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คํานํา
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ฉบับนี้เปน
แนวทางในการปฏิ บัติ ให กับ องคกรที่ มี บ ทบาท หน าที่ ในการกํ ากั บดู แ ลและรับผิ ดชอบการ
บริหารจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานสากล
และมุ งเน นการมี สวนรวมกับผู มี สวนไดสวนเสียและการพั ฒ นาอยางยั่งยืน ซึ่งถือเปน เรื่อ ง
สําคัญที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
หรือ อพท. ยึดถือเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ในแตละพื้นที่ และสรางประโยชนใหกับชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวและพื้นที่ใกลเคียงใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษและคงไวซึ่งสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม และอัตลักษณทองถิ่นที่ดีงามอยางยั่งยืน
อพท. หวังวา คูมือแนวทางการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอองคกรที่มีบทบาท
หน าที่ ในการบริห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ชุม ชนท อ งถิ่ น นั ก วิชาการ
นักพัฒนาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในการนําไปประยุกตใช และตอยอดการพัฒนาใหมีระบบการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยวที่ดีและยั่งยืนตอไป

องคการบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
๒๕๕๙
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ผ-๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

สวนที่ ๑
บทนํา
อพท. คือใคร
อพท. คือ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
เปนหนวยงานภาครัฐในรูปแบบ “องคการมหาชน” ที่เกิดจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในราชกิจจา
นุเบกษา หนาที่ ๒ เลมที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๔๙ ก วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖
ปจจุบัน อพท. มีพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนรวม ๖ แหง ไดแก
๑) พื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
๒) พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
๓) พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร
๔) พื้นที่พิเศษเลย
๕) พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน

๖) พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง

บทบาทหนาทีข่ อง อพท.
อพท. ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มรายไดและกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น ภายใตกรอบนโยบายในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเกิดความสมดุล ๓ มิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวย
กระบวนการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐสวนกลาง สวนทองถิ่นและประชาชน
อพท. มีบทบาทดังนี้
๑. ใหมีการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
๒. เปนองคกรกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร
๓. ประสานงานกับทองถิ่นหรือพื้นที่ที่เปนพื้นที่ทองเที่ยวหรือสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการทองเที่ยวใหมีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ
๔. ระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใชมาใชในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
อยางมีเอกภาพ และแกไขปญหาโดยรวดเร็ว
๕. สงเสริมใหมีการนําความรูดานการบริหารจัดการสมัยใหมมาใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่
วางไว

๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

กรอบแนวคิดมาตรฐาน
มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหองคกรที่มี
บทบาทในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบและมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกรใหมุงไปสู “การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน” ซึ่งความสําเร็จของการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานนั้นขึ้นอยูกับความมุงมั่นของผูบริหาร
ระดับสูงและบุคลากรภายในองคกรทุกระดับรวมถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน

พื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุง เปนเครื่องมือที่ชวยใหการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งชวยคนหาปญหาและอุปสรรคในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้
วางแผน (Plan):
การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค กระบวนการ และทรั พ ยากรที่ จํ า เป น เพื่ อ ให อ งค ก ร
สามารถบรรลุทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ปฏิบัติ (Do):
การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพื่อใชเปน
ขอมูลในการติดตามผล
ตรวจสอบ (Check): การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความคาดหวั ง ตาม
แผนการดําเนินงาน
ปรับปรุง (Act):
การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและความ
คาดหวัง หรือมีแนวโนมไมเปนไปตามความคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ไดจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานไปพัฒนาอยางตอเนื่องในการดําเนินงานครั้งตอๆ ไป

๒

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๑ ขอบขาย
มาตรฐานนี้เปนขอกําหนดสําหรับองคกรใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนซึ่งองคกรสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเองใหเปน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยในการนํามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองคกรควรคํานึงถึงความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม สภาพทางสังคม การจัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม นอกจากนี้ใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรจะตองคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนใส
ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และความปลอดภัยของผูมาเยือนควบคูไปดวย
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ องคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับการ
ดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการการทองเที่ยว ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการทองเที่ยวที่ยังไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรตั้งไว
การแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติที่สอดคลองตามมาตรฐานฉบับนี้ องคกรสามารถดําเนินการได โดย
๑)

ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเอง อยางเปดเผย หรือ

๒)

ไดรับการยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานโดยกลุมบุคคลที่สนใจตอองคกร เชน ชุมชน หรือ

๓)

ไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเปนองคกรที่ผานเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

๒ คําศัพทและคํานิยาม
มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดคําศัพทและคํานิยามเฉพาะไวดังตอไปนี้

๒.๑ มาตรฐาน
เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เอกสารดังกลาวมีการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดสําหรับเปนขั้นตอนในการดําเนินการอยางเปนระบบ
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ เป น ขั้ น ตอนในการจั ด การการท อ งเที่ ย วอย า งเป น ระบบ ประกอบด ว ย
การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๒.๓ การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สุนทรีภาพ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

๒.๔ องคกร
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ทองเที่ยวที่กํากับดูแล และมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว

๒.๕ ชุมชนทองถิน่
กลุมคนที่อยูรวมกันโดยไดตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมรวมกันมาอยางตอเนื่อง เปนระบบ
และมีแบบแผนในทองถิ่นซึ่งองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเที่ยว

๒.๖ ผูม ีสว นไดสว นเสีย
บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซึ่งอาจไดประโยชนหรือเสียประ
โยชนจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร

๒.๗ ผูม ีสว นไดสว นเสียทีส่ าํ คัญ
บุ ค คล หรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ ใ ห ค วามสนใจต อ การดํ า เนิ น งานขององค ก รซึ่ ง สามารถมี อิ ท ธิ พ ลหรื อ
มีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร

๒.๘ อัตลักษณ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวชี้บงลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน
เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา เปนตน

๔

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๓

หลักการดําเนินงาน

๓.๑ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางครบถวน
องคกรตองยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายและไมหาชองทางหลีกเลี่ยง โดย
๑)

ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่ประกาศดวยอํานาจของกฎหมาย ซึ่ง
เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด

๒)

กํากับใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติใหสอดคลองดวย

๓)

มีการติดตาม และทบทวนเพื่อใหทราบถึงกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามชวง
ระยะเวลาที่กําหนดและกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง

๓.๒ การปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม
องคกรตองดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย
๑)

ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม และอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
สุจริต ยุติธรรม โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และมุงเนน
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่น

๒)

มีโครงสรางการบริหารที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม

๓)

มี ก ระบวนการในการควบคุ ม ดู แ ลที่ ทํ า ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ การรายงานผลการปฏิ บั ติ
การแกไข และการปองกัน เพื่อไม กอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนขององคกร ซึ่ ง
อาจจะนําไปสูการปฏิบัติที่ไมมีจริยธรรมได

๓.๓ การเคารพในการมีสวนรวมอยางเทาเทียม
องคกรตองเคารพในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม โดย
๑)

ชี้บงผูมีสวนไดสวนเสีย

๒)

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่อาจไดรับผลประโยชนหรือ
ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ
องคกรที่เกี่ยวของกับกลุมคนเหลานั้น รวมทั้งนําความคิดเห็นที่ไดรับไปประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององคกร

๓)

คํานึงถึงความสามารถของชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไป
ดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรควบคูไปดวย

๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๓.๔ การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส
องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอยางตรงไปตรงมาและสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได โดย
๑)

เปดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน

๒)

เปดโอกาสใหผูที่อาจไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก

๓)

มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสราง
ความเชื่อมั่นและชวยใหการดําเนินงานปลอดจากการคอรรัปชั่น

๓.๕ การยอมรับตอภาระหนาทีท่ ตี่ รวจสอบได
องคกรตองมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององคกร โดย
๑)

ยอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผูที่อาจไดรับผลกระทบ
รวมทั้งพรอมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น

๒)

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการแกไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น
และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา

๓.๖ การดําเนินงานอยางคุม คาและเกิดประโยชนอยางสมดุล
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการทองเที่ยวตามมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
สมดุลตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการทํางาน การจัดสรรบุคลากร และ
ทรัพยากร โดยมุงที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเปนและการดําเนินงานที่กอใหเกิดของเสีย และ
เนนการสรางประโยชนในระยะยาว

๖

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔

ขอกําหนด

๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
องคกรตองมีคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจวา
องคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดย
๑)

มีการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยู
เดิม ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากร
ขององคกร ผูแทนของชุมชนในพื้นที่ นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ และ
ผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่

๒)

มีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามโครงสรางที่กําหนดไว เชน
๒.๑)

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน
๒.๓)
๓)

ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยว

มีการสื่อสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบใหผูที่
เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรตองกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีความเหมาะสม สําหรับ
ใช เ ปน กรอบในการบริห ารจั ด การ และเป น เครื่ องมื อที่ ทํ า ให ทุ ก หน ว ยงานในองคก รเขา ใจถึง เป า หมาย
ในการดํ า เนิ น งานที่ ต รงกั น รวมทั้ ง ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอกได รั บ ทราบและเข า มามี ส ว นร ว ม
ในการดําเนินการ โดย
๑)

มีการศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่
ที่กํากับดูแล ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

๒)

มีการบูรณาการเขากับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย กลยุทธขององคกร หรือ
การกําหนดทิศทางอื่นๆ ขององคกร

๓)

มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร

๔)

มีการสื่อสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด
การปฏิบัติ

๕)

มีการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางที่เหมาะสม

๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรตองมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหกับบุคลากร
ขององคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ซึ่งอาจกําหนดขึ้นมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรที่มี
อยูเดิม

๒)

กํ า หนดบทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให กั บ บุ ค ลากรตามโครงสร า ง
คณะทํางานสําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ

๔.๒ แผนการดําเนินงาน
องคกรตองจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกร
สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดย

๘

๑)

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กํากับดูแลขององคกรที่สอดคลองกับ
ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒)

มีก ารกํา หนดเป า หมายที่ ส ามารถวั ดผลตามวั ต ถุ ป ระสงคไ ด โดยมี ตั ว ชี้ วัด ระหวา งการ
ดําเนินการและตัวชี้วัดตามเปาหมายที่องคกรกําหนดขึ้น

๓)

มีการกําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ประจําปและ/หรือ มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานระยะยาว ๓ – ๕ ป

๔)

มีการกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรที่จําเปน

๕)

มีการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ

๖)

หากมีการดําเนินงานที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให
ดําเนินการแกไขเปนอันดับแรก

๗)

มีการสื่อสารไปยังผูรับผิดชอบ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๓ การนําไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว นรวม
องคกรตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล และ
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อ ใหเปนการพั ฒนาที่ยั่งยืน สามารถรัก ษาเอกลัก ษณทางธรรมชาติ อัตลัก ษณ
ทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมกับทองถิ่น โดย
๑)

มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือ
การจัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว ตั้งแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และ
การปรับปรุง

๒)

มี ก ารให ค วามรู แ ละทํ า ความเข า ใจกั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่
ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม รวมไปถึ ง การอนุ รั ก ษ แ ละปกป อ ง
สิ่งแวดลอมของชุมชน

๓)

มีการรวมกับชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของในการแบงเขตพื้นที่ใชประโยชน
เพื่อการทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ และกําหนดขอปฏิบัติเขาใชพื้นที่พื้นที่ทองเที่ยว
เพื่อรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมให
ถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๔)

มีการนําองคประกอบของศิลปะ สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงสิ่งกอสราง ภูมิทัศน อาหาร และรานคา อยาง
เหมาะสม

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องคกรตองมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเลี้ยงชีพที่เปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย
๑)

มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝกอบรมในการประกอบอาชีพ
เพื่อรองรับการทองเที่ยวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น

๒)

ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก

๓)

มีการสนับสนุนผลิต ภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการใน
ชุมชน

๔)

มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิต
หรือใหบริการที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๕)

มีการสงเสริมคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมประกอบอาชีพ โดยพัฒนาตอยอดจาก
ภูมิปญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน

๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดลอม
องคกรตองกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเที่ยวใหเกิดประโยชนอยาง
คุมคา และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมาย
และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย

๑๐

๑)

มีการระบุแหลงกําเนิดมลพิษ ตรวจวัด เก็บบันทึก พรอมรายงานผลการตรวจวัด
ตอสาธารณะ ซึ่งอาจดําเนินการตรวจวัด หรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษในพื้นที่
พื้นที่ทองเที่ยวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

๒)

มีการตรวจวัด เก็บบันทึก ขอมูลการใชทรัพยากรที่
ใชในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวพรอมรายงาน
ตอสาธารณะ

๓)

มีมาตรการในการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมา
ใชใหมของทรัพยากร

๔)

มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํา
กลับมาใชใหมและมีผลกระทบนอยกวามาทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

๕)

มีการพิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๖)

มีการพิจ ารณาสง เสริ ม มาตรการลดมลพิษ ที่แหลงกํ าเนิ ด
การนํากลับมาใชใหม และการบําบัดน้ําเสีย ขยะ กากของเสีย
เสี ย มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางเสี ย ง ให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย และมีความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต

๗)

มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและ
วั ต ถุ อั น ตรายด ว ยสารสกั ด จากธรรมชาติ ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม

๘)

มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงโดยรอบพื้นที่ทองเที่ยว

๙)

มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช
พันธุสัตวทองถิ่น

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
องคกรตองดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่เขามารวมกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแลขององคกร โดย
๑)

มีมาตรการปองกันความเสี่ยงอันเกิดจากกิจกรรมดานการทองเที่ยว ภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม และอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเที่ยวที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่การทองเที่ยว

๒)

มีการจัดเตรียมผูดูแล อุปกรณความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเปนสอดคลอง
กับผลการประเมินความเสี่ยง

๓)

มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินในกรณีที่อาจเกิดภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ และภั ย จากอาชญากรรมที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
การทองเที่ยว

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
องค กรต องจั ดเตรียมสิ่ง อํานวยความสะดวกใหเ พียงพอต อความตองการ และมีค วาม
สอดคลองกับสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงความตองการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย
๑)

มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทาง ปายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับ
การเดินทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย

๒)

มี ก ารจั ด เตรี ย มหรื อ สนั บ สนุ น ให มี ห อ งน้ํ า ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและเพี ย งพอต อ
ความตองการ

๓)

มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีถังขยะที่เพียงพอและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ของพื้นที่ทองเที่ยว รวมทั้งมีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ และสอดคลองกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

๔)

มี ก ารจั ด เตรี ย มสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกตามความเหมาะสมสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ
ผู ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู ที่ มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นสภาพร า งกาย เพื่ อ ให ส ามารถได รั บ
ประโยชนจากการทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง

๑๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด
องคกรตองสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดย
๑)

มีการสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเที่ยวโดยใชชองทางที่เหมาะสมกับ
ประเภทของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย

๒)

มีการสงเสริมและประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดยใชภาษาหรือสื่อ
รูปภาพที่เหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๓)

มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบถึง
ความสําคัญ

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
องคกรตองดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว และความยั่งยืนของการทองเที่ยวนั้น โดย
๑)

มี ก ารกํ า หนดกฎระเบี ย บการเข า ใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว และ
ความยั่งยืนของการทองเที่ยว โดยควบคุมใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง

๒)

มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๓)

มีการตรวจสอบความพึงพอใจ และรับฟงขอเสนอแนะที่มีตอพื้นที่ทองเที่ยว และ
การบริหารจัดการพื้นที่ทองเที่ยว ทั้งจากนักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น

๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรตองสงเสริมใหองคกรอื่นนําแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปดําเนินงาน โดย

๑๒

๑)

มี ก ารเผยแพร แ นวคิ ด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ไปยั ง หน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
ผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเที่ยว

๒)

มี ก ารเชิ ญ ชวนองค ก รอื่ น ให ม าเข า ร ว มกิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ส นั บ สนุ น
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

มีกิ จ กรรมเสริ ม สรา งความตระหนั กด า นการจั ด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยืน ให กั บ
ผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแล

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก
องคกรตองมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดาน
การท อ งเที่ยวขององค ก รในทุ ก ระดับ รวมทั้ ง ผูที่ เกี่ ย วข องกั บ การท องเที่ ย ว เพื่ อ ให มั่น ใจไดวา บุค ลากร
เหลานั้นมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่กําหนดไว โดย
๑)

๒)

มี ก ารจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรตามบทบาทหน า ที่ เพื่ อ
เสริ ม สร า งความรู ความสามารถ และความตระหนั ก ให กั บ บุ ค ลากรด า น
การท อ งเที่ ย วขององค ก รในทุ ก ระดั บ โดยหั ว ข อ ที่ มี ก ารเสริ ม สร า งความรู
ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง
๑.๑)

ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร

๑.๒)

แผนการดําเนินงาน

๑.๓)

ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๑.๔)

อื่นๆ ที่จําเปน

มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม
เมื่อมีการสับเปลี่ยนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องคกรตองมีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องการทองเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นไดรับขอมูลและขาวสารที่จําเปน ถูกตอง
และเหมาะสม โดย
๑)

มีการจัดทําชองทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความ
พรอมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร

๒)

มีการใหขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะที่เขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง
ตรงตอความตองการ และทันตอเหตุการณ

๑๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๓)

มีการสื่อสารในประเด็น
๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๓.๒) แผนการดําเนินงาน
๓.๓) ขอมูลขององคกร
๓.๔) ขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรดานการทองเที่ยว
๓.๕) ผลกระทบจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกรและ
ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยวทั้งดานบวก
และดานลบ
๓.๖) ชองทางในการติดตอสื่อสาร
๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพื้นที่ทองเที่ยว
เพื่ อ รั ก ษาพื้ น ที่ ท างธรรมชาติ แ ละทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ทองถิ่น
๓.๘) อื่นๆ ที่จําเปน

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
องค ก รต อ งมี ก ารตอบสนองต อ ข อ ร อ งเรี ย นด า นการท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รับ จาก
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส
สามารถเขาถึงไดงาย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย
๑)

กํ า หนดแนวทางตอบสนองต อ ข อ ร อ งเรี ย นให ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ
ขอรองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไข
และปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมทั้งการแจงผลการดําเนินการกลับไปยัง
ผูรองเรียน

๒)

จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
องค ก รต อ งมี ก ารติด ตาม เฝ า ระวัง และวัด ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่อ ใหมั่ น ใจไดว า องคก ร
มีการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแผนการดําเนินงาน โดย

๑๔

๑)

มีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อใหทราบถึงแนวโนม การ
ดําเนินงานที่อาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแผนการดําเนินงาน และสามารถ
แกไขไดทันทวงที

๒)

มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน และหลังการปฏิบัติ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน
องคกรตองมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งตองมีการ
ตัดสินใจแกไขการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไปตาม
ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย
๑)

มีการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

๒)

มีการนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน

๓)

มีการทบทวนในประเด็นดังตอไปนี้
๓.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน
๓.๒) การตอบสนองตอขอรองเรียน
๓.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
๓.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
๓.๕) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน
๓.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
๓.๗) อื่นๆ ที่จําเปน

๑๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

สวนที่ ๒
แนวทางการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
การดํ า เนิ น งานให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการจั ด การการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น นั้ น องค ก รจะต อ ง
ดําเนินงานใหสอดคลองกับขอ “๔ ขอกําหนด” ในมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให
สอดคลองและงายตอการทําความเขาใจ จึงจะใชหัวขอใหสอดคลองกับที่ระบุไวในมาตรฐาน สําหรับรายละเอียด
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีดังนี้

๔

ขอกําหนด

๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
องคกรตองมีคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจวาองคกร
สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญ โดย
๑)

มีการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิม
ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรขององคกร
ผูแทนของชุมชนในพื้นที่ นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ และผูแทนของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่

๒)

มีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามโครงสรางที่กําหนดไว เชน
๒.๑)

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน
๒.๓)
๓)

๑๖

ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยว

มี ก ารสื่ อ สารโครงสร า งคณะกรรมการ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให ผู ที่
เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการสื่อสารขอมูล เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

๒)

จัดทําผังโครงสรางคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยวที่ชัดเจน สงเสริมใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม มีความโปรงใส และสรางความมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงสรางคณะกรรมการกํากับดูแล ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก


ผูบ ริ หารระดั บ สู ง ขององค ก ร เช น นายกเทศมนตรี นายกองค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล
รองนายกเทศมนตรีและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน โดยกําหนดให
ผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนประธานกรรมการ



พนักงานขององคกร เชน นักพัฒนาการทองเที่ยว เจาหนาที่ประชาสัมพันธ นักวิชาการ
ศึกษา เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ เจาหนาที่
สุขาภิบาล เปนตน เปนเลขานุการ



ผูแทนของชุมชนในพื้นที่ เชน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
เปนตน เปนกรรมการ



นั ก วิ ช าการด า นการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เช น ครู หรื อ อาจารย จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
เจาหนาที่จากสํานักศิลปากร เปนตน เปนกรรมการ



ผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่ เชน มัคคุเทศก ตัวแทนจาก
โรงแรมหรื อ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ผู ป ระกอบการรถขนส ง เพื่ อ การท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ และ
ผูประกอบการรานคาในพื้นที่ทองเที่ยว เจาหนาที่ อพท. เจาหนาที่ ททท. เปนตน เปน
กรรมการ

จัดทําประกาศแตงตั้ง/คําสั่ง คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว และกําหนด
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่สอดคลองกับผังโครงสรางคณะกรรมการฯ ที่กําหนดขึ้น
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และรวมถึ ง บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
การจั ด การการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น การพิ จ ารณาแผนการดํ า เนิ น งานและการติ ด ตามผล
การดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยวเปนระยะๆ เชน การจัดประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการจัดการการทองเที่ยวอยางนอยทุก ๖ เดือน เปนตน

๑๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๓)

สื่อสารผังโครงสราง ประกาศแตงตั้ง/คําสั่งแตงตั้ง บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยวใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร
ทราบ ดังนี้


สื่อสารใหเจาหนาที่หรือพนักงานภายในองคกรผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติด
บอรดประชาสัมพันธ เปนตน



สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่เกี่ยวของทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชนและ
นักวิชาการดานการทองเที่ยว เปนตน ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย จดหมาย
ขาว หนังสือพิมพทองถิ่น หรือการประชุมของชุมชน เปนตน

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรตองกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีความเหมาะสม สําหรับใช
เปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปนเครื่องมือที่ทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการ
ดําเนินงานที่ตรงกัน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย
๑)

มีการศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่
กํากับดูแล ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

๒)

มีการบูรณาการเขากับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย กลยุทธขององคกร หรือ
การกําหนดทิศทางอื่นๆ ขององคกร

๓)

มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร

๔)

มีการสื่อสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติ

๕)

มีการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางที่เหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการสื่อสารขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

