแผนปฏิ บั ติการฯ กั บ บทบาทการกํ า กั บ และการสนับ สนุน ในระดับ นโยบาย กลาวคือ อนุกรรมการฯ
จะนํ าแผนพัฒ นาการท องเทีย่ วแหงชาติซึ่งเปน แผนระดับ ชาติมาแปลงสูการปฏิบัติในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒ นาการ
ทองเที่ยว โดยคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวจะตองพัฒนากลไกการดําเนินงานทั้งในการจัดทําแผนพัฒนา
การบริ ห ารจั ด การและการติ ด ตามประเมิ น ผลให เป น ไปตามแนวทางที ่กํ า หนดไว ใ นแผนแม บ ทฯ หรื อ
สอดคลองกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวหรือไม และรับรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในการดําเนินงานและปญหาในการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรีตามขัน้ ตอนตอไป อีกทัง้ ในกรณีที่มีการปรับนโยบายก็จะทําหนาที่ถายทอดลงไปสูระดับ
ปฏิ บั ติ การในเขตพั ฒ นาการท อ งเที ย่ ว และมี บ ทบาทในการประสานระดั บ นโยบายกั บ ระดั บ พื้ น ที่ หรื อ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
3) องคกรสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และบูรณาการงานพัฒนาการทองเที่ยวกับงาน
พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด : ประกอบดวยผูแ ทนจากภาครัฐ เอกชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนหนวยงานใหคําแนะนําการดําเนินงานภายในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงเสนอแนวทางแผนงานฯ
ที่เห็นวามีประโยชนตอการขับเคลื่อนงานในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
จากบทบาทที่เปนอยูแ ละองคประกอบซึง่ ประกอบดวยหนวยงานหลักในพืน้ ที่ ที่มีสวนเกี่ยวของ
รับผิดชอบใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการตางๆ คณะกรรมการเขตพัฒนา
การทองเที่ยวจึงมีบทบาทกับองคกรหรือเวทีสําหรับการประสานงาน บูรณาการการดําเนินงาน และกํากับ
ใหแผนงาน/โครงการ ทีด่ ําเนินการในพืน้ ที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกับทีส่ ามารถทําหนาที่เปนกลไกที่เปนทางการกํากับและติดตามผลการพัฒนา
ในภาพรวมหรือในระดับพื้นที่ ซึ่งนาจะมีความยืดหยุนและเขาใจพื้นที่ไดชัดเจนลึกซึ้งและทําใหการกํากับในระดับพื้นที่
มีประสิทธิภาพสูง และชวยทําใหสํานักงานเขตพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบการนํา
โครงการลงไปในพืน้ ที่ (Project implementation) มีความตื่นตัว (awareness) ทีจ่ ะตองตอบสนองความ
ตองการของพื้นที่และเปาหมายของการพัฒนาตลอดเวลา (Accountability)
ทัง้ นี้ เปาหมายสําคัญของการขับเคลื่อนของเขตพัฒนาการทองเที่ยว คือ การที่จะตองประสาน
การดําเนินงานใหเกิดการบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไวในเปาประสงคเพือ่ ใหเกิดผลตามวิสัยทัศน
ที่ไดกําหนดไวรวมกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่สามารถบูรณาการภารกิจของหนวยงานตางๆ
ใหไปในทิศทางเดียวกันตามหลักการและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ
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5.2 กระบวนการทํางานเพื่อการบูรณาการ
ประเด็นที่ควรตระหนักสําหรับการทํางานหรือกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยว
คื อ ต อ งการความเป น บู ร ณาการสู งมากจึ ง ตองการความรว มมือจากหนว ยงานที่เกี่ย วของเปน อย างมาก
ในขณะทีอ่ ีกดานหนึง่ คือ คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว เปนองคกร
แกนกลางขั บ เคลื ่อนกระบวนการพั ฒ นาในพื้น ที่นั้น ไมมีอํา นาจเบ็ ดเสร็ จ ในการสั่งหนว ยงานที่เกี่ย วขอ ง
ใหดําเนินการตามแผนฯ หรือระดมทรัพยากรมาใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนฯ การวางรูปแบบ
กระบวนการทํางาน จึงตองคํานึงถึงปญหานี้เปนเงื่อนไขกําหนดหลัก
กลไกสํ า คั ญ ของการบู ร ณาการในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในพื ้น ที ่ ก็ คื อ คณะกรรมการพั ฒ นา
การทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว ซึง่ มีการกําหนดใหประชุมจํานวนไมนอยกวา 4 ครั้งตอป
มี อํ า นาจในการแต ง ตั ง้ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งานเพื ่อ ดํ า เนิ น การและแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการชุดดังกลาว มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีผูแทนภาคราชการ เอกชน และทองถิ่น
ของจังหวัดเขารวมนั้นจะเอื้ออํานวยใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยวกับงานพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดดวย เพราะผูแทนเหลานี้ก็มักจะเปนผูแทนอยูในคณะกรรมการชุดสําคัญอืน่ ทีม่ ีบทบาท
ในการขั บ เคลื ่อน ซึ ่งได แก คณะกรรมการบริห ารงานกลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ (กบก.) คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
นอกจากนี ้ก ลไกตามกฎหมายได กํ า หนดให ค ณะกรรมการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ตามวิธีการดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อดําเนินการศึกษา วิเคราะห ประเมินศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน และกําหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒนาเสนทางทองเทีย่ วภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว และการพัฒนาเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ เพือ่ นําไปสูก ารจัดทํา
แผนพัฒนาในระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีนักวิชาการในพื้นที่หรือสวนกลางเปนที่ปรึกษา
2. จั ดประชุมหน วยงานที ่เ ป นภาคีการพัฒนาการทองเที่ย วภายในเขตพัฒ นาการทอ งเที่ย ว
ประกอบด วย ผูแทนหน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครื อข ายชุ มชน และสถาบั นการศึกษา
เพื่อระดมความคิดเห็นตั้งแตขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย ขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาที่สําคัญ และกลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
3. ยกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
4. เมื่อแผนปฏิบัติก ารพัฒ นาการทองเที่ย ว ภายในเขตพัฒ นาการทอ งเที่ย ว ไดป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหคณะกรรมการประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว จัดประชุมชีแ้ จงหนวยงานของรัฐที่อยู
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารและการพัฒนาการทองเที่ยวตามภารกิจ
ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
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5. แต ง ตั ้ง คณะทํ า งานเพื ่อ ติ ด ตามความคื บ หน า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
การทองเที่ยว การประเมิ นผลการพั ฒนาในแตละป และจั ดทํารายงานผลการดําเนิ นงานให คณะกรรมการ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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