
ขอมูลพื้นฐานระดบักิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด)  (1 ชุด : 1 โครงการ)
ช่ือโครงการ : ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียวกลุมจังหวัด วงเงิน  17,000,000  บาท
หนวยดําเนินการ:  สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี/สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ผูรับผิดชอบ นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ/นายคตศิลป อกอุน
ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี/ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท  045-254280

 (1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ท่ีมา:  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถแกปญหาในดานเศรษฐกิจไดดี

สามารถสรางงานใหกับประชาชน และเพ่ิมรายไดใหกับทองถ่ินและประเทศชาติ เพือ่เปนการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรกุ การเพิม่ตลาดใหม ๆ และการรักษาตลาดเการวมทั้งตลาด
เฉพาะกลุม เพือ่เปนการรกัษาฐานและเพิม่ตลาดทางการทองเที่ยวโดยไมพึ่งพาตลาดนักทองเที่ยว
ตางประเทศในชวงของวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกจึงตองพัฒนาและสงเสริมใหนักทองเที่ยวไทยเดินทาง
ทองเทีย่วระหวางภูมิภาคมากย่ิงข้ึน เหตุผลดังกลาวจึงจําเปนจะตองนําเสนอสินคาทางการทองเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดเพ่ือนําเสนอเสนทางทองเท่ียว Package Tour แหลงทองเท่ียว และงานประเพณีให
นักทองเที่ยวภายในประเทศและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทย ไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารแหลงทองเท่ียวและตัดสินใจเดินทางเขามาในพ้ืนทีเ่พ่ิมมากข้ึนจึงตองจัดโครงการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียวกลุมจังหวัดข้ึน

(1.2) สรปุสาระสําคญั
        สภาพปญหา / ความตองการ : เนื่องจากในภาพรวมกลุมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด  มีแหลงทองเที่ยว
หลายแหงท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามแตไมเปนท่ีรูจักของ นักทองเท่ียวจึงควรจัดทําโครงการเพ่ือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่วใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย

ความเรงดวน :มาก เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย จําเปนตองเรงฟนฟู และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดใหเปนสถานทีท่องเที่ยวที่ไดมาตรฐาน และเรงประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยว เพือ่เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น

(2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  :

     1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
ใหเปนที่รูจกัของนักทองเที่ยวทั้งในและนอกพื้นทีก่ลุมจังหวัดฯ
              2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดฯ
              3.เพื่อสงเสริมการประชาสมัพันธและสนบัสนุนกิจกรรมการตลาดการทองเที่ยวทีม่ีศักยภาพ

        (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด
          (  /  ) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดบัรายได พัฒนาการคาการทองเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
          (     ) การเสริมสรางคุณภาพชีวิต สรางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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(     ) การอนรัุกษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

เหมาะสม
 (     ) การปองกนั ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความมัน่คงของประเทศ
 (     ) การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ
              การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพฒันาสังคม
                ดานการบริหารจัดการ   การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

  ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
 (2.4) สถานภาพของโครงการ
               โครงการเดิม   โครงการใหม
 (2.5) ประเภทของโครงการ

พัฒนา  ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1     ป   เริ่มตน    ตุลาคม 2555     สิ้นสุด   กันยายน 2556
(2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ริมถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณดอนเมือง ริมถนนราชปรารภ (ปากซอยหมอเหล็ง)
ริมถนนทางไปหนองแค จ.สระบุรี และบริเวณทางดวนทางไปสุวรรณภูมิ

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
      (3.1) กลุมเปาหมาย :  นักทองเทีย่ว  ประชาชน และ ผูประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวทั้งในและ
นอกพืน้ท่ีกลุมจังหวัดฯ
     (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :    องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน /หนวยงานการทองเทีย่ว /
ประชาชนในพื้นที่ผูประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวและนกัทองเที่ยวที่เดนิทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/ยโสธร/อํานาจเจริญ
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
    (4.1) เปาหมายโครงการ
ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
1.นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปรับรู
การประชาสมัพันธจากปายบิวบอรด

รอยละ 10

       (4.2) ผลลพัธ :
               1) นักทองเที่ยวเดินทางเขามาเที่ยวในกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
              2) รูปแบบปายแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสามารถนําไปติดตั้งในเสนทางทองเที่ยวสาํคัญได
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(4.3) ผลกระทบ :

เชงิบวก :
                 1) แหลงทองเที่ยว และกิจกรรมประเพณใีนกลุมจังหวัดเปนที่รูจักมากขึ้น
                 2) มีนักทองเที่ยวกลุมใหมมาเที่ยวในกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึน้

เชงิลบ :  ไมมี

(5) แนวทางการดําเนินงาน
 1.จางเหมาบ ริการออกแบบปาย และติดต้ังบนโครงปายเชาตามระยะเวลาที่กําหนด
เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง        จางเหมา
(7) วงเงินของโครงการ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

            17,000,000 17,000,000

            17,000,000 17,000,000

(8) รายละเอยีดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หนวย:บาท

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 17,000,000
งบดําเนินงาน
- งบดําเนินงาน 17,000,000
      คาตอบแทน
      คาใชสอย 17,000,000
      คาวัสดุ
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

 (9) ความพรอมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ

       ดําเนินการไดทันที  หมายถงึ  ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันที
                             อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว  อยูในระหวาง
                            อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที ่ หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ  หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
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                             อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลอืกพื้นที่ดําเนนิการ

(9.2) แบบรปูรายการ/แผนการปฏบิัติงาน
        มี  และสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)

สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี
                             มีแตยังไมสมบูรณ  (ใหระบุชือ่หนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)

  ไมมี
 (9.3) ความพรอมของบุคลากร  เคร่ืองมือ  และเทคนิคการดําเนินการ

        บุคลากรมีประสบการณ :              ทั้งหมด บางสวน     ไมมี
                  เครื่องมอืดําเนินการ :    มีพรอมดําเนินการไดทันที

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม
                                              ไมมี  ตองจัดหาเพิม่เติม

                เทคนิคในการบริหารจัดการ :              มีประสบการณสูง
 มปีระสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ

        (9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม
       ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
       อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
        (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

  ไมตองทํารายงานการศึกษา
        ตองทํารายงานการศึกษา

        (9.6) ผลตอบแทน
       มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
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       (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ
             (10.1) สามารถใหผูประกอบการไดมีการติดตอและติดตามผลไดหลังจากเสร็จโครงการ หรือ
สามารถประเมินสถานการณในการเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีของนักทองเท่ียวโดยดูจากการสนใจของผูติดตอ
สอบถามและนกัทองเที่ยวที่เขามารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย
            (10.2) บริหารจัดการปรบัปรุงพัฒนาขอมูลการทองเที่ยวใหเปนปจจุบัน
     (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด
           ไมมี
     (12)  แนวทางแกไข  : (ระบุแนวทางแกไข  เชน แกไขกฎหมาย ปรบัโครงสรางหนวยงาน ปรบักลยุทธ ฯลฯ)

(ลงช่ือ)     ผูเสนอโครงการ
             (นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ)
         หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

                                                             (ลงช่ือ)     ผูเห็นชอบโครงการ
           (นายสุทธินันท  บุญมี)
            รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                                                         (ลงช่ือ)        ผูอนุมตัิโครงการ
          (นายวันชัย  สุทธิวรชัย)
              ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
      หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2