๑๘

ศึกษาขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยว
โดยใชวิธีการตางๆ เชน การสํารวจสภาพพื้ นที่ทองเที่ยว ศึกษาจากเอกสารแผนผัง/แผนที่
ทองเที่ยว สัมภาษณ/สอบถาม ผูนําชุมชน เปนตน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางสมดุล

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๒)

รวบรวมข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาข อ มู ล สภาพภู มิ ศ าสตร เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยว รวมถึงทิศทางการจัดการทองเที่ยวของประเทศ หรือของจังหวัด
ที่องคกรตั้งอยูมาใชกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร โดยจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบตางๆ เชน ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม เปน
ตน ซึ่งทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสามารถบูรณาการเขากับ วิสัยทัศน พันธกิจ
คําขวัญ จุดหมายเพื่อการพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ เชน แผนพัฒนาสามป เปนตน

๓)

สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย และกลยุทธขององคกรใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก โดยผูบริหาร ดังนี้
 สื่อสารใหเจาหนาที่หรือพนักงานภายในองคกรทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุม
การติดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน
 สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชน นักทองเที่ยวหรือ
ผูมาเยือน ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย ปายประกาศ จดหมายขาว หนังสือพิมพ
ทองถิ่น สื่อสังคมออนไลน หรือการประชุมของชุมชน เปนตน

๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรตองมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหกับบุคลากรของ
องคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่ง
ซึ่งอาจกําหนดขึ้นมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรที่มีอยูเดิม

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามโครงสรางคณะทํางาน
สําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการสื่อสารขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑) จัดทําผังโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ชัดเจน โดย
กําหนดขึ้นมาใหม หรือประยุกตใชตามผังโครงสรางการบริหารงานขององคกรเดิม ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูงขององคกร และเจาหนาที่หรือพนักงานขององคกร

๑๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๒) จัดทําประกาศแตงตั้ง/คําสั่ง คณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดย
กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่สอดคลองตามผังโครงสรางที่กําหนดขึ้นอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร
๓) สื่อสารผังโครงสราง ประกาศแตงตั้ง/คําสั่งแตงตั้ง บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเจาหนาที่หรือพนักงานภายใน
องคกรผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน

๔.๒ แผนการดําเนินงาน
องคกรตองจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรสามารถ
ดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

๒๐

๑)

มีวัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการท อ งเที่ย วทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนในพื้ น ที่ กํ า กั บ ดู แ ลขององค ก รที่ ส อดคล อ งกั บ
ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒)

มีการกําหนดเปาหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงคได โดยมีตัวชี้วัดระหวางการดําเนินการ
และตัวชี้วัดตามเปาหมายที่องคกรกําหนดขึ้น

๓)

มีก ารกํา หนดระยะเวลาของแผนการดํ า เนิน งาน ประจํ าป และ/หรื อ มี ก ารกํา หนดแผนการ
ดําเนินงานระยะยาว ๓ – ๕ ป

๔)

มีการกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรที่จําเปน

๕)

มีการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ

๖)

หากมีการดําเนินงานที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ใหดําเนินการแกไขเปน
อันดับแรก

๗)

มีการสื่อสารไปยังผูรับผิดชอบ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการสื่อสารขอมูล เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑) จัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเที่ยว (แผนระยะยาว ๓-๕ ป) ใหสอดคลองกับ
ทิศทางการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่องคกร (ขอกําหนดที่ ๔.๑.๒) และคณะกรรมการกํากับ
ดู แ ลการจั ด การการท อ งเที่ ย ว (ข อ กํ า หนด ๔.๑.๑) กํ า หนดขึ้ น ให เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และ
สอดคลองกับแผนการทองเที่ยวระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ซึ่งอาจบูรณาการเขากับแผนการ
ดําเนินงานที่มีอยูเดิม เชน แผนพัฒนาสามป เปนตน
๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะสั้น) ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน (แผนระยะยาว
๓-๕ ป) สําหรับการจัดการทองเที่ยว ใหเปนลายลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค เป าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดํ าเนิน งาน ผูรับผิ ดชอบ และทรัพยากรที่จํา เปน เช น
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล เปนตน
๓) จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเที่ยว (แผนระยะยาว ๓-๕ ป) และ
แผนปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะสั้น) เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
๔) ปรับปรุงแกไขแผนการดําเนินงาน (แผนระยะยาว ๓-๕ ป) และแผนปฏิบัติการประจําป ให
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนอันดับแรก
๕) สื่ อ สารแผนการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ การจั ด การท อ งเที่ ย ว (แผนระยะยาว ๓-๕ ป ) และแผน
ปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะสั้น) ใหกับผูรับผิดชอบที่กําหนดขึ้นตามแผนงาน

๒๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๓ การนําไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว นรวม
องคกรตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล และ
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติอัตลักษณทองถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมกับทองถิ่น โดย
๑)

มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือการจัด
กิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว ตั้งแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และ
การ
ปรับปรุง

๒)

มีการใหความรูและทําความเขาใจกับชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมของชุมชน

๓)

มีการรวมกับชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของในการแบงเขตพื้นที่ใชประโยชนเพื่อ
การทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ และกําหนดขอปฏิบัติเขาใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว เพื่อ
รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูก บุก
รุกหรือถูกทําลาย

๔)

มีการนําองคประกอบของศิลปะ สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชน
ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงสิ่งกอสราง ภูมิทัศน อาหาร และรานคา อยาง
เหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทํากิจกรรมและบันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ รวมถึงการสื่อสารขอมูล เพื่อให
สอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว เชน การปรับปรุงเสนทางคมนาคม การแบงเขตพื้นที่ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและ
พื้นที่อนุรักษ การจัดภูมิทัศนในพื้นที่ทองเที่ยว และการประกาศใชกฎระเบียบในพื้นที่ทองเที่ยว
เปนตน ในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนงาน การทํางานตามแผนการดําเนินงาน
การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม
เชน การจัดประชุมรวมกับชุมชนทองถิ่นเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชน และจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนทองถิ่น เปนตน

๒๒

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๒) ใหความรูและทําความเขาใจกับคนในชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพื้นที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษปกปองสิ่งแวดลอม โดยการฝกอบรม การ
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การทําแผนพับหรือเอกสารเผยแพร การเยี่ยมเยือน
ชุมชนเพื่อใหความรู และการจัดกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนตน
๓) กําหนดเขตพื้นที่ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ และกําหนดขอปฏิบัติในการเขาใช
พื้นที่ในพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน
ท อ งถิ่ น ไม ใ ห ถู ก บุ ก รุ ก หรื อ ถู ก ทํ า ลาย โดยการประกาศเป น ข อ ปฏิ บั ติ ข องท อ งถิ่ น
ปายประชาสัมพันธและแผนพับ เปนตน โดยอาจใชแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
 การแบ ง เขตพื้ น ที่ ใ ช ป ระโยชน เ พื่ อ การท อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ เป น เขตอนุ รั ก ษ
สภาพแวดล อ มธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวั ต ถุ เขตพื้ น ที่ นั น ทนาการเพื่ อ
การทองเที่ยว และเขตพื้นที่บริการขอมูลการทองเที่ยว เปนตน
 การกําหนดขอปฏิบัติในการเขาใชพื้นที่ในพื้นที่ทองเที่ยว เชน ไมสงเสียงดัง หามนําสัตวเลี้ยง
เขาไปในเขตพื้นที่ หามเก็บหรือนําออก หรือกระทําการใดๆ ที่เปนอันตรายตอพืชพรรณและ
สัตวป า ห ามทิ้ง ขยะ หา มบุกรุ ก หา มสูบ บุหรี่ หา มนําอาหารและเครื่ องดื่ม เขา ไปในพื้นที่
หามขีดเขียนหรือทําลายโบราณสถาน หามรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ เปนตน
๔) สงเสริมใหมีการนําศิลปะวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนทองถิ่นมา
ใชในการออกแบบและตกแตงภูมิทัศน สิ่งกอสราง รานคา และจัดใหมีอาหารทองถิ่นในพื้นที่
ทองเที่ยวอยางเหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณและอัตลักษณทองถิ่น เชน การออกแบบอาคาร
ทรงไทย การตกแตงอาคารหรือสถานที่ดวยภาพศิลปะพื้นบาน การตกแตงดวยเครื่องปนดินเผา
ทองถิ่น (ถามี) การตกแตงภูมิทัศนดวยพันธุไมทองถิ่น การตกแตงรานคาดวยวัสดุตกแตงทาง
ศิลปะทองถิ่น การจัดใหมีรานอาหารที่ขายอาหารทองถิ่น เปนตน โดย
 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
 เผยแพรไปยังทุกภาคสวน เพื่อใหนํารูปแบบศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไปใชงาน

๒๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องคกรตองมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเลี้ยงชีพที่เปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย
๑)

มี ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะ การฝ ก อบรมในการประกอบอาชี พ เพื่ อ รองรั บ
การทองเที่ยวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น

๒)

ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก

๓)

มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการในชุมชน

๔)

มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิตหรือใหบริการที่มี
คุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๕)

มีการส งเสริ มคนในชุมชนใหเกิ ดการรวมกลุ ม ประกอบอาชีพ โดยพัฒนาตอยอดจาก
ภูมิปญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรมและจัดเก็บหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองตาม
ขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) สงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เชน การประกอบอาหาร
ทองถิ่น การประดิษฐของที่ระลึกทองถิ่น งานจักสาน งานแกะสลัก ทอผา การเย็บปกถักรอย
ทอเสื่อ การวาดภาพ การปน การฟอนรํา การแสดงดนตรีพื้นเมือง เปนตน การพัฒนาทักษะอาชีพ
อาจจัดผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดประกวดสินคาหรือบริการ การจัดแขงขันในอาชีพตางๆ การ
ถายทอดทักษะฝมือจากรุนสูรุน การศึกษาดูงาน การฝกอบรมเพื่อสรางอาชีพ เปนตน
๒) สนับสนุนและใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชน เชน การใหประชาชนเขามาเปนลูกจางใน การ
ดูแลสถานที่ในพื้นที่ทองเที่ยว การจางมัคคุเทศกทองถิ่น และการจางพนักงานขับรถนําเที่ยว
เปนตน
๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการที่ดําเนินการโดยคนในชุมชน โดยอาจใชแนวทางในการจัดทํา
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
 มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผูประกอบการในชุมชน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑของ
ท อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ของสิ น ค า การทํ า เกษตรอิ น ทรี ย การสร า งตราสิ น ค า การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนตน

๒๔

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

 มีการสงเสริมใหคนในชุมชนรวมกลุมประกอบอาชีพ เพื่อตอยอดภูมิปญญา ชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางธุรกิจดวยตนทุนตนเอง เชน การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การตั้งกลุม
อาหารแปรรูป กลุมจักสานและแกะสลัก กลุมทอผาฝายและผลิตภัณฑผาฝาย กลุมผลิตภัณฑ
ตัดเย็บเสื้อผา เปนตน

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดลอม

องคกรตองกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเที่ยวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมาย และ
เหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย
๑)

มีการระบุแหลงกําเนิดมลพิษ ตรวจวัด เก็บบันทึก พรอมรายงานผลการตรวจวัดตอ
สาธารณะ ซึ่งอาจดําเนินการตรวจวัด หรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

๒)

มี ก ารตรวจวั ด เก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล การใช ท รั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
ดานการทองเที่ยวพรอมรายงานตอสาธารณะ

๓)

มีมาตรการในการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากร

๔)

มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใชใหมและมีผลกระทบนอย
กวามาทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

๕)

มีการพิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๖)

มีการพิจารณาสงเสริม มาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหม และ
การบําบัด น้ําเสีย ขยะ กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และมีความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต

๗)

มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๘)

มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงโดยรอบพื้นที่ทองเที่ยว

๙)

มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช
พันธุสัตวทองถิ่น

๒๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกและหลักฐานตางๆ รวมถึงการดําเนินการ
สื่อสารขอมูล เพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหคุมคาและเกิดประโยชน รวมถึงลดมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) จั ด ทํ า ข อ กํ า หนด วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ หรื อ การจั ด กิ จ กรรม และดํ า เนิ น การเพื่ อ ลดมลพิ ษ ที่ เ กิ ดจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองตามขอกําหนดกฎหมาย โดยดําเนินการสํารวจพื้นที่ทองเที่ยว
และระ บุ แ หลง กํ า เ นิดมลพิษ มี ก า ร ต ร ว จ วั ด ม ล พิ ษ เ ก็ บ บั น ทึก พร อมรายงานผล
การตรวจวั ด ต อ สาธารณะ เช น คุ ณ ภาพน้ํ า ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว คุ ณ ภาพอากาศ ปริ ม าณขยะ
เปนตน เพื่อใหทราบถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยว โดยองคกรดําเนินการ
ตรวจวัดมลพิษหรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหนวยงานอื่นๆ (ถามี) เชน กรมควบคุม
มลพิษ สถาบันการศึกษา เปนตน
๒) จัดทําขอกําหนด วิธีการปฏิบัติ หรือการจัดกิจกรรม และดําเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
สําหรับการทองเที่ยวอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองตามขอกําหนดกฎหมาย โดย
ดําเนินการเก็บขอมูลการใชทรัพยากรในพื้นที่ทองเที่ยว เชน ปริมาณการใชน้ํา การใชพลังงานไฟฟา
เปนตน นําขอมูลการใชทรัพยากรจากการบันทึกการใชในแตละวันมาจัด ทําในรูป กราฟเพื่อให
สามารถเปรียบเทียบขอมูลการใชทรัพยากรไดชัดเจน และรายงานตอสาธารณะ
๓) มีการกําหนดมาตรการลดการใชทรัพยากร (ใชเทาที่จําเปน) การนํากลับมาใชซ้ํา และการนํา
กลับมาใชใหม (หลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle ) เชน
 ลดการใชทรัพยากร สามารถทําไดงายๆ โดยการใชเทาที่จําเปน เชน ปดไฟทุกครั้งที่
ไมใชงานหรือเปดเฉพาะจุดที่ใชงาน การถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา เมื่อตองการเดินทาง
ใกลๆ ควรใชวิธีการเดิน การปนจักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง
ลดการใชถุงพลาสติก หรือเลือกใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เปนตน
 การนํากลับมาใชซ้ํา หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง
เชน การนํากระดาษที่เขียนแลว ๑ หนามาใชหนาที่เหลือ หรือนํามาทําเปนกระดาษ
โนต (ชวยลดการตัดตนไม) การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ใชผาเช็ดโตะแทนกระดาษ
ชําระ หรือใชผลิตภัณฑแบบเติม (Refill) เปนตน
 การนํากลับมาใชใหม ผลิตภัณฑหรือวัสดุที่ไมสามารถใชงานไดแลว เราสามารถนําไป
รีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใชใหม อาทิ ขวดแกว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก การนํา
น้ําทิ้งมาใชรดน้ําตนไม เปนตน หรือการนําผลิตภัณฑนั้นๆ ไปปรับแตงใหมเสมือนได
ผลิตภัณฑชิ้นใหมมาใชงานนั่นเอง

๒๖
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โดยองคกรควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใชทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เชน การกําหนดใหมีถังขยะแยกประเภท มีผูรับผิดชอบในคัดแยกขยะอีก
ครั้งกอนนําไปกําจัด และนําเงินที่ไดจากการขายขยะรีไซเคิลมาเลี้ยงอาหารพนักงาน เปนตน
๔) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวามาใชแทนทรัพยากรที่ใช
แลวหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล และ พลังงานขยะ
เปนตน โดยสามารถนํามาใชทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไปได เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ
ถานหิน เปนตน
๕) มีการสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน
 ปลูกตนไมพื้นถิ่น เพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก ตนไมใหญที่โตเต็มที่ ๑ ตน จะ
ชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ ๘ กิโลกรัม
 การใชบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ ลดการใชถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะที่ตองใชวิธี
ทําลายโดยการเผา ทําใหปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การลดขยะคือการลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
 กิจกรรมลดขยะที่ตนทางเพื่อลดปริมาณการเก็บขนขยะไปกําจัด
 การรณรงคใหเลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย
 หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีหีบหอบรรจุภัณฑหลายชั้น เพื่อลดปริมาณขยะ
 สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคารบอนของดิน
และลดการใชสารเคมี
 บริโภคผลผลิตที่ผลิตไดเองในทองถิ่น ลดการใชพลังงานในการขนสง
 เดินหรือใชจักรยานในการเดินทางระยะใกล นอกจากชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด
แลวยังเปนผลดีตอสุขภาพดวย
 รณรงคใหใชระบบขนสงสาธารณะมากขึ้น ลดการใชรถยนตสวนตัวลงเทาที่จะทําได
หรือเดินทางโดยใชรถรวมกัน
๖) มีการพิจารณาสงเสริมมาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหมและการบําบัดน้ําเสีย
การกําจัดขยะ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ใหเปนไปตามกฎหมาย เชน การใชระบบบําบัด
น้ําเสีย การติดตั้งถังดักไขมัน การตรวจสภาพรถขนสงสาธารณะ เปนตน
๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจากธรรมชาติ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การใชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดแมลง การทําเกษตรอินทรีย
การใชน้ําหมักชีวภาพแทนการใชสารเคมี เปนตน

๒๗
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๘) มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงบริเวณพื้นที่ทองเที่ยว เชน การใชตนไม
ทองถิ่นในงานจัดตกแตงพื้นที่ทดแทนการใชดอกไมสดจากตลาด เปนตน เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น โดย
 เก็บรวบรวมขอมูลพืชพันธุทองถิ่น
 จัดทํารายการพืชพันธุทองถิ่น พรอมรูปภาพประกอบ
 นําพืชพันธุทองถิ่นมาใชในการจัดตกแตงภูมิทัศนในพื้นที่ทองเที่ยว
หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่สงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่น เชน การบุกลาง
ถางพงและเผาปา การใชสารเคมีทําลายพรรณไมยืนตน การตัดถนนใหญผานเขาไปในปาสมบูรณ เปน
ตน หรือการนําเขาพืชหรือสัตวจากตางประเทศ หากไมมีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของชนิดพันธุตาง
ถิ่นก็จะเจริญเติบโตทําใหระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งรวมถึงสัตวมีกระดูกสันหลัง
วัชพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว ซึ่งอาจฆาหรือเขาแทนที่ชนิดพันธุพืชหรือ
สัตวพื้นเมืองได เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ บัวตอง หญาขจรจบ กระถินยักษ ผกากรอง เตาญี่ปุน
ตะพาบไตหวัน หอยเชอรี่ ปลาหมอเทศ และ อีกัวนา เปนตน

๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
องคกรตองดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่เขามารวมกิจกรรมดาน
การทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแลขององคกร โดย

๒๘

๑)

มี ม าตรการป อ งกั น ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากกิ จ กรรมด า นการท อ งเที่ ย ว ภั ย พิ บั ติ ต าม
ธรรมชาติ ภั ย จากอาชญากรรม และอั น ตรายจากกิ จกรรมด านการท องเที่ ยวที่อ าจ
เกิดขึ้นในพื้นที่การทองเที่ยว

๒)

มีการจัดเตรียมผูดูแล อุปกรณความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเปนสอดคลองกับ
ผลการประเมินความเสี่ยง

๓)

มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินในกรณีที่อาจเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจาก
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การทองเที่ยว

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกและหลักฐานตางๆ เพื่อใหสอดคลองตาม
ขอกําหนด และกอใหเกิดการดําเนินงานที่ปลอดภัยตอสุขภาพและการรวมกิจกรรมการทองเที่ยวของผูเขารวม
กิจกรรม ไมวาจะเปนประชาชนหรือนักทองเที่ยวผูมาเยือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) ตองมีมาตรการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากกิจกรรมดานการทองเที่ยว ภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังตัวอยางตอไปนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ปายเตือนอันตราย
จัดทําทางเดินเทาและทางขามถนนที่ปลอดภัย
 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพื้นที่
ทองเที่ยวเพื่อดูแลดานความปลอดภัย โดยเฉพาะในชวงที่มีนักทองเที่ยวหนาแนน จัดใหมี
การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายในขณะที่ทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน การเตือน
ใหนักทองเที่ยวเก็บสิ่งของสัมภาระไวกับตัวอยางปลอดภัย เปนตน หรืออาจจัดใหมีกลอง
วงจรปดในบางจุดที่เสี่ยงตอการเกิดภัยดานอาชญากรรมในพื้นที่ทองเที่ยว และจัดใหมีปาย
ประกาศเตือนอันตรายใหกับนักทองเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยรวมดวย

๒)

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดใหมีปายเตือนอันตรายในจุดที่มีความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติ
เชน ดินถลม แผนดินไหว ไฟปา พายุ น้ําทวม เปนตน และจัดใหมีสัญญาณเตือนภัยเพื่อ
เปนสัญญาณใหประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวทราบเพื่อใหสามารถหลบหลีกเหตุการณ
ของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา เชน มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณธงเตือน
อันตราย และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผานวิทยุกระจายเสียง เปนตน
ทั้งนี้วิธีการตางๆ ที่จัดทําขึ้นตองมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในแตละ
พื้นที่ทองเที่ยวนั้นๆ
มีการจัดเตรียมผูดูแล อุปกรณความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเปนสอดคลองกับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น อันไดแก
 องค ก รต อ งมอบหมายให มี ผู รับ ผิ ด ชอบในการดู แ ลอุ ป กรณ ค วามปลอดภั ย และอุ ป กรณ
การเตือนภัย เพื่อดูแลสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณตามความถี่ที่องคกรกําหนด
 องค ก รต อ งจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ที่ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การปฐมพยาบาลขั้ น ต น โดยได ผ า น
การฝกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ ที่ไดรับการรับรอง หรือ
จัดใหมีเจาหนาที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบล หรือ
อาสาสมัครดานสาธารณสุขประจําตําบล เพื่ออํานายความสะดวกดานการปฐมพยาบาล
ขั้นตนในพื้นที่ทองเที่ยว
 จัดทํารายการและจํานวนของอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณการเตือนภัยที่ใชปองกัน
หรือรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
๒๙
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- อุปกรณความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ หวงยาง สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน
ธง รถดับเพลิง เครื่องขยายเสียงมือถือ และ เปลหาม เปนตน
- อุป กรณ ป ฐมพยาบาลเบื้อ งต น เช น สํา ลี ผ า กอซแผน ชนิ ด ฆา เชื้ อ สํา หรั บ ทํา ความ
สะอาด คีมสําหรับบงเสี้ยน ผาสามเหลี่ยม ผากอซพันแผลขนาดตางๆ กรรไกรขนาด
กลาง เข็มกลัดซอนปลาย แกวลางตา พลาสเตอรมวน ชิ้น ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก
และ ผากอซซุบพาราฟนสําหรับแผลไฟไหมและอุปกรณชวยหายใจ เปนตน
- ยาปฐมพยาบาล เชน ยาแกปวดลดไข ยาแกแพ ยาลดน้ํามูก ยาแกปวดทอง ทองอืด
ทองเฟอ ยาโรคกระเพาะ ยาแกทองเสีย ยาใสแผล ยาลางแผล ยาทาแกแพแกคัน
ยาทานวด ยาแกไอ ยาระบาย และ ยาสูดดม เปนตน
 จัดทําบันทึ กรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอุป กรณความปลอดภั ย
อุปกรณการเตือนภัย ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน
 จั ด ให มี ศู น ย ช ว ยเหลื อ นั ก ท อ งเที่ ย วฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วและเจ า หน า ที่ ป ระจํ า ศู น ย
เพื่ อ ให ข อ มูลและช ว ยเหลือ นั ก ทอ งเที่ ยวหรื อ ประชาชนในพื้ น ที่ เมื่อ เกิ ดเหตุฉุ ก เฉิน หรื อ
เหตุการณตางๆ ในพื้นที่ทองเที่ยว
๓) องคกรมีการจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร โดยอาจมีรายละเอียดในแผนปองกันและแกไขอุบัติเหตุจาก
การจราจร ดังนี้
- มาตรการบริ ห ารจั ด การ เช น การจั ด ตั้ ง ศู น ย อํ า นวยความปลอดภั ย ทางถนนใน
เสนทางทองเที่ยวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและประสานงานรวมกับตํารวจจราจรใน
พื้นที่ เปนตน
- มาตรการทางสั ง คม โดยการตั้ ง จุ ด ตรวจสอบและควบคุ ม โดยให เ น น การกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต การดื่มสุราในกลุมวัยรุน และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในรถทุกชนิด ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุม
ในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เปนทางรวมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสูถนนสายหลัก
และการควบคุมดูแลรถกระบะเปดทายที่บรรทุกคนเปนจํานวนมาก
- มาตรการดานวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบสํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือ
สภาพถนนที่ไมสมบูรณ หรือมีขอบกพรอง และดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยตอการสัญจร หรือทําปายเตือนที่เห็นชัดเปนระยะๆ
- มาตรการดา นการประชาสัมพันธ โดยประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยตองเริ่มตนจากตนเองกอนและเนนการ
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเชิงปองกัน เพื่อใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ
ข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ แ ละใช เ ป น ข อ มู ล ป อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดยประชาสั ม พั น ธ ผ า น
๓๐

