เรือ่ งที่ 1

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเทีย
่ ว
โดยชุมชนอีสานใต้

นักวิจัย

ผศ.ดร. ณัฏฐินี  ทองดี
ดร.เมธี  ทองดี
อาจารย์วันวิสาข์  ธรรมวิชา
อาจารย์นิรวิทธิ์  เพียราษฎร์
อาจารย์นริศ  มิ่งโมรา
อาจารย์อภิสิทธิ์  เดิมสันเทียะ
ดร.โกสินทร์  ช�ำนาญผล

การด�ำเนินกิจกรรม (ที่ผ่านมา ท�ำอะไรบ้าง??)
วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด 5 จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้และเครือข่ายร่วมของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุขสมบูรณ์ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลลัพธ์ได้เครือข่ายในการด�ำเนินงานโครงการในเขตอารยธรรมอีสานใต้

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่าย CBT อีสานใต้ ณ ชุมชนท่องเที่ยวเมืองลีง ต�ำบล เมืองลีง อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลลัพธ์ 1. ได้ข้อสรุปในการจัดตั้งสมาคม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน 2. ได้คณะกรรมการด�ำเนินงานสมาคม 3. ได้โครงสร้างผู้บริหารสมาคม

วันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561

จัดการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ในระดับจังหวัด ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปะอาว, ชุมชนท่องเที่ยววัดจ�ำปา บ้านหัวนา, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าสว่าง,
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปราสาท ผลลัพธ์ 1. ได้เครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ละจังหวัด 5 จังหวัด 2. ได้โลโก้สมาคม

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การจัดประชุมเครือข่ายจีโอพาร์ค เพื่อส่งเสริมการเป็น UNESCO GEO PARK โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอบรมเพิ่มความรู้ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาให้กับ
เครือข่ายการท่องเที่ยว ณ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการท�ำงานด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะพิทักษ์ อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลลัพธ์ 1. ข้อสรุปในการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBTอีสานใต้)
2. โครงสร้างคณะกรรมการด�ำเนินงานของสมาคม 3. สมาชิกเครือข่ายขับเคลื่อนสมาคม

วันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBT อีสานใต้) และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลไทยสามัคคี
จะจัดกิจกรรมการอบรมการเป็นบล๊อคเกอร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว “รูป เรา เล่า เรือ่ ง” ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลไทยสามัคคีและชุมชนท่องเทีย่ วบ้านสุขสมบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนา
เยาวชนและชุมชนบ้านหม่อนไหมพัฒนา และบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัมนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จ�ำนวน 20 ชุมชน (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
ในงาน South Isan CBT Tourism Fest 2018 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ผลิตโครงการ
สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBT อีสานใต้)

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ได้มาตรฐาน
ตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืนก�ำหนด
2. ก�ำหนดข้อบังคับและมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
4. เพื่อสร้างการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้เกิดการกระจายรายได้ โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางและตั ว แทนเครื อ ข่ า ย ขั บ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
ในจังหวัดภาคใต้
เป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงานของสมาคม
1. ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย
2. สร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก
ภายในเครือข่าย
3. การตลาดนักท่องเที่ยว/ส่งต่อนักท่องเที่ยวให้ชุมชนในชมรม
4. พัฒนาบุคลากรในชมรมให้มีศักยภาพในการรับนักท่องเที่ยว
โครงสร้างสมาคมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBT อีสานใต้)
ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประชาสัมพันธ์
จัดหางบประมาณ
มาตรฐาน CBT
ปรึกษา

นายเทียม ละอองกลาง
นายอภิชาต พานเงิน, นายสุพจน์ โสฬส
นางบังอร พรอันแสง
นางสาวนันทิยา กร�่ำกลาง
นายสุเทพ งามชื่น, นายศุภชัย คูณทวี
นางณัฐกฤตา เสยกระโทก, นายพิชิต ใจงาม
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี, ดร.กุลวดี ละม้ายจีน
ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์

คณะกรรมการสมาคม
จังหวัดนครราชสีมา นายอินทร์ มูลพิมาย, นางวัญเพ็ญ แสงกันหา
นางจารุประภา ปุราชะโก
จังหวัดบุรีรัมย์
นายนึก ภูอังคาร, นางส้มเกลี้ยง สืบวัน
นางสนิท ทิพย์นางรอง
จังหวัดสุรินทร์
นายสุพจน์ โสฬส, นายสุเทพ งามชื่น
จังหวัดศรีสะเกษ
ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์, นายดาเรศ พลศักดิ์
นายพรมลิขิต อุรา
จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิชาติ พานเงิน, นายพินิจนันท์ ทองเสริม
นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
* หมายเหตุ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจดทะเบียนสมาคม