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

ช อ งทางต า งๆ เช น เครื อ ข า ยสถานี วิ ท ยุ สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน หนั ง สื อ พิ ม พ และ
หอกระจายขาว เปนตน ประชาสัมพันธบริเวณที่เปนจุดอันตราย ถนนที่อยูระหวาง
ซ อ มแซมหรื อ ก อ สร า ง เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาอุ บั ติ เ หตุ แ ละการจราจรติ ด ขั ด และ
ประชาสัมพันธแนะนําเสนทางสายหลัก สายรอง และเสนทางลัดสูภูมิภาคตางๆ
- มาตรการด า นบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น กู ชี พ กู ภั ย จั ด เตรี ย มความพร อ มของ
โรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหน ว ยบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ระบบ
การติ ด ต อ สื่ อ สาร การสั่ ง การและการประสานงาน และการแบ ง มอบพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในเครือขาย
 ภัย พิบั ติ ตามธรรมชาติ เชน แผนฉุ ก เฉิ น กรณี
อั ค คีภั ย ไ ฟปา น้ํ า ทวม ดิ น ถลม น้ํ า ปา
แผ น ดิ น ไ หว สึ น า มิ เ ป น ต น โ ด ย อ า จ มี
รายละเอี ย ดในแผนป อ งกั น และระงั บ เหตุ
ฉุกเฉิน ดังนี้
- แผนระยะก อ นเกิ ด ภั ย เช น การสํ า รวจ
ความเสี่ยงภัย การตรวจตราอุปกรณและ
เฝ า ระวั ง อั น ตรายตามมาตรการต า งๆ
การประชาสั ม พั น ธ และการอบรมให
ความรูดานภัยธรรมชาติ เปนตน
- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดทําโครงสรางทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผูอํานวยการสั่งการภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ทีม
ปฐมพยาบาล และทีมชวยเหลือผูประสบภัย รวมถึงตองจัดทําขั้นตอนการระงับเหตุ
ในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
- แผนฟนฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดทํามาตรการฟนฟูสภาพพื้นที่ในชุมชนและพื้นที่
ทองเที่ยว เชน อาคารและสถานที่ เปนตน ตลอดจนมาตรการเยียวยารักษาพยาบาล
ผูประสบภัย
 ภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว เชน การทําราย
รางกายและปลนทรัพย การหลอกลวงนักทองเที่ยว การลวงกระเปา และ การกระชาก
กระเปา เปนตน โดยอาจมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ โดยเนนที่จุดเสี่ยงที่อาจจะ
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายแก นั ก ท อ งเที่ ย ว หรื อ มี ก ารจั ด ทํ า โครงการอาสาสมั ค รเตื อ นภั ย
อาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชน เปนตน เพื่อชวยสอดสองดูแลความปลอดภัย
และใหความชวยเหลือใหกับนักทองเที่ยว

๓๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

 องคกรตองจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของหนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยและ
ประกาศใหประชาชนหรือนักทองเที่ยวไดรับทราบอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนจากประชาชนและนักทองเที่ยว

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
องคกรตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอความตองการ และมีความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงความตองการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย
๑)

มี ก ารจั ด เตรี ย มหรื อ สนั บ สนุ น ให มี เ ส น ทาง ป า ยบอกทางหรื อ คํ า แนะนํ า สํ า หรั บ
การเดินทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย

๒)

มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการ

๓)

มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีถังขยะที่เพียงพอและกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ทองเที่ยว รวมทั้งมีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ และสอดคลองกับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

๔)

มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ
หรื อ ผู ที่ มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นสภาพร า งกาย เพื่ อ ให ส ามารถได รั บ ประโยชน จ ากการ
ทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกสภาพรางกาย รวมไปถึงผูทุพพลภาพและ/หรือผูสูงอายุไมวาจะเปนประชาชนหรือนักทองเที่ยวผูมาเยือน
เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังตอไปนี้
๑) ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงเสนทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัยตอประชาชนและ
นักทองเที่ยวผูมาเยือน
๒) จัดใหมีปายบอกทางหรือปายแนะนําแหลงทองเที่ยวโดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน ดังนี้
 ปายทุกชนิดควรมีขอความทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
 ป า ยบอกทางหรื อ ป า ยคํ า แนะนํ า กรณี ที่ ใ ช สั ญ ลั ก ษณ รู ป ภาพ ต อ งเป น สั ญ ลั ก ษณ ที่
นักทองเที่ยวสามารถเขาใจไดตามมาตรฐานสากล
 ตําแหนงการติดตั้งปายทุกชนิดตองอยูในตําแหนงที่เห็นเดนชัดและนักทองเที่ยวสามารถ
มองเห็นไดงาย
 ปายทุกชนิดดังกลาวตองมีเนื้อหาถูกตอง ชัดเจน และมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับ
ขนาดพื้นที่

๓๒

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

 ปายแสดงขอมูลแหลงทองเที่ยวและ/หรือแผนผังในพื้นที่ทองเที่ยว ควรมีรายละเอียด
ตางๆ ที่ชัดเจน เชน ประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยว จุดใหบริการนักทองเที่ยว
จุดแสดงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ และเบอรโทรติดตอหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการในพื้นที่
ทองเที่ยว เปนตน
๓)

มีบริการหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการ มีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและ
มีปริมาณเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว

๔)

มี ถั ง ขยะที่ เ พี ย งพอต อ การรองรั บ ขยะจากนั ก ท อ งเที่ ย ว และอาจเป น ถั ง ขยะที่ อ อกแบบให
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยวมีคุณภาพดีไมแตกราว รั่ว และตองมีการจัดเก็บ
ขยะออกจากพื้นที่ทองเที่ยวทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ทองเที่ยว รวมถึงนําขยะไปกําจัด
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เชน การนําขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไดไปทําปุยหมัก การนําขยะ
พลาสติกหรือขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไปรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ที่ไมอันตรายนําไปฝงกลบ
เปนตน

๕)

มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพหรือผูที่มี
ขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เชน รถเข็น ทางลาด และ หองน้ําสําหรับผูทุพพลภาพ เปนตน

๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด
องคกรตองสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดย
๑)

มีการสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเที่ยวโดยใชชองทางที่เหมาะสมกับ
ประเภทของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย

๒)

มีการสงเสริมและประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดยใชภาษาหรือสื่อรูปภาพ
ที่เหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๓)

มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบถึง
ความสําคัญ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม และหลักฐานตางๆ ในการสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังตอไปนี้
๑)

จัดใหมี กิจกรรมการสงเสริม การตลาดดานการทองเที่ย ว ให กับนัก ทองเที่ ยว เชน แพคเกจ
การทองเที่ยวในชุมชน กิจกรรมประกวดการถายภาพพื้นที่ทองเที่ยว เปนตน

๒)

จั ด ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล พื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมการส ง เสริ ม การตลาด
ผานชองทางตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่
ทองเที่ ยว เช น การสื่อ สารผ า นเว็บ ไซต เครื อข ายสั งคมออนไลน เอกสารสิ่ง พิมพ วิ ทยุ และ
๓๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

โทรทัศน ตลอดจนการจัดทําคูมือเพื่อแจกนักทองเที่ยว ซึ่งคูมือดังกลาวจะประกอบดวยขอมูล
พื้นที่ทองเที่ยว การเดินทาง และ ขอควรปฏิบัติเมื่อเขาไปชมสถานที่ดังกลาว เปนตน
๓)

ควรใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ หรือกรณีที่ใชสัญลักษณ
รู ป ภาพ ต อ งเป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถเข า ใจได ง า ยตามมาตรฐานสากลและ
ไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
องคกรตองดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว และความยั่งยืนของการทองเที่ยวนั้น โดย
๑)

มี ก ารกํ า หนดกฎระเบี ย บการเข า ใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับนัก ทองเที่ยว และวิถีชีวิ ตชุมชนในแหลงทองเที่ยว และ
ความยั่งยืนของการทองเที่ยว โดยควบคุมใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง

๒)

มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมวจสอบความพึงพอใจ
และรับฟงขอเสนอแนะที่มีตอแหลงทองเที่ยว และ
การบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยว ทั้งจากนักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค กรต องกํ าหนดวิ ธี ก ารติ ดตามความเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ท อ งเที่ ยว โดยดํ า เนิ น การวิ เ คราะห
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และนํามาจัดทําแผน
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น
เพื่อนําไปปรับปรุงใหสภาพของพื้นที่ทองเที่ยวใหยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบตอพื้นที่ทองเที่ยวนอยที่สุด โดย
มีรายละเอียดในการดําเนินการดังตอไปนี้
๑)

๓๔

กําหนดกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพื้นที่ทองเที่ยว และแผนผังการแบงเขตพื้นที่ใชประโยชน
เพื่อการทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษใหชัดเจน (ตามขอกําหนดของ ๔..๓.๑)

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๒)

กําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว โดยใชแนวทางในการพิจารณาดานตางๆ
ดังตอไปนี้
 ดานกายภาพ องคก รควรพิจารณาจากขนาดพื้ นที่ท องเที่ ยวในการรองรับกิจ กรรมการ
ทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวที่พื้นที่รองรับได และไมสรางผลกระทบ
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก องคกรควรประเมินขนาดหรือความจุที่สามารถรองรับไดของสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ในพื้นที่ทองเที่ยว เชน บานพัก ลานกางเต็นท พื้นที่นั่งทาน
อาหาร ลานจอดรถ หองน้ํา สุขา รานคา เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ การจัดการน้ํา
และการจัดการขยะ เปนตน ซึ่งควรดําเนินการประเมินในชวงเวลาที่มีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวในพื้นที่มากที่สุด
 ดานนิเวศวิทยา องคกรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบโดยไมเกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เชน ความหลากหลายของ
สายพันธุ ทั้งพืชและสัตว จํานวนประชากรหรือชนิดพันธุ เปนตน
 ดานสังคม และวัฒนธรรม องคกรควรพิจารณาถึงจํานวนนักทองเที่ยวและชวงเวลาที่ไม
สรางผลกระทบดานวัฒนธรรม สังคม และประเพณี
 ด า นจิ ต วิ ท ยา องค ก รควรพิ จ ารณาจากความหนาแน น ของจํ า นวนคนต อ พื้ น ที่
เพื่อประกอบการตัดสินใจวาความหนาแนนนั้นทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกอึดอัดเกินไป
หรือไม

๓)

๔)

จัดทําและดําเนินการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ของชุมชน โดยปฏิบัติดังตอไปนี้


ดํ า เนิ น การสํ า รวจข อ มู ล ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มของพื้ น ที่
ทองเที่ยวในพื้นที่ เชน การประกอบอาชีพในชุมชน จํานวนประชากรในพื้นที่ การศึกษา
การนับถือศาสนา ประเพณีในทองถิ่น ตนไมในทองถิ่น ปาไม แมน้ํา ลําคลอง สัตวปา
หรือสัตวหายากในพื้นที่ทองเที่ยว เปนตน



ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งเชิงบวก
และเชิงลบเมื่อเปดบริการเปนพื้นที่ทองเที่ยว



จั ด ทํ า แผนการติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป ผลกระทบหรื อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ความถี่ที่องคกรกําหนด และนําผลกระทบที่เกิดขึ้นมาดําเนินการแกไขปรับปรุง

จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจจากชุมชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ทองเที่ยวและ
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวขององคกร และนํามาสรุปประเมินผลเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพื้นที่ทองเที่ยวและการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวขององคกร

๓๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๕)

จัดใหมีชองทางการรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชนทองถิ่นและนักทองเที่ยว ผานชองทางตางๆ เชน
กลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และ ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน

๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรตองสงเสริมใหองคกรอื่นนําแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปดําเนินงาน โดย
๑)

มี ก ารเผยแพร แ นวคิ ด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ไปยั ง หน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
ผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเที่ยว

๒)

มีการเชิญชวนองคกรอื่นใหมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

๓)

มี กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความตระหนั ก ด า นการจั ด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ให กั บ ผู ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการเผยแพรและสื่อสารขอมูลดานแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อสงเสริมใหมีแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามขอกําหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑)

๒)

๓)

๓๖

การเผยแพรแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปยังหนวยงานภาครัฐ หรือผูประกอบการเอกชน
ดานการทองเที่ยว เชน การสื่อสารไปยังบริษัททัวร การเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนมีการศึกษาดูงาน และ การเผยแพรผานเว็บไซต เปนตน
มีการเชิญชวนองคกรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชน การแสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินคาที่ผลิตโดยชุมชนและการ
สนับสนุนใหมีที่พักแบบพื้นบานที่เรียกวา โฮมสเตย เปนตน
มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหผูที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เชน การจัดโครงการขยะแลกของที่ระลึก (เพื่อใหนักทองเที่ยวไมทิ้งขยะในพื้นที่
ทองเที่ยว) และการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวของชุมชน เปนตน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก
องคกรตองมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวขององคกรในทุกระดับ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรเหลานั้นมี
ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนที่กําหนดไว โดย
๑) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาที่ เพื่อเสริมสราง
ความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการทองเที่ยวขององคกรใน
ทุกระดับ โดยหัวขอที่มีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง
๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๑.๒) แผนการดําเนินงาน
๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๑.๔) อื่นๆ ที่จําเปน
๒)

มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม
เมื่อมีการสับเปลี่ยนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน บันทึก/หลักฐานตางๆ และดําเนินการปฏิบัติในการพัฒนา
ความรู ความสามารถ ตลอดจนการสรางความตระหนักโดยการสื่อสารขอมูลตางๆ ใหกับบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวขององคกรในทุกระดับ และผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลขององคกรทั้งบุคลากร
ใหม หรือเมื่อมีการสับเปลี่ยนตําแหนงงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
ในรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงาน โดยใชแนวทางปฏิบัติดังนี้
 จัดใหมีการฝกอบรมปฐมนิเทศ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ และผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ที่อยูภายใตการดูแลขององคกร เขาใจถึงภาพรวม และทิศทางการจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ขององคกร ตลอดจนเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน

๓๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

 จัดใหมีการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วที่ อ ยู ภ ายใต ก ารดู แ ลขององค ก ร เข า ใจในแผน
การดํ า เนิ น งานและขั้ น ตอนการทํ า งาน ตลอดจนทั ก ษะด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ทองเที่ยว เชน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ความรูเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น
การใหบริการดานการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธพื้นที่ทองเที่ยว เปนตน

๒)

๓๘

 จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป เพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถใหกับบุคลากรทุก
ระดับ และผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลขององคกร เชน หลักสูตร
มั ค คุ เ ทศก ท อ งถิ่ น หลั ก สู ต รการจั ด การความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว หลั ก สู ต ร
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน หลักสูตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักสูตรการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและการฝกซอม
แผนฉุกเฉิน เปนตน
สรางความตระหนักเกี่ยวกับ ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แผนการดําเนินงาน
และทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยดําเนินการสื่อสารขอมูล
ตางๆ ใหกับบุคลากรภายในองคกรและผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลของ
องคกร ผานชองทางตางๆ เชน การประชุมชี้แจง การสื่อสารผานบอรดประชาสัมพันธ และ
การสงผานอีเมล เปนตน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องคกรตองมีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องการทองเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นไดรับขอมูลและขาวสารที่จําเปน ถูกตอง และ
เหมาะสม โดย
๑)

มีการจัดทําชองทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพรอม
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร

๒)

มี ก ารให ข อ มู ล และข า วสารที่ มี ลั ก ษณะที่ เ ข า ใจง า ย ถู ก ต อ ง เป น กลาง
ตรงตอความตองการ และทันตอเหตุการณ

๓)

มีการสื่อสารในประเด็น
๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๓.๒) แผนการดําเนินงาน
๓.๓) ขอมูลขององคกร
๓.๔) ขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรดานการทองเที่ยว
๓.๕) ผลกระทบจากการดํ า เนิ น งานด า นการท อ งเที่ ย วขององค ก รและ
ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยวทั้งดานบวกและ
ดานลบ
๓.๖) ชองทางในการติดตอสื่อสาร
๓.๗) กฎระเบีย บ ข อกํ า หนด หรื อ ขอ บั ง คั บ ในการเข า ใชพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว
เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
๓.๘) อื่นๆ ที่จําเปน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดทํากิจกรรมและบันทึกหรือหลักฐานตางๆ รวมถึงการดําเนินการสื่อสาร
ขอมูลและขาวสารตางๆ ที่จําเปน ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตอง เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
๑)

จั ด ให มี ช อ งทางและวิ ธีสื่ อ สารที่ เ หมาะสมกั บ องค ก รและกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น บอร ด
ประชาสัมพันธ การประชุมชี้แจง เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ และสังคมออนไลน เปน
ตน

๓๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๒)

จัดทําขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะที่เขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอความตองการ และทัน
ตอเหตุการณ โดยจะตองมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นตางๆ เชน
๒.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๒.๒) แผนการดําเนินงาน
๒.๓) ขอมูลขององคกร
๒.๔) ข า วสารความเคลื่ อ นไหวขององค ก รด า นการ
ทองเที่ยว
๒.๕) ผลกระทบจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
ขององคกรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ทองเที่ยวทั้งดานบวกและดานลบ
๒.๖) ชองทางที่ใชในการติดตอสื่อสาร
๒.๗) กฎระเบี ยบ ขอกํ าหนด หรือขอบัง คับในการเขาใช พื้นที่ทองเที่ยว เพื่อรัก ษาพื้นที่ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
องคกรตองมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเที่ยวที่ไดรับจากผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถ
เขาถึงไดงาย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย

๔๐

๑)

กํ า หนดแนวทางตอบสนองต อ ข อ ร อ งเรี ย นให ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ
ขอรองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไขและ
ปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมทั้งการแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองเรียน

๒)

จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกร ตองจัดทําขั้นตอนการตอบสนองขอรองเรียนดานการทองเที่ยวที่ไดรับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายใน คือ พนักงานภายในองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคกร เชน ประชาชนในทองถิ่น
ผูประกอบการ นักวิชาการและนักทองเที่ยว เปนตน และมีบันทึก/หลักฐานตางๆ ในการดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนอยางชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
๑)

๒)
๓)
๔)
๕)

ขั้นตอนการตอบสนองขอรองเรียน ควรเปนวิธีการที่สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน โดยมี
รายละเอี ย ดที่ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอนในการรั บ ข อ ร อ งเรี ย น ขั้ น ตอนการตรวจสอบข อ ร อ งเรี ย น
ขั้นตอนการวิเคราะหหาสาเหตุ ขั้นตอนการแกไขและปองกัน รวมถึงขั้นตอนการสื่อสารและแจง
กลับผูรองเรียน
มีการกําหนดชองทางการรับขอรองเรียนตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
เชน กลองรับความคิดเห็น โทรศัพท เจาหนาที่ และ อีเมล เปนตน
ผูรองเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขอรองเรียน และขอมูลการแจงกลับในการแกไขขอรองเรียนไดงาย
ผานชองทางตางๆ เชน ทางโทรศัพท ทางจดหมาย และ ทางอีเมล เปนตน
ขอรองเรียนจะตองไดรับการตอบสนองไปยังผูรองเรียนตามระยะเวลาที่องคกรกําหนดไว
องคกรตองกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการขอรองเรียน
ใหชัดเจน เชน จัดเก็บอยางนอย ๑ ป เปนตน

๔๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
องค ก รต อ งมี ก ารติ ด ตาม เฝ า ระวั ง และวั ด ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า องค ก ร
มีการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแผนการดําเนินงาน โดย
๑)

มี ก ารติ ด ตาม เฝ า ระวั ง และวั ด ผลการดํ า เนิ น งานเป น ระยะๆ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง แนวโน ม
การดําเนินงานที่อาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแผนการดําเนินงาน และสามารถ
แกไขไดทันทวงที

๒)

มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน และหลังการปฏิบัติ

แนวทางในการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารและดําเนินการปฏิบัติในการติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงานในแต
ละแผนการดําเนินงานที่องคกรจัดทําขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนฯ ที่กําหนด รวมถึง
ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๔๒

๑)

กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้น

๒)

กําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดําเนินงาน เชน ติดตามผลการดําเนินงานทุก ๑ เดือน
บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ไดกําหนดใหครบถวน

๓)

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด กรณีที่พบวาผลการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผนฯ ที่กําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติการ

๔)

เมื่อดําเนินการตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานทั้งหมดใหทําการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด

๕)

สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเขานําเสนอในคณะกรรมการกํากับดูแล

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ฉบับรางที่ ๕)

๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน
องค ก รต อ งมี ก ารทบทวนผลการดํ า เนิ น งานตามช ว งระยะเวลาที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง
ตองมีการตัดสินใจแกไขการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไป
ตามทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย
๑)

มีการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

๒)

มีการนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน

๓)

มีการทบทวนในประเด็นดังตอไปนี้
๓.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน
๓.๒) การตอบสนองตอขอรองเรียน
๓.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
๓.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
๓.๕) การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ดําเนินงาน
๓.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
๓.๗) อื่นๆ ที่จําเปน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค ก รต อ งจั ด ทํ า เอกสารต า งๆ และดํ า เนิ น การสื่ อ สารข อ มู ล โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม ทบทวน
ผลการดําเนินงานของคณะทํางานการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับ
ดูแล ทุก ๖ เดือน เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
๑) กําหนดวาระการประชุมโดยใหมีวาระการประชุมครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน
 การตอบสนองตอขอรองเรียน
 ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
 การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงาน
 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
๒) กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามขอมูลผลการปฏิบัติงานของแตละแผนงานและการจัดทํา
รายงานการประเมินผลงานเพื่อนําเขาประชุมในแตละวาระที่กําหนด
๓) ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด อยางนอยทุก ๖ เดือน และ บันทึกรายงาน
การประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน

๔๓

ภาคผนวก
ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ

๔

ขอกําหนด

๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
(ตัวอยาง)
ผังโครงสรางคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเทีย่ ว

หมายเหตุ: คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยวอาจมีตําแหนงอื่นๆขึ้นอยูกับแตละองคกรเห็นชอบ
และสามารถบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิมได

ผ-๑

(ตัวอยาง)
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเทีย่ ว
คําสัง่ องคการบริหารสวนตําบลนกแกว
ที่ ๐๑ / ๒๕๕๙.
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบลนกแกว มีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับ
สวนรวม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และอัตลักษณทองถิ่น ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและความปลอดภัยของผูมาเยือนหรือนักทองเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนกแกว มีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว ดังตอไปนี้
๑. นายใจดี
สมศักดิ์ศรี นายก อบต.นกแกว
ประธานกรรมการ
สุจริต
รองนายก อบต.นกแกว
รองประธานกรรมการ
๒. นายซื่อตรง
๓. นายรักบาน
ชุมชนนอย ผูแทนชุมชน อบต.นกแกว
กรรมการ
๔. นายชวยเหลือ
ภักดี
ผูแทนผูประกอบการที่พัก
กรรมการ
๕. นางสาวทองเที่ยว ใจงาม
ผูแทนสถาบันการศึกษา
กรรมการ
๖. นางสาวสงเสริม รักบาน
นักพัฒนาการทองเที่ยว
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๑. กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีความเหมาะสมสําหรับใชเปนกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่
๒. พิ จ ารณาแผนการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ การจั ด การการท อ งเที่ ย วทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ตามที่
คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนําเสนอ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
๓. ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรอยางนอยทุก ๖ เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
.....................................................................
นายกองคการบริหารสวนตําบลนกแกว

หมายเหตุ: คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว และการกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบสามารถบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิมได

ผ-๒

สือ่ สารใหผทู เี่ กีย่ วของภายในองคกร
เชน การประชุม การติดบอรด
ประชาสัมพันธ เปนตน

สือ่ สารใหผทู เี่ กีย่ วของ
ภายนอกองคกรไดรบั ทราบ เชน เสียงตาม
สายของชุมชน หนังสือพิมพทอ งถิน่
การประชุมรวมกับชุมชน เปนตน

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
(ตัวอยาง)
สภาพภูมศิ าสตรและสังคม
องคการบริหารสวนตําบลนกแกว
สภาพเศรษฐกิจ
 ประชาชนในพื้นที่เขต อบต.นกแกว สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รับจาง เลี้ยงสัตวและคาขาย
ชวงฤดูกาลของการทองเที่ยวอยูในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ จะมีรายไดเสริมจากการใหบริการกับ
นักทองเที่ยว เชน การขายของที่ระลึก การขายอาหาร การรับจางนําเที่ยวและการใหบริการที่พัก
แบบโฮมสเตย เปนตน
สภาพสังคม
 คนทองถิ่น ประชากรมีความผูกพันกับทองถิ่น มีวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีที่
คลายกัน และนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย มีอายุประชากรเฉลี่ย ๒๕ ป มีหนวยบริการประชาชนในพื้นที่ดูแลดานความปลอดภัย
และทรัพยสินของประชาชน มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล มีอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานประจําหมูบาน

ผ-๓

(ตัวอยาง)
สภาพภูมศิ าสตรและสังคม (ตอ)
องคการบริหารสวนตําบลนกแกว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
 ทรัพยากรน้ํา มีสระน้ํา จํานวน ๑๒ แหง ลําหวย จํานวน ๕ แหง ฝาย จํานวน ๘ แหง หนองน้ํา
จํานวน ๑๕ แหง ชุมชนจะใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไดตลอดทั้งป
 ทรัพยากรปาไม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนกแกว มีปาไมเบญจพรรณ ชุมชนใชประโยชนใน
การหาของปา
 สภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพแหลงน้ําโดยทั่วไปยังมีสภาพดี คุณภาพอากาศมีสภาพดี มีฝุนละอองบาง
ในฤดูแลง การจัดการขยะชุมชนมีการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะ ในสวนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ
นํามาผลิตปุย สวนขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดจะถูกรวบรวมและกําจัดโดยวิธีการฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล ในสวนของพื้นที่ชุมชนยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งหากมีชุมชนหนาแนนมากขึ้นอาจทําให
เกิดปญหาตอแหลงน้ําธรรมชาติได
สภาพพืน้ ที่ทอ งเที่ยวในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนกแกว
 พืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว ไดแก
o น้าํ ตกไหลเย็น เปนน้ําตกที่มที ั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีความสวยงามมากที่สดุ คือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเปนหนาผาขนาดใหญ มีน้ําตกไหลตลอดป และยังคงมีความเปนธรรมชาติที่สวยงาม
o ถ้าํ สวยงาม เปนถ้ําที่มีขนาดใหญ ทางขึ้นถ้ําเปนบันได ๓๙ ขั้น ภายในถ้ําเปนทางเดินคดเคี้ยว
บางแหงเปนทางเดินแคบๆ ระหวางทางเดินจะพบ หินงอกหินยอยที่สวยงาม
 ภูมอิ ากาศ มี ๓ ฤดู ไดแก
- ฤดูฝน ระหวางเดือน พฤษภาคม-กันยายน เปนชวงเวลาที่เหมาะกับการทองเที่ยวน้ําตก
รวมทั้งสามารถลองแกงในลําน้ําเพื่อชมธรรมชาติตลอดสองฝงที่สวยงาม
- ฤดูหนาว ระวางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ อากาศจะเริ่มหนาวและหนาวจัดในเดือนธันวาคมถึง
มกราคมของทุกป ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสอากาศหนาว
และทะเลหมอก
- ฤดูรอ น ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน ชวงนี้อากาศจะรอนและรอนจัดในเดือนเมษายน
นักทองเที่ยวสามารถรวมงานประเพณีสงกรานต

ผ-๔

(ตัวอยาง)
สภาพภูมศิ าสตรและสังคม (ตอ)
องคการบริหารสวนตําบลนกแกว
ประเพณีทอ งถิน่
 ประชาชนในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนความเชื่อตั้งแตโบราณ โดยยึดถือ
สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ไดแก
o ประเพณีตานขาวใหม เปนการทําบุญใหขาวและขอบคุณพระแมโพสพ โดยทุกบานจะนําขาวใหมมา
รวมกันที่วัดและถวายแกพระสงฆเพื่อความเปนสิริมงคลและเพื่อความอุดมสมบูรณในปตอไป
o ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเปนชวงที่ฝนจะตกลงมา เพื่อเปนการบูชาพระยา
แถน ซึ่งชาวบานเชื่อวาพระยาแถนมีหนาที่คอยดูแลใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาล หากหมูบาน
ใดไมจัดงานบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไมตกถูกตองตามฤดูกาล สถานที่จัดงานจะใชวัดเปนศูนยกลาง
การหาฤกษยามในการบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสาวพรหมจรรยมาตอกบั้งไฟเปนคนแรก
เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหบั้งไฟขึ้นสูง

ปฏิทนิ ทองเทีย่ ว ๑๒ เดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรมทองเที่ยว
ประเพณีตานขาวใหม
งานกาชาด
ประเพณีไหวพระธาตุ
ประเพณีสงกรานต
งานบุญเดือนหก
ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
เดินปาหนาฝน
เที่ยวน้าํ ตก ชมถ้าํ
ลองแกงชมธรรมชาติ
ประเพณีออกพรรษา
เทศกาลไมดอกเมืองหนาว
ชมทะเลหมอก
จัดทําโดย.................................................................
นักพัฒนาการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบลนกแกว

ผ-๕

(ตัวอยาง)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนกแกว
เรือ่ ง การจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคการบริหารสวนตําบลนกแกวมีความมุงมั่นในการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ใหเกิดความยั่งยืนจึง
กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวดังนี้

วิสยั ทัศน
"เปนองคกรที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ภายใตการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล”
พันธกิจ
๑) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคมดานการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
๓) อนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณทองถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
๔) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น
๕) ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ
องคกร
คานิยม
๑) มั่นคงในคุณธรรม
๒) มีจริยธรรมโปรงใส
๓) สรางคุณคาใหชุมชน
๔) ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล
๕) ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

.....................................................................
นายกองคการบริหารสวนตําบลนกแกว

ผ-๖

(ตัวอยาง)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนกแกว
เรือ่ ง นโยบายการจัดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
เพื่อให อบต.นกแกว มีการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน จึงประกาศนโยบายดังนี้
๑) บริ ห ารด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ได แ ก หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
๒) สงเสริมและพัฒนาความรูใหกับพนักงาน เจาหนาที่ในดานตางๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และเพิ่มความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
๓) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแลและ
พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืน
๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของนักทองเที่ยว
๕) สงเสริมใหมีการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดลอมและอัตลักษณของ
ทองถิ่น
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

.....................................................................
นายกองคการบริหารสวนตําบลนกแกว

ผ-๗

(ตัวอยาง)
คําแถลงนโยบาย
เรือ่ ง ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
ของ นายใจดี สมศักดิศ์ รี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนกแกว
๑) ดานบริหารจัดการพืน้ ที่แหลงทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ชุ ม ชน/องค ก รต า งๆ ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบให มี บ ทบาทและมี ส ว นร ว ม
ในการพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยว
 พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยวในทองถิ่น
 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของชุมชนดานการทองเที่ยว เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒) ดานการฟน ฟูและพัฒนาสถานที่ทอ งเที่ยว
 ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่เสื่อมโทรม ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
ทองถิ่น
 ปรับปรุงและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยวใหเหมาะสม
๓) ดานการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม ประเพณี สิง่ แวดลอมและอัตลักษณของทองถิน่
 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของชุมชนเพื่อสงเสริมดานวัฒนธรรม ประเพณี
และอัตลักษณทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ
 มีการจัดสรรพื้นที่การใชประโยชนในการทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษอยางชัดเจน เพื่อรักษา
เอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น
 รณรงคและสงเสริมกิจกรรมลดโลกรอน เพื่อปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน

ผ-๘

๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
(ตัวอยาง)
ผังโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน

สื่อสารผังโครงสราง บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
ใหผทู เี่ กีย่ วของภายในองคกร เชน การประชุม
การติดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน

ผ-๙

(ตัวอยาง)
บทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
นักพัฒนาการทองเทีย่ ว
 สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวขององคกร
 ควบคุมกิจการบริการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับองคกร
 ตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกขอมูลดานการทองเที่ยว
 รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ ต า งๆ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว เช น สถิ ติ นั ก ท อ งเที่ ย ว และข อ ร อ งเรี ย น
เปนตน เพื่อประโยชนในการเผยแพรและสงเสริมการทองเที่ยว
 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามแผนที่วางไว
 พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม แ ละพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู แ ล ว อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
บํารุงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณทองถิ่นใหอยูในสภาพที่สมบูรณและ
ดั้งเดิม
เจาหนาทีป่ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ปองกันภัยและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ปองกันและบรรเทาจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ
 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัย
ตางๆ
 จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดไว
 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รักษาความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยวและปองกันอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเที่ยวที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยว
เจาหนาที่สขุ าภิบาล
 จั ด ทํ า ข อ มู ล แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ และผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ที่
ทองเที่ยว และรายงานผลตรวจวัดใหกับสาธารณะ
 กําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเที่ยวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
 กํ า หนดมาตรการในการจั ด การมลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมของการท อ งเที่ ย วให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย
 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดภูมิทัศนและตกแตงพื้นที่ทองเที่ยวโดยใชวัสดุในทองถิ่นที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

ผ-๑๐

๔.๒ แผนการดําเนินงาน
(ตัวอยาง)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทองเทีย่ ว ประจําป ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ลําดับ

แผนการดําเนินงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

แผนดานบริหารจัดการพืน้ ที่ทอ งเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
๑.๑ โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น
๑

โครงการพัฒนาสินคาชุมชนและสงเสริม
อาชีพ
โครงการสัมมนาเวทีสัญจรแลกเปลี่ยน
๑.๓
ความคิดเห็น
แผนดานการฟน ฟูและพัฒนาสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและตกแตงพื้นที่
๒.๑
ทองเที่ยว
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งกอสรางและสิ่ง
๒.๒ อํานวยความสะดวกเสนทางเขาสูพื้นที่
ทองเที่ยว
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งกอสรางและสิ่ง
๒.๓
อํานวยความสะดวกหองน้ํา-หองสุขา
แผนดานการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม ประเพณี
สิง่ แวดลอมและอัตลักษณของทองถิน่
โครงการประชาสัมพันธวัฒนธรรม
๓.๑
ประเพณีและอัตลักษณทองถิ่น
โครงการสํารวจสภาพภูมิศาสตรในพื้นที่
๓.๒
ทองเที่ยวและจัดทําฐานขอมูล
โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่
๓.๓
ทองเที่ยว
๑.๒

๒

๓

๓.๔ โครงการปลูกตนไมพื้นถิ่นในพื้นที่ทองเที่ยว

ผ-๑๑

(ตัวอยาง)
แผนปฏิบตั งิ านประจําป ๒๕๕๙
โครงการปลูกตนไมพนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค

๑) เพื่ออนุรักษพันธุไมพื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ทองเที่ยว

เปาหมาย

๑) มีจํานวนพันธุไมพื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวอยางนอย ๑๐๐ ตน
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอยางนอย ๑๐%

กิจกรรม

ผูรบั ผิดชอบ

ป ๒๕๕๘
ต.ค.

๑) ศึกษาและรวบรวม

พันธุไมพื้นถิ่น
๒) เพาะพันธุกลาไม
๓) สํารวจพื้นที่เพาะปลูก

งาน
สิ่งแวดลอม
งาน
สิ่งแวดลอม
งาน
สิ่งแวดลอม

ในพื้นที่ทองเที่ยว
๔) ประชาสัมพันธให
ชุมชน นักทองเที่ยว
งาน
และหนวยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ
รวมกิจกรรม
๕) เตรียมพื้นที่สําหรับ
การเพาะปลูกในพื้นที่
งานโยธา
ทองเที่ยว
๖) ดําเนินกิจกรรม
งานสงเสริม
เพาะปลูกกลาไมพันธุ
การทองเที่ยว
ทองถิ่น
๗) ดูแลรักษาตนไมที่
คนงานทั่วไป
ปลูกอยางตอเนื่อง
๘) สรุปผลโครงการและ
งาน
ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม
การรอดของตนไม

ผ-๑๒

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ป ๒๕๕๙

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๓ การนําไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว นรวม
(ตัวอยาง)
การนําศิลปะวัฒนธรรมทองถิน่ มาใชตกแตงภูมทิ ศั น

โครงการพัฒนาเสนทาง
เขาถึงแหลงทองเทีย่ ว

การแบงพืน้ ทีใ่ ชประโยชน
ในแหลงทองเทีย่ ว

ขอปฏิบตั ใิ นการเขาใชพนื้ ที่
แหลงทองเทีย่ ว

โครงการปรับภูมทิ ศั นใน
พืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ ว

(การสือ่ สารและเปดโอกาสใหชมุ ชนทองถิน่ มีสวนรวมในการพัฒนาพืน้ ที่ทอ งเที่ยว)

ผ-๑๓

(ตัวอยาง)
การแบงเขตพืน้ ทีใ่ ชประโยชนเพือ่ การทองเทีย่ วและพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ

(ตัวอยาง)
ขอปฏิบตั ใิ นแหลงทองเทีย่ ว
เพื่อใหประชาชนหรือนักทองเที่ยวไดใชประโยชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวอยางถูกตอง ตามแนวทาง
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน จึงกําหนดขอปฏิบัติในพื้นที่ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผ-๑๔

โปรดเดินทางตามเสนทางที่กําหนดหรือนํายานพาหนะ เขา-ออกในจุดที่กําหนดไวเทานั้น
หามเก็บหรือนําออก หรือกระทําการใดๆ ที่เปนอันตรายตอพืชพรรณและสัตวปา
ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางให และไมควรนําอาหารที่บรรจุในกลองโฟม เขาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
หามนําสัตวเลี้ยงของทานเขาไปในเขตพื้นที่
หามขีดเขียน ปดประกาศ หรือทําลายโบราณสถาน
หามรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ

(ตัวอยาง)
ปายตางๆ

ผ-๑๕

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
(ตัวอยาง)
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในชุมชนทองถิน่

(การผลิตเครือ่ งปน - ดินเผา)

(การปลูกผักปลอดสารพิษ)

ผ-๑๖

(การทําเกษตรอินทรีย)

(การจักสาน)

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดลอม
(ตัวอยาง)
รายการและวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพน้าํ อยางงาย
รายการ

วิธกี ารตรวจวัดที่แนะนํา

ลักษณะทางกายภาพ เชน สี
กลิ่นของน้ํา เปนตน

สังเกต

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม

ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนามัย

อุณหภูมิ

เทอรโมมิเตอรแบบกระเปาะ

ความเปนกรด-ดาง

กระดาษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter

ออกซิเจนละลายน้ํา

ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.๓๑๒) ของกรมอนามัย

(ที่มา: คูมือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางงาย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกายน ๒๕๔๗)

หมายเหตุ: ในเบื้ อ งต น องค ก รสามารถใช วิ ธี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า อย า งง า ยได เมื่ อ องค ก รมี ค วามพร อ ม
มากขึ้ น ควรพิ จ ารณาตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มโดยห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห เ พื่ อ ให ผ ลการ
วิเคราะหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น

ผ-๑๗

(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ
รายการ
แหลงน้าํ

ลําหวย ก.

จุด
pH
DO BOD
ตรวจวัด (mg/l) (mg/l) (mg/l)

A

๖.๙

๔.๔

๒.๒

TCB

FCB

(MPN/
๑๐๐ml)

(MPN/
๑๐๐ml)

๑๗๐,๐๐๐

๗๘,๐๐๐

คลอง ข.

B

๗.๔

๖.๗

๐.๗

๑๗,๐๐๐

๗๘

สระน้ํา ค.

C

๘.๑

๗.๔

๐.๙

๔๙๐

๓๓

ผ-๑๘

ประเภท
คุณภาพน้ํา

การใชประโยชน

‐ ใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยผานการฆาเชื้อโรคและผาน
การปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
ประเภท ๓
กอน
‐ การเกษตร
‐ ใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ประเภท ๒
โดยผานการฆาเชื้อโรคและผาน
การปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอน
‐ การประมง
ประเภท ๒
‐ การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

(ตัวอยาง)
ตารางบันทึกการใชไฟฟา
หนวยงาน………………………….………… อาคาร……………………….…………….. เลขมิเตอร…………………………
ลําดับ

วันทีจ่ ด

เลขมิเตอร (กอน)

ผูจดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร (หลัง)

ปริมาณทีใ่ ช (หนวย)

ผูตรวจสอบ…………………………………………

ผ-๑๙

(ตัวอยาง)
ตารางบันทึกการใชนา้ํ
หนวยงาน………………………….…………
ลําดับ

วันทีจ่ ด

อาคาร……………………….…………….. เลขมิเตอร…………………………

เลขมิเตอร (กอน)

ผูจดบันทึก………………………………………………….

ผ-๒๐

เลขมิเตอร (หลัง)

ปริมาณทีใ่ ช (หนวย)

ผูตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอยาง)
การสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

(การใชบรรจุภณ
ั ฑที่ยอ ยสลายได)

(การเลี้ยงไสเดือนดินเพือ่ กําจัดขยะอินทรีย)

(ตัวอยาง)
มาตรการลดมลพิษทีแ่ หลงกําเนิด

(การคัดแยกขยะ ชวยลดปริมาณขยะทีต่ อ งกําจัด)

(ถังดักไขมันอยางงาย)

ผ-๒๑

(ตัวอยาง)
มาตรการลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอนั ตราย

(การผลิตน้าํ หมักชีวภาพ)

(ตัวอยาง)
พืชและสัตวตา งถิน่

(เตาญี่ปุน)

(ผักตบชวา)

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในประเทศไทยไดดี ทนทานตอมลภาวะไดดี
ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศ

ผ-๒๒

๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
(ตัวอยาง)
หมายเลขโทรศัพทฉกุ เฉิน
๑๙๑
๑๙๙
๑๑๕๕
๑๑๙๕
๑๗๘๔

เหตุดวน-เหตุรา ยทุกชนิด
เหตุไฟไหม-ดับเพลิง
สายดวนตํารวจทองเทีย่ ว
กองปราบปราม
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑๑๙๒
๑๖๖๙
๑๑๙๓
๑๑๙๙
๑๑๘๒

แจงรถหาย ถูกขโมย
หนวยแพทยฉกุ เฉิน
ตํารวจทางหลวง
กรมเจาทา เหตุดวนทางน้าํ
ศูนยบริการขาวอากาศ
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา

(ตัวอยาง)
อุปกรณความปลอดภัย

(ตัวอยาง)
ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบือ้ งตน

ผ-๒๓

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
(ตัวอยาง)
ปายบอกทางหรือปายแนะนํา

(ตัวอยาง)
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูท พุ พลภาพ

ผ-๒๔

๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด
(ตัวอยาง)
การประชาสัมพันธการทองเทีย่ ว

ผ-๒๕

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
(ตัวอยาง)
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักทองเทีย่ ว





จุดชมวิวทิวทัศนบนยอดเขา มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศนสูงสุดใน
ครั้งหนึ่งๆ ได ๑๐ คน โดยคํานวณจากขนาดพื้นที่ที่ใชยืนชมทิวทัศน ๒ ตร.ม. ตอคน เปนตน
ขีดความสามารถในการรองรับในแตละดานจะถูกนํามาพิจารณารวมกันเพื่อกําหนดขีดความสามารถ
สูงสุดที่พื้นที่นั้นๆ จะสามารถรองรับได เชน
- ขีดความสามารถดานนิเวศวิทยาสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด ๒๕๐ คนตอวัน
- ขีดความสามารถดานกายภาพ รองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด ๓๒๐ คนตอวัน
- ขีดความสามารถดานสิ่งอํานวยความสะดวก ๒๐๐ คนตอวัน
- ขีดความสามารถดานจิตวิทยา ๓๕๐ คนตอวัน
พื้นที่ทองเที่ยวแหงนี้จะสามารถรองรับนักทองเที่ยวได คือ ๒๐๐ คนตอวัน โดยปจจัยจํากัดอยูที่ขีด
ความสามารถในการรองรับดานสิ่งอํานวยความสะดวก

หมายเหตุ :

ตัวอยางการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวนี้ เปนเพียงตัวอยางเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอยางงาย ซึ่งการกําหนดขีดความสามารถในการรับนักทองเที่ยวของพื้นที่ทองเที่ยว
จริงตองมีการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลในดานตางๆและมีการคํานวณทางคณิตศาสตร

(ตัวอยาง)
การกําหนดจํานวนนักทองเทีย่ วเขาอุทยานแหงชาติ











อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาพักคางคืนไดสูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน
อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาพักคางคืนได ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาพักคางคืนได ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาคางคืนได ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน
อุทยานแหงชาติภูกระดึง กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาคางคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน
อุทยานแหงชาติเขาใหญ กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาพักคางคืนได ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน
อุทยานแหงชาติเอราวัณ กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาคางคืนได ๗๔๒ คน ไปกลับได ๒,๐๐๐ คน
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาคางคืนได ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาคางคืนได ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาคางคืนได ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน

(ที่มา: ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปในอุทยานแหงชาติ ฉบับลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐)

ผ-๒๖

(ตัวอยาง)
ผลกระทบดานตางๆ ของพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
ดาน
เศรษฐกิจ

สังคม






วัฒนธรรม
ประเพณี
สิ่งแวดลอม






ผลกระทบเชิงบวก
รายไดเพิ่มขึ้น
ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
คนในทองถิ่นไดรับความสะดวกสบายมาก
ขึ้น จากสาธารณูปโภคในพื้นที่ทองเที่ยว
ลดปญหาการอพยพเขาไปทํางานในเมือง
หลวง
วัฒนธรรมไดรับการรื้อฟน ในเทศกาล
เกี่ยวกับการทองเที่ยว
มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
มีโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ทองเที่ยว
เกิดความตระหนักในการกําจัดของเสีย

ผลกระทบเชิงลบ
 คาครองชีพสูงขึ้น
 ปญหาอาชญากรรม
 มีคา นิยมผิดๆ จากการเลียนแบบ
นักทองเที่ยว
 การเลือนหายของอาชีพดั้งเดิมในทองถิ่น
 ปญหาโสเภณี
 คนทองถิ่นรับวัฒนธรรมใหมของ
นักทองเที่ยว
 พื้นที่ธรรมชาติบางสวนถูกทําลาย
 กิจกรรมบางประเภทมีผลตอธรรมชาติ
เชน การตั้งกองไฟ เปนตน
 เกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น
 เกิดน้ําเนาเสีย จากผูประกอบการ เชน
รานอาหาร ที่พัก เปนตน

ผ-๒๗

(ตัวอยาง)
แบบสอบถามความพึงพอใจ
o
o

o

o

o

o

ผ-๒๘

 ชาย
 หญิง
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๐ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวที่แหงนี้มากอนหรือไม
 เคย จํานวน …………. ครั้ง (รวมครั้งนี้)
 ไมเคย
ปจจัยของการเลือกมาทองเที่ยว
 เพื่อนแนะนํา
 เห็นจากสื่อ/สิ่งพิมพ
 มีสถานที่/กิจกรรมทองเที่ยวที่นาสนใจ  อาหารอรอย
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
ในการเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้ ทานพักคางแรมในบริเวณพื้นที่ทองเที่ยวหรือไม
 พัก จํานวน …………….. คืน
 ไมพัก
ทานมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากพื้นที่ทองเที่ยวครั้งนี้มากนอยเพียงใด
เพศ
อายุ

หัวขอ

พอใจ
มาก (๕)

พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไมคอ ย ไมพอใจ
(๑)
พอใจ (๒)

ดานการใหบริการของเจาหนาที/่ บุคลากร ที่ใหบริการ
เจาหนาทีใ่ หบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
เจาหนาทีใ่ หบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
เจาหนาทีด่ ูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
เจาหนาทีใ่ หคําแนะนํา ใหขอมูล หรือตอบขอซักถามได
เปนอยางดี
มีชอ งทางการรับขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ทีเ่ หมาะสม
ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
การเดินทางสะดวก ปลอดภัย มีปา ยสัญลักษณบอกทาง
ชัดเจน
มีสถานทีจ่ อดรถ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
มีหอ งน้าํ หองสุขา ทีส่ ะอาด เพียงพอ สะดวกตอการใชงาน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (ไฟฟา น้ําดืม่ น้าํ ใช ) มีคณ
ุ ภาพดี
การใหขอ มูลของแหลงทองทีย่ วที่ถกู ตอง ชัดเจน เชน
ปาย สัญลักษณ เอกสารแผนพับ เปนตน ใหขอ มูลที่
ถูกตอง ชัดเจน
มีปริมาณถังขยะที่เพียงพอ ไมมขี ยะตกคาง
ดานสภาพแวดลอมในการทองเที่ยว
พืน้ ที่ทอ งเทีย่ วมีความสมบูรณ สวยงาม สะอาด
ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของสถานที่
การจัดสถานที่ การตกแตงภูมทิ ศั นเหมาะสม กลมกลืน
กับธรรมชาติของพื้นที่ทองเที่ยว
ความพึงพอใจโดยรวมตอการมาใชบริการครัง้ นี้
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง :

ผ-๒๙

๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
(ตัวอยาง)
การสงเสริมแนวคิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนใหกบั นักทองเทีย่ ว

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑

การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก
(ตัวอยาง)
หลักสูตรฝกอบรม

ผ-๓๐

หลักสูตร

กลุม เปาหมาย

วัฒนธรรมและเอกลักษณทอ งถิน่

ชุมชน

มัคคุเทศกทองถิน่

นักเรียน

การจัดการความปลอดภัยในพืน้ ทีท่ อ งเที่ยว

บุคลากรองคกร

การจัดการสิง่ แวดลอมเบือ้ งตน

บุคลากรองคกร

การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ

บุคลากรองคกร/ชุมชน

การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน

บุคลากรองคกร

การเตรียมความพรอมเกีย่ วกับภาวะฉุกเฉิน
และการฝกซอมแผนฉุกเฉิน

บุคลากรองคกร/ชุมชน

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๔.๒.๑การสือ่ สาร
(ตัวอยาง)
ชองทางและวิธกี ารสือ่ สาร
ผูส ง สาร

สาร

อบต. /ทต.  ทิศทางการจัดการทองเทีย่ ว
 แผนการดําเนินงาน
 ขอมูลองคกร/ขอมูลพืน้ ที่
ทองเทีย่ ว
 ขาวสารความเคลือ่ นไหว เชน
กิจกรรมตางๆ
 กฎระเบียบ ขอกําหนด
ขอบังคับการใชพนื้ ที่
 ผลกระทบจากการทองเทีย่ ว/
การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่

ชองทางการสือ่ สาร

ผูรบั สาร

แผนพับ
คูม อื

นักทองเทีย่ ว ผูม าเยือน
ชุมชนทองถิน่

ปายประชาสัมพันธ

หนวยงานราชการในพืน้ ที่

วิทยุ

ผูป ระกอบการในพืน้ ที่

เสียงตามสาย
รายงาน

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
(ตัวอยาง)
ขัน้ ตอนการจัดการขอรองเรียน
นักทองเที่ยว/
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ

แยกประเภทและ
บันทึกขอมูล

แจงกลับ ผูรองเรียน

ดําเนินการแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ําของ
ขอรองเรียน

นําเสนอแนวทางแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ํา ให
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
(ไมเกิน ๑ วัน)

วิเคราะหสาเหตุแนว
ทางการแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ํา
(ไมเกิน ๒ วัน)

ผ-๓๑

(ตัวอยาง)
แบบฟอรมขอรองเรียน

ผ-๓๒

ผ-๓๓

๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
(ตัวอยาง)
แผนปฏิบตั งิ านประจําป ๒๕๕๙
โครงการปลูกตนไมพนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค

๑) เพื่ออนุรักษพันธุไมพื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ทองเที่ยว

เปาหมาย

๑) มีจํานวนพันธุไมพื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวอยางนอย ๑๐๐ ตน
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอยางนอย ๑๐%

สรุปผลโครงการ ทําการปลูกพันธุไมพื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเตนท และที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
๑๒๐ ตน ทําใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทองเที่ยวได ๑๒%
กิจกรรม

๑. ศึกษาและรวบรวมพันธุไ ม
พืน้ ถิน่

ผูร บั ผิดชอบ
งานสิง่ แวดลอม
ผลการดําเนินการ
งานสิง่ แวดลอม

๒. เพาะพันธุก ลาไม
ผลการดําเนินการ
๓. สํารวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกใน
พืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
๔. ประชาสัมพันธใหชมุ ชน
นักทองเทีย่ วและหนวยงาน
ในพืน้ ทีร่ ว มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ าํ หรับการ
เพาะปลูกในพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
๖. ดําเนินกิจกรรมเพาะปลูก
กลาไมพนั ธุท อ งถิน่
๗. ดูแลรักษาตนไมทปี่ ลูก
อยางตอเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงการและ
ติดตามประเมินผลการ
รอดของตนไม

ผ-๓๔

งานสิง่ แวดลอม
ผลการดําเนินการ
งานประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินการ
งานโยธา
ผลการดําเนินการ
งานสงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
ผลการดําเนินการ
คนงานทัว่ ไป
ผลการดําเนินการ
งานสิง่ แวดลอม
ผลการดําเนินการ

ป ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ป ๒๕๕๙
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

จํานวน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน
(ตัวอยาง)
รายงานการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผูเ ขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายใจดี
นายซื่อตรง
นายรักบาน
นายชวยเหลือ
นางสาวทองเที่ยว
นางสาวสงเสริม

สมศักดิ์ศรี
สุจริต
ชุมชนนอย
ภักดี
ใจงาม
รักบาน

นายก อบต.นกแกว
รองนายก อบต.นกแกว
ผูแทนชุมชน อบต.นกแกว
ผูแทนผูประกอบการที่พัก
ผูแทนสถาบันการศึกษา
นักพัฒนาการทองเที่ยว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริม่ ประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
ไมมี
วาระที่ ๓ เรือ่ งสืบเนือ่ งจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ลว
ไมมี
วาระที่ ๔ เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ผลการปฏิบัตติ ามแผนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ อบต.นกแกว มีการจัดทําโครงการ จํานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการปลูกตนไมพื้นถิ่น มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

ผ-๓๕

แผนปฏิบตั กิ ารประจําป ๒๕๕๙
โครงการปลูกตนไมพนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค ๑) เพื่ออนุรักษพรรณไมพื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ทองเที่ยว
เปาหมาย
๑) มีจํานวนพรรณไมพื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวอยางนอย ๑๐๐ ตน
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอยางนอย ๑๐%
สรุปผลโครงการ ทําการปลูกพรรณไมพื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเตนท และ ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว จํานวน
๑๒๐ ตน ทําใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทองเที่ยวได ๑๒%
กิจกรรม

๑. ศึกษาและรวบรวมพรรณไมพนื้
ถิน่

ผูร บั ผิดชอบ
งานสิง่ แวดลอม
ผลการ
ดําเนินการ
งานสิง่ แวดลอม

๒. เพาะพันธุก ลาไม

๓. สํารวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในพืน้ ที่
ทองเทีย่ ว
๔. ประชาสัมพันธใหชมุ ชน
นักทองเทีย่ วและหนวยงานใน
พืน้ ทีร่ ว มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ าํ หรับการ
เพาะปลูกในพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว

๖. ดําเนินกิจกรรมเพาะปลูกกลา
ไมพรรณทองถิน่

๗. ดูแลรักษาตนไมทปี่ ลูกอยาง
ตอเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงการและติดตาม
ประเมินผลการรอดของตนไม

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ผ-๓๖

ผลการ
ดําเนินการ
งานสิง่ แวดลอม
ผลการ
ดําเนินการ
งาน
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดําเนินการ
งานโยธา
ผลการ
ดําเนินการ
งานสงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
ผลการ
ดําเนินการ
คนงานทัว่ ไป
ผลการ
ดําเนินการ
งานสิง่ แวดลอม
ผลการ
ดําเนินการ

ป ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ป ๒๕๕๙
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีขอรองเรียนจากนักทองเที่ยว
จํานวน ๑ เรื่อง คือ มีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาเที่ยวที่น้ําตกไหลเย็นในชวงสงกรานต ทําใหทางเขาน้ําตกไหล
เย็นรถติดจํานวนมาก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา และที่พัก ไมเพียงพอตอจํานวน
นักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาแลวไมสามารถเขาไปถึงบริเวณน้ําตก เนื่องจากปจจุบันมี
นักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทางมาเที่ยวที่ อบต.นกแกวเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทางผูบริหารจึงตองการใหเรง
ศึกษาการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวพื้นที่ทองเที่ยวที่สําคัญของ อบต.นกแกว เพื่อปองกันปญหาพื้นที่
ทองเที่ยวเสื่อมโทรม
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปปฏิบัติ
๔.๓ ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
ผลการดํ า เนิ น งานโครงการปลู ก ต น ไม พื้ น ถิ่ น ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว ยั ง คงเป น ไปตาม
แผนงานที่กําหนด ดังนี้
งานสิ่งแวดลอม ไดทําการศึกษาและรวบรวมพรรณไมพื้นถิ่นของ อบต.นกแกว เชน
กําลังพญาเสือโครง มะมวงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดดํา รกฟา และ มะเฟองชาง เปนตน ซึ่งไดทําการเพาะพันธุ
กลาไมทั้งหมด ๒๐๐ ตน นอกจากนี้ไดทําการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ทองเที่ยวซึ่งงานสิ่งแวดลอมไดทําการ
สํารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ทองเที่ยวน้ําตกนกแกวนอย บริเวณลานกางเตนท และ ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
งานประชาสัมพันธ ไดทําการประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผ า นทาง ติ ด บอร ด ประชาสั ม พั น ธ ที่ อบต.นกแก ว แผ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ website สื่ อ วิ ท ยุ ท อ งถิ่ น และ
หนังสือพิมพทองถิ่น
งานโยธา ไดสํารวจและจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกลาว
งานสงเสริมการทองเที่ยว ไดจัดกิจกรรมเพาะปลูกกลาไมพรรณทองถิ่นจํานวน ๑๒๐
ตน ซึ่งมีนักทองเที่ยวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงาม เขามารวมการปลูกตนไม รวมจํานวน ๑๐๐ คน
งานสิ่งแวดลอมไดจัดเจาหนาที่ในการดูแลตนไมที่ปลูกจํานวน ๑ คน โดยมีหนาที่รดน้ํา
และใหปุยชวงแรก
มติที่ประชุม รับทราบ

ผ-๓๗

๔.๔ ความเหมาะสมของทรัพยากรทีจ่ าํ เปนในการดําเนินงาน
ปจจุบัน อบต.นกแกวมีอัตรากําลังพลรวมจํานวน ๑๕ คน ซึ่งยังเพียงพอตอการทํางาน
แตสําหรับโครงการปลูกตนไมพื้นถิ่นในพื้นที่ทองเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษาตนไมที่ปลูก เนื่องจากในชวงกลาง
ปจะมีการจัดงานทองเที่ยวทําใหมีเจาหนาที่ไปดูแลตนไมที่ปลูกไมเพียงพอจึงอยากใหงานโยธาสงเจาหนาที่มา
ชวยดูแลตนไมในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
๔.๕ การเปลี่ย นแปลงที่สํา คัญ ที่อ าจกอ ใหเ กิด ผลกระทบตอ การดํา เนิน งานตามแผนการ
ดําเนินงาน
ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงาน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๖ ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานโครงการปลูกตนไมพื้นถิ่นในพื้นที่ทองเที่ยว ยังคงมีความเหมาะสม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

ผ-๓๘

คํานํา
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ฉบับนี้เปน
แนวทางในการปฏิ บัติใหกั บองค กรที่มีบทบาท หนาที่ใ นการกํากับดูแลและรั บผิ ดชอบการ
บริหารจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานสากล
และมุงเนนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งถือเปนเรื่อ ง
สําคัญที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
หรือ อพท. ยึดถือเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ในแตละพื้นที่ และสรางประโยชนใหกับชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวและพื้นที่ใกลเคียงใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษและคงไวซึ่งสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม และอัตลักษณทองถิ่นที่ดีงามอยางยั่งยืน
สําหรับคูมือแนวทางการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ เปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ซึ่งไดดําเนินการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนซึ่งไดประกาศใชอยาง
เปนทางการเมื่อสิงหาคม ๒๕๕๙ และ อพท. หวังวา คูมือแนวทางการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอองคกรที่มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
ชุมชนทองถิ่น นักวิชาการ นักพัฒนาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในการนําไปประยุกตใช และตอยอดการ
พัฒนาใหมีระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวที่ดีและยั่งยืนตอไป

องคการบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
มกราคม ๒๕๖๐

สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
อพท. คือใคร
บทบาทหนาทีข่ อง อพท.
กรอบแนวคิดมาตรฐาน
๑ ขอบขาย
๒ คําศัพทและคํานิยาม
๓ หลักการดําเนินงาน
๔ ขอกําหนด

๑
๑
๓
๔
๔
๖
๘

สวนที่ ๒ แนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
๔ ขอกําหนด
๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
๔.๒ แผนการดําเนินงาน
๔.๓ การนําไปปฏิบัติ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสวนรวม
๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
๔.๓.๓ การจัดการสิ่งแวดลอม
๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด
๔.๓.๗ การติดตามความเปลี่ยนแปลง
๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก
๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน

๑๖
๑๖
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๑
๒๒
๒๔
๒๗
๓๑
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๔๐
๔๑

ภาคผนวก
ตัวอยางแนวทางการปฏิบตั ิ

ผ-๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

สวนที่ ๑
บทนํา
บทบาทหนาทีข่ อง อพท.
อพท. ไดรับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนหนวยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการ
บริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมถึงการประสานหนวยงานภาครัฐสวนกลาง
สวนทองถิ่น และประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น และเกิ ด ความสมดุ ล ระหว า งเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม คงสภาพแหล ง
ทองเที่ยวใหมีความงดงาม สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปนแหลงทองเที่ยวที่
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศใหระลึกถึงและกลับมาทองเที่ยวใหม ตามพระ
ราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง อพท. พ.ศ.๒๕๔๖ ในราชกิ จ จานุ เ บกษา หน า ที่ ๒ เล ม ที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๔๙ ก ๒
มิถุนายน ๒๕๔๖ ไดกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ อพท. ดังนี้

๑.

วัตถุประสงค

(๑) ประสานงานการบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วระหว า งส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ หรือไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวไมวาในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
(๒) ประสานงานการใชอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดลอม
การทองเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(๔) สงเสริมการใชศักยภาพของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาด
การทองเที่ยว
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของตน
(๖) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และชุ ม ชนท อ งถิ่ น จั ด ให มี ก าร
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๗) สงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว
(๘) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในด า นการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให เ กิ ด การจ า งงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีขึ้น

๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.

อํานาจหนาที่

(๑) จัดทํา และเสนอนโยบายและแผนยุ ทธศาสตร ก ารบริห ารการพัฒ นาพื้น ที่ พิเ ศษเพื่ อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอคณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อใหนโยบายและแผนยุทธศาสตรบรรลุผล
(๓) ให คํ า แนะนํ า เสนอแนะ และร ว มแก ไ ขป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษแตละแหง
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษแตละแหง
(๕) เสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ประสานงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
(๖) เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและการ
พัฒนาการทองเที่ยว
(๗) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคการ
(๘) ประกาศกําหนดพื้นที่พิเศษดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะที่ปรึกษาในพื้นที่พิเศษดังกลาว
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปขององคการ ตลอดจนออกระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพยสินขององคการ และสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชนอื่นของผูปฏิบัติงานในองคการ
(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

๓.

พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
ปจจุบัน อพท. มีพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนรวม ๖ แหง ไดแก

๒

(๑)

พื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง

(๒)

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

(๓)

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร

(๔)

พื้นที่พิเศษเลย

(๕)

พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน

(๖)

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กรอบแนวคิดมาตรฐาน
มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหองคกรที่มีบทบาทใน
การบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วใช เ ป น แนวทางสํ า หรั บ การบริ ห ารจัด การได อ ย า งเป น ระบบและมี ก าร
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกรใหมุงไปสู “การทองเที่ยวอยางยั่งยืน”
ซึ่งความสําเร็จของการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานนั้นขึ้นอยูกับความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงและ
บุคลากรภายในองคกรทุกระดับรวมถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน

พื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุง เปนเครื่องมือที่ชวยใหการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งชวยคนหาปญหาและอุปสรรคในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้
วางแผน (Plan):

การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค กระบวนการ และทรั พ ยากรที่ จํ า เป น เพื่ อ ให อ งค ก ร
สามารถบรรลุทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ปฏิบัติ (Do):

การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพื่อใชเปน
ขอมูลในการติดตามผล

ตรวจสอบ (Check): การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความคาดหวั ง ตาม
แผนการดําเนินงาน
ปรับปรุง (Act):

การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและความ
คาดหวัง หรือมีแนวโนมไมเปนไปตามความคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ไดจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานไปพัฒนาอยางตอเนื่องในการดําเนินงานครั้งตอๆ ไป
๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๑

ขอบขาย

มาตรฐานนี้เปนขอกําหนดสําหรับองคกรใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนซึ่งองคกรสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเองใหเปน
การท อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น โดยการนํ า มาตรฐานนี้ ไ ปปฏิ บั ติ อ งค ก รควรคํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม สภาพทางสังคม การจัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม นอกจากนี้ใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวองคกรจะตองคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนใสใจใน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและผูมาเยือนควบคูไปดวย
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ องคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับการ
ดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการการทองเที่ยว ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการทองเที่ยวที่ยังไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรตั้งไว
การแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติที่สอดคลองตามมาตรฐานฉบับนี้ องคกรสามารถดําเนินการได โดย

๒

๑)

ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเอง อยางเปดเผย หรือ

๒)

ไดรับการยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานโดยกลุมบุคคลที่สนใจตอองคกร เชน ชุมชน หรือ

๓)

ไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเปนองคกรที่ผานเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

คําศัพทและคํานิยาม
มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดคําศัพทและคํานิยามเฉพาะไวดังตอไปนี้

๒.๑ มาตรฐาน
เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เอกสารดังกลาวมีการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดสําหรับเปนขั้นตอนในการดําเนินการอยางเปนระบบ
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ เป น ขั้ น ตอนในการจั ด การการท อ งเที่ ย วอย า งเป น ระบบ ประกอบด ว ย
การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

๔

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.๓ การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณทาง
ธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

๒.๔ องคกร
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ทองเที่ยวที่กํากับดูแล และมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว

๒.๕ ชุมชนทองถิน่
กลุมคนที่อยูรวมกันโดยไดตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมรวมกันมาอยางเปนระบบ และมีแบบ
แผนในทองถิ่นซึ่งองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเที่ยว

๒.๖ ผูม ีสว นไดสว นเสีย
บุ ค คล กลุ ม บุ ค คล ที่ ใ ห ค วามสนใจต อ การดํ า เนิ น งานขององค ก รซึ่ ง อาจได ป ระโยชน ห รื อ เสี ย
ประโยชนจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร

๒.๗ ผูม ีสว นไดสว นเสียทีส่ าํ คัญ
บุคคล กลุมบุคคล ที่ใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานขององคกร

๒.๘ อัตลักษณ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวชี้บงลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน
เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา เปนตน

๒.๙ ภูมิศาสตร
ลักษณะพื้นผิวโลก ที่เกี่ยวของกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑๐ สุนทรียภาพ
ความเขาใจและความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แตละบุคคล
สามารถเขาใจและรูสึกได

๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓

หลักการดําเนินงาน

๓.๑ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางครบถวน
องคกรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและไมหาชองทางหลีกเลี่ยง โดย
๑)

ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่ประกาศดวยอํานาจของกฎหมาย ซึ่ง
เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด

๒)

กํากับใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติใหสอดคลองดวย

๓)

มีการติดตาม และทบทวนเพื่อใหทราบถึงกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามชวง
ระยะเวลาที่กําหนดและกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง

๓.๒ การปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม
องคกรมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย
๑)

ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม และอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
สุจริต ยุติธรรม โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และมุงเนน
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่น

๒)

มีโครงสรางการบริหารที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม

๓)

มี ก ระบวนการในการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ทํ า ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ การรายงานผลการปฏิ บั ติ
การแกไข และการปองกัน เพื่อไม กอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนขององคกร ซึ่ ง
อาจจะนําไปสูการปฏิบัติที่ไมมีจริยธรรมได

๓.๓ การเคารพในการมีสวนรวมอยางเทาเทียม
องคกรเคารพในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม โดย

๖

๑)

ชี้บงผูมีสวนไดสวนเสีย

๒)

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่อาจไดรับผลประโยชนหรือ
ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ
องคกรที่เกี่ยวของกับกลุมคนเหลานั้น รวมทั้งนําความคิดเห็นที่ไดรับไปประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององคกร

๓)

คํานึงถึงความสามารถของชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไป
ดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรควบคูไปดวย

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓.๔ การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส
องคกรมีการดําเนินงานดวยความโปรงใสอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได โดย
๑)

เปดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน

๒)

เปดโอกาสใหผูที่อาจไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก

๓)

มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสราง
ความเชื่อมั่นและชวยใหการดําเนินงานปลอดจากการทุจริต

๓.๕ การยอมรับตอภาระหนาทีท่ ตี่ รวจสอบได
องคกรมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององคกร โดย
๑)

ยอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผูที่อาจไดรับผลกระทบ

๒)

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการแกไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น
และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา

๓.๖ การดําเนินงานอยางคุม คาและเกิดประโยชนอยางสมดุล
องคกรมีการจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการทองเที่ยวตามมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
สมดุลตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการทํางาน การจัดสรรบุคลากร และ
ทรัพยากร โดยมุงที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเปนและการดําเนินงานที่กอใหเกิดของเสีย และ
เนนการสรางประโยชนในระยะยาว

๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔

ขอกําหนด

๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
องคกรมีการแตงตั้งคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจ
วาองคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิม ซึ่ง
ประกอบด ว ยผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ สํ า คั ญ อาจได แ ก ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
องคกร ผูแทนของชุมชนในพื้นที่ นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ และผูแทน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามโครงสรางที่กําหนดไว อยางนอย
๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน
๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยว

๓)

สื่ อ สารโครงสร า งคณะกรรมการ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให ผู ที่
เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรมีทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ
และเปนเครื่องมือที่ทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการดําเนินงานที่ตรงกัน รวมทั้งผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย

๘

๑)

ศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่
กํากับดูแล ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวของสําหรับเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

๒)

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

จัดทําเปนลายลักษณอักษร

๔)

สื่อสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติ

๕)

สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางที่เหมาะสม

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องค ก รมี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ และกํ า หนดบทบาทหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให กั บ
บุคลากรขององคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ซึ่งอาจกําหนดขึ้นมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรที่มี
อยูเดิม

๒)

กํ า หนดบทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให กั บ บุ ค ลากรตามโครงสร า ง
คณะทํางานสําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ

๔.๒ แผนการดําเนินงาน
องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งแผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับ ทิศ
ทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
๑)

รับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ

๒)

กําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

๓)

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดําเนินงานได

๔)

กําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรที่จําเปน

๕)

สื่อสารไปยังผูรับผิดชอบ

๔.๓ การนําไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว นรวม
องคกรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล
และพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ
ทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมกับทองถิ่น โดย
๑)

เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อ
การทองเที่ยว ตั้งแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง

๒)

ชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแบงเขตพื้นที่ใชประโยชนเพื่อ
การทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ โดยคํานึงถึงเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ
ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

จัดกิจกรรมหรือใหความรูกับชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมของชุมชน

๔)

นําเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของ
ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงสิ่งกอสราง ภูมิทัศน อยางเหมาะสม

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องคกรมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเลี้ยงชีพที่เปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย
๑)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อ
รองรับการทองเที่ยวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น

๒)

ส ง เสริ ม คนในชุ ม ชนให เ กิ ด การรวมกลุ ม ประกอบอาชี พ โดย
พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน

๓)

สนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการในชุมชน

๔)

ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก

๕)

มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิต
หรือใหบริการที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดลอม
องคกรมีการกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับดําเนินงานดานการทองเที่ยวให
เกิดประโยชนอยางคุมคา และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการทองเที่ยวให
เปนไปตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย

๑๐

๑)

มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลการใชทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานดานการทองเที่ยว

๒)

มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวของในพื้นที่ทองเที่ยว และ
พรอมที่จะรายงานตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ

๓)

มี ม าตรการลดการใช การใช ซ้ํ า การนํ า กลั บ มาใช ใ หม ข องทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว

๔)

มีมาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด หรือมีระบบการจัดการ
ดานมลพิษ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวตามหลักวิชาการ

๕)

พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใชใหม
ทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๖)

พิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๗)

พิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวย
สารสกัดจากธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๘)

มีมาตรการปองกันผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตว
ทองถิ่น

๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
องคกรมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่เขามารวมกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแลขององคกร โดย
๑)

มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ทองเที่ยว

๒)

มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝมือมนุษยที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่ทองเที่ยว

๓)

เตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน
อุปกรณที่ใชในภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคลองกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยว

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
องคกรมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความตองการ
ของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย
๑)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีปาย
บอกทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่ถูกตอง ชัดเจน

๒)

กําหนดขอปฏิบัติเขาใชพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ
ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๓)

มีหองสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ

๔)

มี ถั ง ขยะที่ อ อกแบบให ส อดคล อ งกั บ ภู มิ ทั ศ น ข องพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วและมี ป ริ ม าณ
เหมาะสม

๕)

มีขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบและ
ตระหนักถึงความสําคัญ

๖)

มี ก ารจั ด เตรี ย มสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกตามความเหมาะสมสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ
ผูทุพพลภาพหรือผูที่มีขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เพื่อใหสามารถไดรับประโยชน
จากการทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง
๑๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๗)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีบริการดานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

๘)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีสถานที่จําหนายของที่ระลึก ผลิตภัณฑชุมชน หรือสินคา
หัตถกรรมชุมชน

๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด
องคกรมีการสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว ที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยว โดย
๑)

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยว
กลุมเปาหมาย

๒)

มีก ารสื่ อ สารการตลาดและประชาสั ม พั นธ ดา นข อ มูล เกี่ ยวกั บ การท อ งเที่ ยวและ
กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวที่หลากหลายชองทาง โดยใชภาษาหรือ
สื่อรูปภาพที่เหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๓)

มีการเผยแพรขอมูลตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักในการ
สงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
องคกรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว และความยั่งยืนของการทองเที่ยวนั้น โดย
๑)

ติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว ในดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๒)

กําหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในแหลงทองเที่ยว
และความยั่งยืนของการทองเที่ยว โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง

๓)

ประเมิน ความพึ งพอใจ และรับ ฟง ขอ เสนอแนะที่มี ต อแหล งท อ งเที่ย ว และการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทั้งจากนักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น

๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรมีการสนับสนุนและเผยแพรใหองคกรอื่นนําแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไป
ดําเนินงาน โดย

๑๒

๑)

มีกิจกรรมเผยแพรแนวคิดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปยังหนวยงาน
ภาครัฐหรือผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเที่ยว

๒)

สรางเครือขายและเชิญชวนองคกรอื่นใหมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุน
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

มีกิจกรรมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับผูที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแล

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก
องคกรมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวขององคกรในทุกระดับ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรเหลานั้นมี
ความรู ความเข า ใจ และความสามารถในการปฏิบั ติ ไ ด อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ผ ลตามทิ ศ ทางการจั ด การการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่กําหนดไว โดย
๑) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาที่ เพื่อเสริมสราง
ความรู ความสามารถ และความตระหนั กให กั บบุ คลากรด านการท องเที่ ยวของ
องคกรในทุกระดับ โดยหัวขอที่มีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความ
ตระหนักในเรื่อง
๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๑.๒) แผนการดําเนินงาน
๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๑.๔) อื่นๆ ที่จําเปน
๒)

มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม
เมื่อมีการสับเปลี่ยนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องคกรมีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องการทองเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นไดรับขอมูลและขาวสารที่จําเปน ถูกตอง และ
เหมาะสม โดย
๑)

จัดทําชองทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพรอมของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร

๒)

ใหขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะที่เขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอ
ความตองการ และทันตอเหตุการณ

๓)

สื่อสารในประเด็น
๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๓.๒) แผนการดําเนินงาน
๓.๓) ขอมูลขององคกร
๓.๔) ขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรดานการทองเที่ยว
๑๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกรและ
ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว
๓.๖) ชองทางในการติดตอสื่อสาร
๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพื้นที่ทองเที่ยว
เพื่ อ รั ก ษาพื้ น ที่ ท างธรรมชาติ แ ละทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ทองถิ่น
๓.๘) อื่นๆ ที่จําเปน

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
องคกรมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเที่ยวที่ไดรับจากผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถเขาถึง
ไดงาย มีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแกไขไปยังผูเกี่ยวของ โดย
๑)

กํ า หนดแนวทางตอบสนองต อ ข อ ร อ งเรี ย นให ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ
ขอรองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไข
และปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมทั้งการแจงผลการดําเนินการกลับไปยัง
ผูรองเรียน

๒)

จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
องคกรมีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวาองคกรมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว โดย
๑)

ติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะ

๒)

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว

๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน
องคกรมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งตองมีการ
ตัดสินใจแกไขการดําเนินงานที่ไมมปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไป
ตามทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย

๑๔

๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน

๒)

การประชุมมีการทบทวนผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้
๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.๒)
๒.๓)
๒.๔)
๒.๕)

ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน
ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
๒.๗) อื่นๆ ที่จําเปน

๑๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

สวนที่ ๒
แนวทางการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
การดําเนินงานใหสอดคลองกับ “มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” นั้น องคกรจะตอง
ดําเนินงานใหสอดคลองกับขอ “๔ ขอกําหนด” ในมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยขอ ๑-๓
จะเปนการสนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให
สอดคลองและงายตอการทําความเขาใจ จึงจะเนนอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามขอ “๔ ขอกําหนด” เปนหลัก
และใชหัวขอใหสอดคลองกับที่ระบุไวในมาตรฐาน สําหรับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีดังนี้

๔

ขอกําหนด

๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
องคกรมีการแตงตั้งคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจวา
องคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดย

๑๖

๑)

กําหนดโครงสรา งคณะกรรมการหรือบูรณาการเข ากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิม ซึ่ ง
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรขององคกร
ผูแทนของชุมชนในพื้นที่ นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ และผูแทนของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามโครงสรางที่กําหนดไว อยางนอย
๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน
๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยว

๓)

สื่อสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบใหผูที่เกี่ยวของ
ภายในและภายนอกองคกรทราบ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้งหรือคําสั่งแตงตั้ง และดําเนินการสื่อสารขอมูล
รวมทั้งรวบรวมหลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

จัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้งหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการ
การทองเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อสงเสริมใหเกิดการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม มีความโปรงใส และ
สรางความมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน
 ผูบริหารระดับสูงขององคกร เชน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกเทศมนตรีและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง
ขององคกรเปนประธานกรรมการ
 เจาหนาที่ขององคกร เชน นักพัฒนาการทองเที่ยว เจาหนาที่ประชาสัมพันธ นักวิชาการ
ศึกษา เจา หนาที่ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจา หนาที่ สงเสริมสุ ขภาพ เจา หนา ที่
สุขาภิบาล เปนเลขานุการ
 ผูแทนของชุมชนในพื้นที่ เชน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
เปนกรรมการ
 นั ก วิ ช าการด า นการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เช น ครู หรื อ อาจารย จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
เจาหนาที่จากสํานักศิลปากร เปนกรรมการ
 ผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวข องกับการทองเที่ยวในพื้นที่ เชน มัคคุเ ทศก ตัวแทนจาก
โรงแรมหรื อ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ผู ป ระกอบการรถขนส ง เพื่ อ การท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ และ
ผูประกอบการรานคาในพื้นที่ทองเที่ยว เจาหนาที่ อพท. เจาหนาที่ ททท. เปนกรรมการ

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่สอดคลองกับผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้ง
หรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ที่กําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบ เชน
 การกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
 การพิจารณาแผนการดําเนินงาน
 การติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยวทุก ๖ เดือน

๓)

สื่อสารผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้งหรือคําสั่งแตงตั้ง รวมทั้งบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยวใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรทราบ ดังนี้
 สื่ อ สารให เ จ า หน า ที่ ภ ายในองค ก รผ า นช อ งทางต า งๆ เช น การประชุ ม การติ ด บอร ด
ประชาสัมพันธ

๑๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่เกี่ยวของทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชนและ
นั ก วิ ช าการด า นการท อ งเที่ ย ว ผ า นช อ งทางต า งๆ เช น เสี ย งตามสาย จดหมายข า ว
หนังสือพิมพทองถิ่น หรือการประชุมของชุมชน

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรมีทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปน
เครื่องมือที่ทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการดําเนินงานที่ตรงกัน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย
๑)

ศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่กํากับ
ดูแล ทั้ง สภาพเศรษฐกิจ สัง คม วั ฒนธรรมและสิ่งแวดล อม และนโยบายภาครัฐ ที่
เกี่ยวของสําหรับเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒)

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

จัดทําเปนลายลักษณอักษร

๔)

สื่อสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ

๕)

สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางที่เหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในรูปแบบที่สอดคลองกับการดําเนินงาน
ขององคกร เชน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย คําขวัญ และดําเนินการสื่อสารขอมูล รวมถึงรวบรวม
หลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑๘

๑)

ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของพื้นที่
ทองเที่ยว โดยใชวิธีการตางๆ เชน การสํารวจสภาพพื้นที่ทองเที่ยว ศึกษาจากเอกสารแผนผัง
หรือแผนที่ทองเที่ยว สัมภาษณหรือสอบถามผูนําชุมชน รวมทั้งศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ
เชน ทิศทางการจัดการทองเที่ยวของประเทศ หรือของจังหวัดที่องคกรตั้งอยูมาใชเปนกรอบใน
การกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร

๒)

จัดทําทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบตางๆ เชน
ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม ซึ่งทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
สามารถบูรณาการเขากับ วิสัยทัศน พันธกิจ คําขวัญ จุดหมายเพื่อการพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ
เชน แผนพัฒนาสามป แผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยทิศทางการจัดการการทองเที่ยวที่จัดทํา
ขึ้นจะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของที่ศึกษาและรวบรวมไว

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

สื่อสารทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกรใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ โดยผูบริหาร ดังนี้
 สื่อสารใหเจาหนาที่หรือพนักงานภายในองคกรทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุมการ
ติดบอรดประชาสัมพันธ
 สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชน นักทองเที่ยวหรือผู
มาเยือน ผานชองทางที่เหมาะสมกับแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน เสียงตามสาย ปาย
ประกาศ จดหมายขาว หนังสือพิมพทองถิ่น สื่อสังคมออนไลน หรือการประชุมของชุมชน

๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหกับบุคลากรของ
องคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่ง
อาจกําหนดขึ้นมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรที่มีอยูเดิม

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามโครงสรางคณะทํางาน
สําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้งหรือคําสั่งแตงตั้งและดําเนินการสื่อสารขอมูล และ
รวบรวมหลักฐานตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

จัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้งหรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการ
ท องเที่ ยวอย างยั่ งยื นที่ ชั ดเจน โดยกํ าหนดขึ้ นมาใหม หรื อประยุ กต ใช ตามผั งโครงสร างการ
บริหารงานขององคกรที่มีอยูเดิม ซึ่งควรประกอบดวยผูบริหารระดับสูงขององคกร และเจาหนาที่
หรือพนักงานขององคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน เชน นักพัฒนาการทองเที่ยว เจาหนาที่พัฒนาชุมชน เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่สอดคลองตามผังโครงสรางหรือประกาศแตงตั้ง
หรือคําสั่งแตงตั้งที่กําหนดขึ้นอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร

๓)

สื่อสารผังโครงสราง หรือประกาศแตงตั้ง หรือคําสั่งแตงตั้ง รวมทั้งบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเจาหนาที่หรือ
พนักงานภายในองคกรรับทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติดบอรดประชาสัมพันธ

๑๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๒ แผนการดําเนินงาน
องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งแผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับทิศทางการ
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
๑)

รับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ

๒)

กําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

๓)

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดําเนินงานได

๔)

กําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรที่จําเปน

๕)

สื่อสารไปยังผูรับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําแผนการดําเนินงาน และสื่อสารแผนการดําเนินงาน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานตางๆ
เพื่อแสดงความสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๒๐

๑)

จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เชน การทําประชาคมหมูบาน เพื่อ
นําประเด็นที่ไดมาประกอบกับการจัดทําแผนการดําเนินงาน

๒)

จัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ป) ใหสอดคลอง
กับทิศทางการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่องคกร (ขอกําหนด ๔.๑.๒) และสอดคลองกับ
แผนการทองเที่ยวระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ใหเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอาจบูรณาการเขา
กับแผนการดําเนินงานที่มีอยูเดิม เชน แผนพัฒนาสามป

๓)

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะสั้น) ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน (แผนระยะ
กลาง ๓-๕ ป) สําหรับการจัดการทองเที่ยว ใหเปนลายลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรที่
จําเปน เชน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล

๔)

หากมีการดําเนินงานที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ใหดําเนินการจัดทําแผน
แกไขเปนอันดับแรก

๕)

สื่อสารแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ป) และแผน
ปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะสั้น) ใหกับผูรับผิดชอบที่กําหนดขึ้นตามแผนงาน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓ การนําไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว นรวม
องคกรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล และ
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมกับทองถิ่น โดย
๑)

เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว ตั้งแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง

๒)

ชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแบงเขตพื้นที่ใชประโยชนเพื่อการ
ทองเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ โดยคํานึงถึงเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถี
ชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๓)

จั ด กิ จ กรรมหรื อ ให ค วามรู กั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมของชุมชน

๔)

นําเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของ
ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงสิ่งกอสราง ภูมิทัศน อยางเหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินกิจกรรมและบันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองตาม
ขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาพื้นที่
ทองเที่ยว เชน การปรับปรุงเสนทางคมนาคม การแบงเขตพื้นที่ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว
และพื้ น ที่ อ นุ รัก ษ การจั ดภู มิ ทั ศ น ใ นพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว และการประกาศใช ก ฎระเบี ย บในพื้ น ที่
ทองเที่ยว และการจัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว เชน การจัดงานประจําป งานสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนงาน การทํางานตามแผนการดําเนินงาน
การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดวยวิธีที่เหมาะสม เชน การจัดประชุม
รวมกับชุมชนทองถิ่นเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชน และจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นของคนในชุมชนทองถิ่น

๒)

ในการกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ใ ช ป ระโยชน เ พื่ อ การท อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ เช น เขตอนุ รั ก ษ
สภาพแวดลอมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
และเขตพื้นที่บริการขอมูลการทองเที่ยว ตองใหชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามารวม
กําหนดเขตดวย โดยการกําหนดเขตตองคํานึงถึงการรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ
ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการไมบุกรุกหรือทําลาย

๒๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

จัดกิจกรรมหรือใหความรูและความเขาใจกับคนในชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของ
การอนุรักษพื้นที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษปกปองสิ่งแวดลอม โดย
วิธีการที่เหมาะสม เชน การฝกอบรม การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การทํา
แผนพับหรือเอกสารเผยแพร การเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อใหความรู และการจัดกิจกรรมคายเยาวชน
อนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

๔)

สงเสริมใหมีการนําเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิต
ของชุมชนทองถิ่นมาใชในการออกแบบและตกแตงภูมิทัศน สิ่งกอสราง รานคา ในพื้นที่ทองเที่ยว
อยางเหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณและอัตลักษณทองถิ่น เชน การออกแบบอาคารทรงไทย
การตกแตงอาคารหรือสถานที่ดวยภาพศิลปะพื้นบาน การตกแตงดวยเครื่องปนดินเผาทองถิ่น
การตกแตงภูมิทัศนดวยพันธุไมทองถิ่น การตกแตงรานคาดวยวัสดุตกแตงทางศิลปะทองถิ่น
การจัดใหมีรานอาหารที่ขายอาหารทองถิ่น โดย
 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม พันธุพืชทองถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่น
 เผยแพร ไ ปยั ง ทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ให นํ า รู ป แบบศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาป ต ยกรรม พั น ธุ พื ช
ทองถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไปใชตกแตงพื้นที่ทองเที่ยว

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องคกรมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเลี้ยงชีพที่เปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย
๑)

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะ การฝ ก อบรมในการประกอบอาชี พ เพื่ อ รองรั บ
การทองเที่ยวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น

๒)

สงเสริมคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมประกอบอาชีพ โดยพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญา
หรือความสามารถของคนในชุมชน

๓)

สนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการในชุมชน

๔)

ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก

๕)

มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิตหรือใหบริการที่มี
คุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินกิจกรรมและบันทึกจัดเก็บหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงความ
สอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๒๒

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๑)

สงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเที่ยว เชน การประกอบอาหารทองถิ่น การประดิษฐของที่ระลึกทองถิ่น งานจักสาน งาน
แกะสลัก ทอผา การเย็บปกถักรอย ทอเสื่อ การวาดภาพ การปน การฟอนรํา การแสดงดนตรี
พื้นเมือง โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ อาจดําเนินการดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประกวดสินคา
หรือบริการ การจัดแขงขันในอาชีพตางๆ การถายทอดทักษะฝมือจากรุนสูรุน การศึกษาดูงาน
การฝกอบรมเพื่อสรางอาชีพ

๒)

สงเสริมใหคนในชุมชนรวมกลุมประกอบอาชีพ เพื่อตอยอดภูมิปญญา ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู สรางธุรกิจดวยตนทุนตนเอง เชน การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การตั้งกลุมอาหารแปรรูป
กลุมจักสานและแกะสลัก กลุมทอผาฝายและผลิตภัณฑผาฝาย กลุมผลิตภัณฑตัดเย็บเสื้อผาจาก
ผาพื้นเมือง

๓)

สนับสนุนผลิตภัณฑหรือบริการจากผูประกอบการที่อยูในชุมชนทองถิ่น เชน อาหาร รถขนสง
เพื่อใชในการพัฒนาการทองเที่ยวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

๔)

สนับสนุนและใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชน เชน การใหประชาชนเขามาเปนลูกจางใน
การดูแลสถานที่ในพื้นที่ทองเที่ยว การจางมัคคุเทศกทองถิ่น การจางพนักงานขับรถนําเที่ยว

๕)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิตหรือใหบริการที่มีคุณภาพ
และไดรับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น เชน การพัฒนาผลิตภัณฑของทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคาของ
สิ น ค า การทํ า เกษตรอิ น ทรี ย การสร า งตราสิ น ค า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น ให ไ ด ต าม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

๒๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดลอม
องคกรมีการกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับดําเนินงานดานการทองเที่ยวใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการทองเที่ยวใหเปนไป
ตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย
๑)

มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลการใชทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานดานการทองเที่ยว

๒)

มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวของในพื้นที่ทองเที่ยว และพรอม
ที่จะรายงานตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ

๓)

มีมาตรการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยว

๔)

มีมาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด หรือมีระบบการจัดการดานมลพิษ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทองเที่ยวตามหลักวิชาการ

๕)

พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใชใหมทดแทนทรัพยากรที่ใชแลว
หมดไป

๖)

พิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๗)

พิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัต ถุอันตรายดวยสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๘)

มีมาตรการปองกันผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ และกอใหเกิดการใช
ทรัพยากรในทองถิ่นใหคุมคาและเกิดประโยชน รวมถึงลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อแสดง
ความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๒๔

๑)

ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล การใช ท รั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว เช น
ศูนยบริการนักทองเที่ยว รานอาหาร รานขายของที่ระลึก การจัดงานประเพณี โดยบันทึกขอมูล
ทรัพยากร เชน ปริมาณการใชน้ํา การใชพลังงานไฟฟา นําขอมูลการใชทรัพยากรจากการบันทึก
การใชในแตละวันมาจัดทําในรูปกราฟเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลการใชทรัพยากรไดชัดเจน
และรายงานตอสาธารณะ

๒)

ดําเนินการสํารวจแหลง/กิจกรรมการทองเที่ยว และระบุประเภทของมลพิษที่เกิดจากแหลง/
กิจกรรมการทองเที่ยวนั้น และทําการตรวจวัดมลพิษ เก็บบันทึก พรอมรายงานผลการตรวจวัด
ตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ เชน คุณภาพน้ําในพื้นที่ทองเที่ยว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยว โดยองคกรดําเนินการตรวจวัด

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

มลพิษหรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหนวยงานอื่นๆ (ถามี) เชน กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันการศึกษา
๓)

มีการกําหนดมาตรการลดการใชทรัพยากรโดยใชเทาที่จําเปน การนํากลับมาใชซ้ํา และการนํา
กลั บ มาใช ใ หม ต ามหลั ก การ 3R (Reduce Reuse Recycle ) ของทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว เชน
 ลดการใชทรัพยากร สามารถทําไดงายๆ โดยการใชเทาที่จําเปน เชน ปดไฟทุกครั้งที่ไมใช
งานหรือเปดเฉพาะจุดที่ใชงาน การถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา เมื่อตองการเดินทางใกลๆ ควร
ใช วิ ธี ก ารเดิ น การป น จั ก รยาน หรื อ นั่ ง รถโดยสารแทนการขั บ รถไปเอง ลดการใช
ถุงพลาสติก หรือเลือกใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
 การนํากลับมาใชซ้ํา หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เชน
การนํากระดาษที่เขียนแลว ๑ หนามาใชหนาที่เหลือ หรือนํามาทําเปนกระดาษโนต (ชวยลด
การตั ด ต น ไม ) การใช ถุ ง ผ า แทนถุ ง พลาสติ ก ใช ผ า เช็ ด โต ะ แทนกระดาษชํ า ระ หรื อ ใช
ผลิตภัณฑแบบเติม (Refill)
 การนํากลับมาใชใหม ผลิตภัณฑหรือวัสดุที่ไมสามารถใชงานไดแลว เราสามารถนําไป รี
ไซเคิ ล เพื่ อ นํ า กลั บ มาใช ใ หม อาทิ ขวดแก ว กระดาษ โลหะ หรื อ พลาสติ ก การนํ า
น้ําทิ้งมาใชรดน้ําตนไม หรือการนําผลิตภัณฑนั้นๆ ไปปรับแตงใหมเสมือนไดผลิตภัณฑชิ้น
ใหมมาใชงานนั่นเอง
โดยองคกรควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใชทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เชน การกําหนดใหมีถังขยะแยกประเภท มีผูรับผิดชอบในคัดแยกขยะอีก
ครั้งกอนนําไปกําจัด และนําเงินที่ไดจากการขายขยะรีไซเคิลมาเลี้ยงอาหารพนักงาน

๔)

มีการกําหนดมาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด เชน การหามใชถุงพลาสติกในพื้นที่ทองเที่ยว
การรณรงคใหใชรถขนสงสาธารณะ การกําหนดเสนทางจักรยาน และการกําหนดใหมีระบบการ
จัดการดานมลพิษ เชน การติดตั้งถังดักไขมันที่รานขายอาหาร การเก็บรวบรวบและกําจัดขยะใน
พื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วอย า งเป น ระบบ การติ ด ตั้ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ก อ นระบายน้ํ า ลงสู แ หล ง น้ํ า
ธรรมชาติ การตรวจสภาพรถขนสงสาธารณะ

๕)

มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวามาใชแทนทรัพยากร
ที่ใชแลวหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ
โดยสามารถนํามาใชทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไปได เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ ถานหิน

๖)

มีการสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน
 ปลูกตนไมพื้นถิ่น เพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก ตนไมใหญที่โตเต็มที่ ๑ ตน จะชวยดูด
ซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ ๘ กิโลกรัม

๒๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 การใชบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ ลดการใชถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะที่ตองใชวิธีทําลาย
โดยการเผา ทํ า ให ป ลอ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด การลดขยะคื อการลดการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด
 กิจกรรมลดขยะที่ตนทางเพื่อลดปริมาณการเก็บขนขยะไปกําจัด
 การรณรงคใหเลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย
 หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีหีบหอบรรจุภัณฑหลายชั้น เพื่อลดปริมาณขยะ
 บริโภคผลผลิตที่ผลิตไดเองในทองถิ่น ลดการใชพลังงานในการขนสง
 เดินหรือใชจักรยานในการเดินทางระยะใกล นอกจากชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดแลวยัง
เปนผลดีตอสุขภาพดวย
 รณรงคใหใชระบบขนสงสาธารณะมากขึ้น ลดการใชรถยนตสวนตัวลงเทาที่จะทําได หรือ
เดินทางโดยใชรถรวมกัน
๗)

มี ก ารพิ จ ารณาลดหรื อ ทดแทนการใช ส ารเคมี อั น ตรายและวั ต ถุ อั น ตรายด ว ยสารสกั ด จาก
ธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การใชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดแมลง การทํา
เกษตรอินทรีย การใชน้ําหมักชีวภาพแทนการใชสารเคมี

๘)

มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงบริเวณพื้นที่ทองเที่ยว เชน การใชตนไม
ท อ งถิ่ น ในงานจั ด ตกแต ง พื้ น ที่ ท ดแทนการใช ด อกไม ส ดจากตลาด เพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รัก ษ
ทรัพยากรทองถิ่น โดย
 เก็บรวบรวมขอมูลพืชพันธุทองถิ่น
 จัดทํารายการพืชพันธุทองถิ่น พรอมรูปภาพประกอบ
 นําพืชพันธุทองถิ่นมาใชในการจัดตกแตงภูมิทัศนในพื้นที่ทองเที่ยว
หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่สงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่น เชน การ
บุกลางถางพงและเผาปา การใชสารเคมีทําลายพรรณไมยืนตน การตัดถนนใหญผานเขาไปในปา
สมบูรณ หรือการนําเขาพืชหรือสัตวจากตางประเทศ หากไมมีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของ
ชนิดพันธุตางถิ่นก็จะเจริญเติบโตทําใหระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งรวมถึงสัตว
มีกระดูกสันหลัง วัชพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว ซึ่งอาจฆาหรือ
เขาแทนที่ชนิดพันธุพืชหรือสัตวพื้นเมืองได เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ บัวตอง หญาขจรจบ
กระถินยักษ ผกากรอง เตาญี่ปุน ตะพาบไตหวัน หอยเชอรี่ ปลาหมอเทศ และ อีกัวนา

๒๖

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
องคกรมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่เขามารวมกิจกรรมดาน
การทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแลขององคกร โดย
๑)

มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ทองเที่ยว

๒)

มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝมือมนุษยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ทองเที่ยว

๓)

เตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน อุปกรณที่ใชในภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยว

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค ก รต อ งดํ า เนิ น กิ จ กรรม จั ด ทํ า เอกสาร บั น ทึ ก หรื อ รวบรวมหลั ก ฐานต า งๆ เพื่ อ แสดงความ
สอดคลองตามขอกําหนด และกอใหเกิดการดําเนินงานที่ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินรวมทั้งสุขภาพอนามัยของ
นักทองเที่ยวหรือผูที่เขารวมกิจกรรมดานการทองเที่ยว ไมวาจะเปนประชาชน นักทองเที่ยว ผูมาเยือน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

ตองมีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดยมีแนวปฏิบัติดังตัวอยางตอไปนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ปายเตือนอันตราย
จัดทําทางเดินเทาและทางขามถนนที่ปลอดภัย
 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพื้นที่
ทองเที่ยวเพื่อดูแลดานความปลอดภัย โดยเฉพาะในชวงที่มีนักทองเที่ยวหนาแนน จัดใหมี
การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายในขณะที่ทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน การเตือน
ใหนักทองเที่ยวเก็บสิ่งของสัมภาระไวกับตัวอยางปลอดภัย หรืออาจจัดใหมีกลองวงจรปดใน
บางจุดที่เสี่ยงตอการเกิดภัยดานอาชญากรรมในพื้นที่ทองเที่ยว และจัดใหมีปายประกาศ
เตือนอันตรายใหกับนักทองเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยรวมดวย
 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดใหมีปายเตือนอันตรายในจุดที่มีความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติ
เช น ดิ น ถล ม แผ น ดิ น ไหว ไฟป า พายุ น้ํ า ท ว ม และจั ด ให มี สั ญ ญาณเตื อ นภั ย เพื่ อ เป น
สัญญาณใหประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวทราบเพื่อใหสามารถหลบหลีกเหตุการณของ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา เชน มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณธงเตือนอันตราย
และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผานวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้วิธีการตางๆ
ที่จัดทําขึ้นตองมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในแตละพื้นที่ทองเที่ยว
นั้นๆ
๒๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 สุ ข ภาพอนามั ย ควรจั ด ให มี ก ารตรวจสอบแหล ง ท อ งเที่ ย วหรื อ พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมการ
ท อ งเที่ ย วให มี ค วามสะอาด ความเป น ระเบี ย บ และความถู ก สุ ขลั ก ษณะ อยู เ สมอ เช น
รานอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม
๒)

องคกรมีการจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร โดยอาจมีรายละเอียดในแผนปองกันและแกไขอุบัติเหตุจาก
การจราจร ดังนี้

๒๘

-

มาตรการบริหารจัดการ เชน การจัดตั้งศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนในเสนทาง
ทองเที่ยวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและประสานงานรวมกับตํารวจจราจรในพื้นที่

-

มาตรการทางสั ง คม โดยการตั้ ง จุ ด ตรวจสอบและควบคุ ม โดยให เ น น การกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต การดื่มสุราในกลุมวัยรุน และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในรถทุกชนิด ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมใน
พื้นที่จุดเสี่ยงที่เปนทางรวมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสูถนนสายหลักและ
การควบคุมดูแลรถกระบะเปดทายที่บรรทุกคนเปนจํานวนมาก

-

มาตรการดานวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบสํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือ
สภาพถนนที่ไมสมบูรณ หรือมีขอบกพรอง และดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยตอการสัญจร หรือทําปายเตือนที่เห็นชัดเปนระยะๆ

-

มาตรการดา นการประชาสัม พัน ธ โดยประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยตองเริ่มตนจากตนเองกอนและเนนการ
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเชิงปองกัน เพื่อใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ
ข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ แ ละใช เ ป น ข อ มู ล ป อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดยประชาสั ม พั น ธ ผ า น
ช อ งทางต า งๆ เช น เครื อ ข า ยสถานี วิ ท ยุ สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน หนั ง สื อ พิ ม พ และ
หอกระจายขาว ประชาสัมพันธบริเวณที่เปนจุดอันตราย ถนนที่อยูระหวางซอมแซม
หรือกอสราง เพื่อปองกันปญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ
แนะนําเสนทางสายหลัก สายรอง และเสนทางลัดสูภูมิภาคตางๆ

-

มาตรการด า นบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น กู ชี พ กู ภั ย จั ด เตรี ย มความพร อ มของ
โรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหน ว ยบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ระบบ
การติ ด ต อ สื่ อ สาร การสั่ ง การและการประสานงาน และการแบ ง มอบพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในเครือขาย

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 ภัย พิบั ติ ตามธรรมชาติ เชน แผนฉุ ก เฉิ น กรณี
อั ค คีภั ย ไ ฟปา น้ํ า ท ว ม ดินถลม น้ํ า ปา
แผ น ดิ น ไหว สึ น ามิ โดยอาจมี ร ายละเอี ย ดใน
แผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
- แผนระยะก อ นเกิ ด ภั ย เช น การสํ า รวจ
ความเสี่ยงภัย การตรวจตราอุปกรณและ
เฝ า ระวั ง อั น ตรายตามมาตรการต า งๆ
การประชาสั ม พั น ธ และการอบรมให
ความรูดานภัยธรรมชาติ
- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดทําโครงสรางทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผูอํานวยการสั่งการ
ภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาล และทีมชวยเหลือผูประสบภัย
รวมถึงตองจัดทําขั้นตอนการระงับเหตุในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
- แผนฟนฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดทํามาตรการฟนฟูสภาพพื้นที่ในชุมชนและพื้นที่
ท อ งเที่ ย ว เช น อาคารและสถานที่ ตลอดจนมาตรการเยี ย วยารั ก ษาพยาบาล
ผูประสบภัย
 ภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว เชน การทําราย
รางกายและปลนทรัพย การหลอกลวงนักทองเที่ยว การลวงกระเปา และ การกระชาก
กระเป า โดยอาจมี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ า แสงสว า งในจุ ด ต า งๆ โดยเน น ที่ จุ ด เสี่ ย งที่ อ าจจะ
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายแก นั ก ท อ งเที่ ย ว หรื อ มี ก ารจั ด ทํ า โครงการอาสาสมั ค รเตื อ นภั ย
อาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชน เพื่อชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยและให
ความชวยเหลือใหกับนักทองเที่ยว
 องคกรตองจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของหนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยและ
ประกาศใหประชาชนหรือนักทองเที่ยวไดรับทราบอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนจากประชาชนและนักทองเที่ยว
๓)

มีการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน อุปกรณที่ใชในภาวะฉุกเฉิน และการ
เตือนภัยที่จําเปนสอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันไดแก
 องค ก รต อ งมอบหมายให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลอุ ป กรณ ค วามปลอดภั ย และอุ ป กรณ
การเตือนภัย เพื่อดูแลสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณตามความถี่ที่องคกรกําหนด
 องค ก รต อ งจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ที่ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การปฐมพยาบาลขั้ น ต น โดยได ผ า น
การฝกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ ที่ไดรับการรับรอง หรือ
จัดใหมีเจาหนาที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบล หรือ

๒๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

อาสาสมัครดานสาธารณสุขประจําตําบล เพื่ออํานายความสะดวกดานการปฐมพยาบาล
ขั้นตนในพื้นที่ทองเที่ยว
 จัดทํารายการและจํานวนของอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณการเตือนภัยที่ใชปองกัน
หรือรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
- อุปกรณความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ หวงยาง สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน
ธง รถดับเพลิง เครื่องขยายเสียงมือถือ และ เปลหาม
- อุป กรณ ป ฐมพยาบาลเบื้อ งต น เช น สํา ลี ผ า กอซแผน ชนิ ด ฆา เชื้ อ สํา หรั บ ทํา ความ
สะอาด คีมสําหรับบงเสี้ยน ผาสามเหลี่ยม ผากอซพันแผลขนาดตางๆ กรรไกรขนาด
กลาง เข็มกลัดซอนปลาย แกวลางตา พลาสเตอรมวน ชิ้น ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก
และ ผากอซซุบพาราฟนสําหรับแผลไฟไหมและอุปกรณชวยหายใจ
- ยาปฐมพยาบาล เชน ยาแกปวดลดไข ยาแกแพ ยาลดน้ํามูก ยาแกปวดทอง ทองอืด
ทองเฟอ ยาโรคกระเพาะ ยาแกทองเสีย ยาใสแผล ยาลางแผล ยาทาแกแพแกคัน
ยาทานวด ยาแกไอ ยาระบาย และ ยาสูดดม
 จัดทําบันทึ กรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอุป กรณความปลอดภั ย
อุปกรณการเตือนภัย ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน
 จั ด ให มี ศู น ย ช ว ยเหลื อ นั ก ท อ งเที่ ย วฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วและเจ า หน า ที่ ป ระจํ า ศู น ย
เพื่ อ ให ข อ มูลและช ว ยเหลือ นั ก ทอ งเที่ ยวหรื อ ประชาชนในพื้ น ที่ เมื่อ เกิ ดเหตุฉุ ก เฉิน หรื อ
เหตุการณตางๆ ในพื้นที่ทองเที่ยว

๓๐

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
องคกรมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความตองการของ
คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย
๑)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีปายบอก
ทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่ถูกตอง ชัดเจน

๒)

กําหนดขอปฏิบัติเขาใชพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ
ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๓)

มีหองสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ

๔)

มีถังขยะที่ออกแบบใหสอดคลองกับภูมิทัศนของพื้นที่ทองเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสม

๕)

มีขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบและ
ตระหนักถึงความสําคัญ

๖)

มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ
หรื อ ผู ที่ มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นสภาพร า งกาย เพื่ อ ให ส ามารถได รั บ ประโยชน จ ากการ
ทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง

๗)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีบริการดานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

๘)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีสถานที่จําหนายของที่ระลึก ผลิตภัณฑชุมชน หรือสินคา
หัตถกรรมชุมชน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกสภาพรางกาย รวมไปถึงผูทุพพลภาพและ/หรือผูสูงอายุไมวาจะเปนประชาชน หรือนักทองเที่ยว ผูมาเยือน
รวมถึงตองจัดทําเอกสาร บันทึก หรือรวบรวมหลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี
แนวทางในการดําเนินการดังตอไปนี้
๑)

ดําเนินการหรือประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําหรือปรับปรุงเสนทางและ
ปายบอกทางหรือปายคําแนะนํา เพื่อใหนักทองเที่ยว ผูมาเยือนเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สภาพถนนอยูในสภาพดี เดินทางไปยังพื้นที่ทองเที่ยวไดอยางปลอดภัย
 มีปายสัญญาณจราจรชัดเจน

๓๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 มีปายบอกทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยว ควรมีขอความทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ มีเนื้อหาถูกตอง ชัดเจน และมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม และ
ตําแหนงการติดปายตองอยูในตําแหนงที่ผูใชถนนสามารถมองเห็นไดชัดเจน
๒)

กํา หนดข อ ปฏิบั ติ ใ นการเข า ใชพื้ น ที่ ทอ งเที่ย ว เพื่อ รั ก ษาเอกลั ก ษณท างธรรมชาติ อัต ลั ก ษณ
ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย โดยการประกาศเปนขอปฏิบัติ
ของท องถิ่น เผยแพรผ า นช องทางที่ เหมาะสม เชน ป ายประชาสั มพั น ธ แผ นพั บ โดยอาจใช
แนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
 การแบ ง เขตพื้ น ที่ ใ ช ป ระโยชน เ พื่ อ การท อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ เช น เขตอนุ รั ก ษ
สภาพแวดล อ มธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวั ต ถุ เขตพื้ น ที่ นั น ทนาการเพื่ อ
การทองเที่ยว และเขตพื้นที่บริการขอมูลการทองเที่ยว
 การกําหนดขอปฏิบัติในการเขาใชพื้นที่ทองเที่ยว เชน ไมสงเสียงดัง หามนําสัตวเลี้ยงเขาไป
ในเขตพื้นที่ หามเก็บหรือนําออก หรือกระทําการใดๆ ที่เปนอันตรายตอพืชพรรณและ
สัตวปา หามทิ้งขยะ หามบุกรุก หามสูบบุหรี่ หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขาไปในพื้นที่
หามขีดเขียนหรือทําลายโบราณสถาน หามรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ

๓๒

๓)

มีบริการหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการ มีหองน้ําสาธารณะที่สะอาด
ปลอดภัย แบงแยกเพศอยางชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว

๔)

มีถังขยะที่เพียงพอตอการรองรับขยะจากนักทองเที่ยว และมีการออกแบบถังขยะใหสอดคลองกับ
ภูมิทัศนของพื้นที่ทองเที่ยว ถังขยะมีสภาพดีไมแตกราว รั่ว และตองมีการจัดเก็บขยะออกจาก
พื้นที่ทองเที่ยวทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ทองเที่ยว รวมถึงนําขยะไปกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เชน การนําขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไดไปทําปุยหมัก การนําขยะพลาสติกหรือ
ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไปรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ที่ไมอันตรายนําไปฝงกลบ

๕)

มีการจัดเตรียมขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพื้นที่ทองเที่ยว เชน ปายขอความ แผนพับ
โบรชัวร QR Code และควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เชน ประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยว
แผนผังในพื้นที่ทองเที่ยว จุดใหบริการนักทองเที่ยว จุดแสดงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ และเบอร
โทรติดตอหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการในพื้นที่ทองเที่ยว

๖)

มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพหรือผูที่มี
ขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เชน รถเข็น ทางลาด และ หองน้ําสําหรับผูทุพพลภาพ

๗)

มีก ารสนั บ สนุน ให มี บริ ก ารด า นอาหารและเครื่อ งดื่ มที่ ถู ก สุขลั ก ษณะ เชน มี ร า นอาหารและ
เครื่องดื่มในพื้นที่ทองเที่ยว การมีบริการใหนักทองเที่ยวสั่งอาหารและเครื่องดื่มในกรณีที่ไม
สามารถจัดใหมีรานอาหารในพื้นที่ทองเที่ยวได

๘)

มีการสนับสนุนใหมีสถานที่จําหนายของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ ผลิตภัณฑของ
ชุมชน หัตถกรรมของชุมชน เชน ผาทอ เครื่องจักรสาน เครื่องปนดินเผา ผลิตภัณฑ OTOP

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด
องคกรมีการสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว ที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยว โดย
๑)

จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม การตลาดด า นการท อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว
กลุมเปาหมาย

๒)

มีการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธดานขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกิจกรรม
สงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวที่หลากหลายชองทาง โดยใชภาษาหรือสื่อรูปภาพที่
เหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๓)

มีการเผยแพร ขอ มูลต า งๆ เพื่อ เสริม สรา งความรู ความเขา ใจ และตระหนัก ในการ
สงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม และจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ ในการ
สงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังตอไปนี้
๑) จัดใหมี กิจกรรมการสงเสริม การตลาดดานการทองเที่ย ว ให กับนัก ทองเที่ ยว เชน แพคเกจ
การทองเที่ยวในชุมชน กิจกรรมประกวดการถายภาพพื้นที่ทองเที่ยว การจัดกิจกรรมปนจักรยาน
๒) จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ผานชองทางตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่
ทองเที่ ยว เช น การสื่อ สารผ า นเว็บ ไซต เครื อข ายสั งคมออนไลน เอกสารสิ่ง พิมพ วิ ทยุ และ
โทรทัศน ตลอดจนอาจจัดทําคูมือเพื่อแจกนักทองเที่ยว ซึ่งคูมือดังกลาวจะประกอบดวยขอมูล
พื้นที่ทองเที่ยว การเดินทาง ขอควรปฏิบัติเมื่อเขาไปชมสถานที่ เชน การแยกขยะ การไมเดิน
ออกนอกเสนทางที่กําหนด
๓) ควรใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ หรือกรณีที่ใชสัญลักษณ
รู ป ภาพ ต อ งเป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถเข า ใจได ง า ยตามมาตรฐานสากลและ
ไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๓๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
องคกรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้ นที่ทองเที่ยวโดยคํ านึงถึ งความพึง พอใจของ
นักทองเที่ยว และความยั่งยืนของการทองเที่ยวนั้น โดย
๑)

ติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว ในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๒)

กําหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในแหลงทองเที่ยว และความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยว โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง

๓)

ประเมินความพึงพอใจ และรับฟงขอเสนอแนะที่มีตอแหลงทองเที่ยว และการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวทั้งจากนักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองกําหนดวิธีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว รวมถึงดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เพื่อนําไปปรับปรุงใหสภาพของพื้นที่ทองเที่ยวยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบตอ
พื้นที่ทองเที่ยวนอยที่สุด และจะตองจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ โดยมีรายละเอียดในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
๑)

วิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ และนํามาจัดทําแผนในการติดตามการเปลี่ยนแปลง

๒)

จัดทําและดําเนินการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ของชุมชน โดยปฏิบัติดังตอไปนี้
 สํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยว เชน การ
ประกอบอาชีพในชุมชน จํานวนประชากรในพื้นที่ การศึกษา การนับถือศาสนา ประเพณีใน
ทองถิ่น ตนไมในทองถิ่น ปาไม แมน้ํา ลําคลอง สัตวปาหรือสัตวหายากในพื้นที่ทองเที่ยว
 วิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
เมื่อเปดบริการเปนพื้นที่ทองเที่ยว เชน รายไดที่เพิ่มขึ้นของชุมชน จํานวนผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
 จัดทําแผนการติดตามการเปลี่ยนแปลงและสรุปผลกระทบหรือปญหาที่เกิดขึ้นตามความถี่
ที่องคกรกําหนด และนําผลกระทบที่เกิดขึ้นมาดําเนินการแกไขปรับปรุง

๓)

๓๔

กําหนดกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน และความยั่งยืนของการทองเที่ยว และปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมอยูเสมอ รวมถึงกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตอง ตัวอยาง

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กฎระเบียบ เชน ไมสงเสียงดัง หามนําสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตพื้นที่ หามเก็บหรือนําออก หรือ
กระทําการใดๆ ที่เปนอันตรายตอพืชพรรณและสัตวปา หามทิ้งขยะ หามบุกรุก หามสูบบุหรี่
หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขาไปในพื้นที่ หามขีดเขียนหรือทําลายโบราณสถาน หามรุกล้ําพื้นที่
สาธารณะ สําหรับการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว สามารถใชแนวทางใน
การพิจารณา ดังตอไปนี้
 ดานกายภาพ องคก รควรพิจารณาจากขนาดพื้ นที่ท องเที่ ยวในการรองรับกิจ กรรมการ
ทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวที่พื้นที่รองรับได และไมสรางผลกระทบ
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก องคกรควรประเมินขนาดหรือความจุที่สามารถรองรับไดของสิ่ง
อํานวยความสะดวกในพื้นที่ทองเที่ยว เชน บานพัก ลานกางเต็นท พื้นที่นั่งทานอาหาร ลาน
จอดรถ หองน้ํา สุขา รานคา เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ การจัดการน้ําและการจัดการ
ขยะ ซึ่งควรดําเนินการประเมินในชวงเวลาที่มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่มากที่สุด
 ดานนิเวศวิทยา องคกรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบโดยไมเกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เชน ความหลากหลายของ
สายพันธุ ทั้งพืชและสัตว จํานวนประชากรหรือชนิดพันธุ
 ดานสังคม และวัฒนธรรม องคกรควรพิจารณาถึงจํานวนนักทองเที่ยวและชวงเวลาที่ไม
สรางผลกระทบดานวัฒนธรรม สังคม และประเพณี
 ดานจิตวิทยา องคกรควรพิจารณาจากความหนาแนนของจํานวนคนตอพื้นที่เพื่อประกอบ
การตัดสินใจวาความหนาแนนนั้นทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกอึดอัดเกินไปหรือไม
๔)

จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจจากชุมชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ทองเที่ยวและ
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวขององคกร และนํามาสรุปประเมินผลเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพื้นที่ทองเที่ยวและการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวขององคกร

๕)

จัดใหมีชองทางการรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชนทองถิ่นและนักทองเที่ยว ผานชองทางตางๆ เชน
กลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และ ศูนยรับเรื่องรองเรียน

๓๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องคกรมีการสนับสนุนและเผยแพรใหองคกรอื่นนําแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไป
ดําเนินงาน โดย
๑)

มีกิจกรรมเผยแพรแนวคิดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปยังหนวยงานภาครัฐ
หรือผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเที่ยว

๒)

สรางเครือขายและเชิญชวนองคกรอื่นใหมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

มี กิ จ กรรมสร า งความตระหนั ก ด า นการจั ด การการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ให กั บ ผู ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองดําเนินการเผยแพรและสื่อสารขอมูลดานแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อสงเสริมใหมีแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามขอกําหนดและจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวม
หลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

๓๖

๑)

เผยแพรแนวคิดการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปยังหนวยงานภาครัฐ หรือผูประกอบการ
เอกชนดานการทองเที่ยว เชน การสื่อสารไปยังบริษัททัวร การเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนมีการศึกษาดูงาน และ การเผยแพรผานเว็บไซต

๒)

มีการเชิญชวนองคกรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชน การแสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินคาที่ผลิตโดยชุมชนและการ
สนับสนุนใหมีที่พักแบบพื้นบานที่เรียกวา โฮมสเตย

๓)

มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหผูที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เชน การจัดโครงการขยะแลกของที่ระลึก (เพื่อใหนักทองเที่ยวไมทิ้งขยะในพื้นที่
ทองเที่ยว) และการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวของชุมชน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก
องค กรมีก ารเสริ ม สรา งความรู ความสามารถ และความตระหนัก ให กับ บุคลากรด า นการ
ทองเที่ยวขององคกรในทุกระดับ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรเหลานั้นมีความ
รู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนที่กําหนดไว โดย
๑)

จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาที่ เพื่อเสริมสรางความรู
ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการทองเที่ยวขององคกรในทุกระดับ
โดยหัวขอที่มีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง
๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๑.๒) แผนการดําเนินงาน
๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๑.๔) อื่นๆ ที่จําเปน

๒)

มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม เมื่อ
มีการสับเปลี่ยนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน บันทึกหรือหลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองตาม
ขอกําหนดและดําเนินการพัฒนาความรู ความสามารถ ตลอดจนการสรางความตระหนักโดยการสื่อสารขอมูล
ตางๆ ใหกับคณะทํางานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ขอกําหนด ๔.๑.๓) ทั้งที่เขารับตําแหนง
ใหมหรือเมื่อมีการสับเปลี่ยนตําแหนงงาน และผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลขององคกรอื่นๆ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามทิศ
ทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติในรายละเอียดดังตอไปนี้
๑)

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงาน โดยใชแนวทางปฏิบัติดังนี้
 จัดใหมีการฝกอบรมปฐมนิเทศ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ และผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ที่อยูภายใตการดูแลขององคกร เขาใจถึงภาพรวม และทิศทางการจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนขององคกร ตลอดจนเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน
 จัดใหมีการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วที่ อ ยู ภ ายใต ก ารดู แ ลขององค ก ร เข า ใจในแผนการ
ดําเนินงานและขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนทักษะดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

๓๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เชน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ความรูเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น การ
ใหบริการดานการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธพื้นที่ทองเที่ยว
 จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป เพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถใหกับบุคลากรทุกระดับ
และผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลขององคกร เชน หลักสูตรมัคคุเทศก
ทองถิ่น หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ทองเที่ยว หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม
เบื้ องต น หลั กสู ตรการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ หลั กสู ตรการปฐมพยาบาลเบื้ องต น
หลักสูตรการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและการฝกซอมแผนฉุกเฉิน
๒)

สรางความรู ความสามารถและความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน แผนการดําเนินงาน และทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โดยดําเนินการสื่อสารขอมูลตางๆ ใหกับบุคลากรภายในองคกรและผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ที่อยูภายใตการดูแลขององคกร ผานชองทางตางๆ เชน การประชุมชี้แจง การสื่อสารผานบอรด
ประชาสัมพันธ และการสงผานอีเมล

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องค ก รมี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู มี ส ว นได ส ว นเสีย ในเรื่ อ งการท อ งเที่ ย วทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นไดรับขอมูลและขาวสารที่จําเปน ถูกตอง และ
เหมาะสม โดย

๓๘

๑)

จัดทําชองทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพรอมของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร

๒)

ใหขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะที่เขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอ
ความตองการ และทันตอเหตุการณ

๓)

สื่อสารในประเด็น
๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๓.๒) แผนการดําเนินงาน
๓.๓) ขอมูลขององคกร
๓.๔) ขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรดานการทองเที่ยว
๓.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกรและผล
การติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว
๓.๖) ชองทางในการติดตอสื่อสาร
๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อ
รักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
๓.๘) อื่นๆ ที่จําเปน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค ก รต อ งดํ า เนิ น กิ จ กรรมและจั ด ทํ า เอกสาร บั น ทึ ก หรื อ รวบรวมหลั ก ฐานต า งๆ รวมถึ ง การ
ดําเนินการสื่อสารขอมูลและขาวสารตางๆ ที่จําเปน ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตอง เพื่อแสดงความ
สอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
๑) จั ด ให มี ช อ งทางและวิ ธี สื่ อ สารที่ เ หมาะสมกั บ องค ก รและกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น บอร ด
ประชาสัมพันธ การประชุมชี้แจง เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ และสังคมออนไลน รวมทั้ง
คํานึงถึงการเขาถึงของผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย เชน ภาษา ขอจํากัดทางสภาพรางกาย
๒) จัดทําขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะที่เขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอความตองการ และทัน
ตอเหตุการณ โดยจะตองมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นตางๆ เชน
๒.๑) ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร
๒.๒) แผนการดําเนินงาน
๒.๓) ขอมูลขององคกร
๒.๔) ข า วสารความเคลื่ อ นไหวขององค ก รด า นการ
ทองเที่ยว
๒.๕) ผลที่เกิดจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
ขององคกรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ทองเที่ยวทั้งดานบวกและดานลบ
๒.๖) ชองทางที่ใชในการติดตอสื่อสาร
๒.๗) กฎระเบี ยบ ขอกํ าหนด หรือขอบัง คับในการเขาใช พื้นที่ทองเที่ยว เพื่อรัก ษาพื้นที่ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
องคกรมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเที่ยวที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถเขาถึงไดงาย มี
กรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแกไขไปยังผูเกี่ยวของ โดย
๑)

กํ า หนดแนวทางตอบสนองต อ ข อ ร อ งเรี ย นให ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ ข อ
ร อ งเรี ย น การค น หาสาเหตุ ข องข อ ร อ งเรี ย น การดํ า เนิ น การแก ไ ขและ
ปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมทั้งการแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองเรียน

๒)

จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกร ตองจัดทําขั้นตอนการตอบสนองขอรองเรียนดานการทองเที่ยวที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ภายใน คื อ พนั ก งานภายในองค ก ร และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย จากภายนอกองค ก ร เช น ประชาชนในท อ งถิ่ น
๓๙

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ผูประกอบการ นักวิชาการและนักทองเที่ยว รวมทั้งบันทึกและหลักฐานตางๆ ในการดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนอยางชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
๑)

๒)
๓)
๔)
๕)

กําหนดขั้นตอนการตอบสนองขอรองเรียนที่สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน โดยรายละเอียด
ขั้นตอนควรครอบคลุมการรับขอรองเรียน การตรวจสอบขอรองเรียน การวิเคราะหสาเหตุ การ
แกไขและปองกัน รวมถึงการสื่อสารและแจงกลับผูรองเรียน
มีการกําหนดชองทางการรับขอรองเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน
และภายนอก เชน กลองรับความคิดเห็น โทรศัพท เจาหนาที่ และ อีเมล
ผูรองเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขอรองเรียน และขอมูลการแจงกลับในการแกไขขอรองเรียนไดงาย
ผานชองทางตางๆ เชน ทางโทรศัพท ทางจดหมาย และ ทางอีเมล
ขอรองเรียนจะตองไดรับการตอบกลับไปยังผูรองเรียนตามระยะเวลาที่องคกรกําหนดไว
องคกรตองกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการขอรองเรียน
ใหชัดเจน เชน จัดเก็บอยางนอย ๑ ป

๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
องค ก รมี ก ารติ ด ตาม เฝ า ระวั ง และวั ด ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า องค ก รมี ก าร
ดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว โดย
๑)

ติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะ

๒)

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว

แนวทางในการปฏิบตั ิ
องค กรต องติดตาม เฝ าระวัง และวัดผลการดํา เนินงานตามแผนการดํ าเนิ นงานที่ องค กรจัดทํ าขึ้ น
เพื่อใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด รวมถึงยังคงเปนไปตามวัตถุประสงค
และเป า หมายที่ กํ า หนด จะต อ งรวบรวมหลั ก ฐานต า งๆ เพื่ อ แสดงความสอดคล อ งตามข อ กํ า หนด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

๔๐

๑)

กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้น

๒)

กําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดําเนินงาน เชน ติดตามผลการดําเนินงานทุก ๑ เดือน
บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ไดกําหนดใหครบถวน

๓)

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด กรณีที่พบวาผลการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผนฯ ที่กําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติการ

๔)

เมื่อดําเนินการตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานทั้งหมดใหทําการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด พรอมจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน
องคกรมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งตองมีการ
ตัดสินใจแกไขการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไปตาม
ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน

๒)

การประชุมมีการทบทวนผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้
๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน
๒.๒) ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน
๒.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
๒.๕) การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงาน
๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
๒.๗) อื่นๆ ที่จําเปน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องคกรตองทําการทบทวนผลการดําเนินงาน ทุก ๖ เดือน โดยคณะกรรมการกํากับดูแล และรวบรวม
หลักฐานตางๆ เพื่อแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด อยางนอย
ทุก ๖ เดือน

๒)

กําหนดวาระการประชุมโดยใหมีวาระการประชุมครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน
 การตอบสนองตอขอรองเรียน
 ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
 การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ดําเนินงาน
 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
 อื่นๆ ที่จําเปน

๓)

จัดทําบันทึกรายงานการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน
๔๑

ภาคผนวก
ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ

๔

ข้อกำหนด

๔.๑ กำรกำกับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมกำรกำกับดูแล
(ตัวอย่ำง)
ผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

หมำยเหตุ: คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอำจมีตำแหน่งอื่นๆขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเห็นชอบ
และสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้

(ตัวอย่ำง)
คำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ที่ ๐๑ / ๒๕๖๐
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ส่วนรวม ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนคุณภำพชีวิตของ
ชุมชนและควำมปลอดภัยของผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยว
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
๑. นำยใจดี สมศักดิ์ศรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยซื่อตรง สุจริต
๓. นำยรักบ้ำน ชุมชนน้อย
๔. นำยช่วยเหลือ ภักดี
๕. นำงสำวท่องเที่ยว ใจงำม
๖. นำงสำวส่งเสริม รักบ้ำน
บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

รองประธำนกรรมกำร

ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก
ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ
นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑. กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเหมำะสมสำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วในพื้นที่
๒. พิ จ ำรณำแผนกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ กำรจั ด กำรกำรท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยำว ตำมที่
คณะท ำงำนกำรบริห ำรจัดกำรกำรท่ องเที่ ยวอย่ ำงยั่งยื นนำเสนอ โดยคำนึ งถึงควำมสอดคล้องกั บ
ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
๓. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวขององค์กรอย่ำงน้อยทุก ๖ เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
.....................................................................
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

หมำยเหตุ: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และกำรกำหนดหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้

สือ่ สำรให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องภำยในองค์กร
เช่น กำรประชุม กำรติดบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

สือ่ สำรให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ภำยนอกองค์กรได้รบั ทรำบ เช่น เสียงตำม
สำยของชุมชน หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
กำรประชุมร่วมกับชุมชน เป็นต้น

๔.๑.๒ ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
(ตัวอย่ำง)
สภำพภูมศิ ำสตร์และสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
สภำพเศรษฐกิจ
 ประชำชนในพื้นที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม รับจ้ำง เลี้ยง
สัตว์และค้ำขำย ช่วงฤดูกำลของกำรท่องเที่ยวอยู่ในเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ จะมีรำยได้เสริมจำก
กำรให้บริกำรกับนักท่องเที่ยว เช่น กำรขำยของที่ระลึก กำรขำยอำหำร กำรรับจ้ำงนำเที่ ยวและกำร
ให้บริกำรที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น
สภำพสังคม
 คนท้องถิ่น ประชำกรมีควำมผูกพันกับท้องถิ่น มีวิถีชีวิต ควำมเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีที่
คล้ำยกัน และนับถือศำสนำพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษำ
ตอนปลำย มีอำยุประชำกรเฉลี่ย ๒๕ ปี มีหน่วยบริกำรประชำชนในพื้นที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย
และทรัพย์สินของประชำชน มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล มีอำสำสมัครสำธำรณสุข
มูลฐำนประจำหมู่บ้ำน

(ตัวอย่ำง)
สภำพภูมศิ ำสตร์และสังคม (ต่อ)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
 ทรัพยำกรน้ำ มีสระน้ำ จำนวน ๑๒ แห่ง ลำห้วย จำนวน ๕ แห่ง ฝำย จำนวน ๘ แห่ง หนองน้ำ
จำนวน ๑๕ แห่ง ชุมชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพื่อกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี
 ทรัพยำกรป่ำไม้ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีป่ำไม้เบญจพรรณ ชุมชนใช้ประโยชน์ใน
กำรหำของป่ำ
 สภำพสิ่งแวดล้อม คุณภำพแหล่งน้ำโดยทั่วไปยังมีสภำพดี คุณภำพอำกำศมีสภำพดี มีฝุ่นละอองบ้ำง
ในฤดูแล้ง กำรจัดกำรขยะชุมชนมีกำรรณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะ ในส่วนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ
นำมำผลิตปุ๋ย ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้จะถูก รวบรวมและกำจัดโดยวิธีกำรฝังกลบตำม
หลักสุขำภิบำล ในส่วนของพื้นที่ชุมชนยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งหำกมีชุมชนหนำแน่นมำกขึ้นอำจ
ทำให้เกิดปัญหำต่อแหล่งน้ำธรรมชำติได้
สภำพพื้นทีท่ อ่ งเทีย่ วในเขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
 พืน้ ที่ทอ่ งเทีย่ ว ได้แก่
o น้ำตกไหลเย็น เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีควำมสวยงำมมำกที่สุดคือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นหน้ำผำขนำดใหญ่ มีน้ำตกไหลตลอดปี และยังคงมีควำมเป็นธรรมชำติที่สวยงำม
o ถ้ำสวยงำม เป็นถ้ำที่มีขนำดใหญ่ ทำงขึ้นถ้ำเป็นบันได ๓๙ ขั้น ภำยในถ้ำเป็นทำงเดินคดเคี้ยว
บำงแห่งเป็นทำงเดินแคบๆ ระหว่ำงทำงเดินจะพบ หินงอกหินย้อยที่สวยงำม
 ภูมอิ ำกำศ มี ๓ ฤดู ได้แก่
- ฤดูฝน ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม-กันยำยน เป็นช่วงเวลำที่เหมำะกับกำรท่องเที่ยวน้ำตก
รวมทั้งสำมำรถล่องแก่งในลำน้ำเพื่อชมธรรมชำติตลอดสองฝั่งที่สวยงำม
- ฤดูหนำว ระว่ำงเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ อำกำศจะเริ่มหนำวและหนำวจัดในเดือนธันวำคมถึง
มกรำคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรสัมผัสอำกำศหนำว
และทะเลหมอก
- ฤดูรอ้ น ระหว่ำงเดือนมีนำคม-เมษำยน ช่วงนี้อำกำศจะร้อนและร้อนจัดในเดือนเมษำยน
นักท่องเที่ยวสำมำรถร่วมงำนประเพณีสงกรำนต์

(ตัวอย่ำง)
สภำพภูมศิ ำสตร์และสังคม (ต่อ)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
ประเพณีทอ้ งถิน่
 ประชำชนในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นควำมเชื่อตั้งแต่โบรำณ โดยยึดถือ
สืบทอดกันมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ได้แก่
o ประเพณีตำนข้ำวใหม่ เป็นกำรทำบุญให้ข้ำวและขอบคุณพระแม่โพสพ โดยทุกบ้ำนจะนำข้ำวใหม่มำ
รวมกันที่วัดและถวำยแก่พระสงฆ์เพื่อควำมเป็นสิริมงคลและเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป
o ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเป็นช่วงที่ฝนจะตกลงมำ เพื่อเป็นกำรบูชำพระยำ
แถน ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำพระยำแถนมีหน้ำที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำล หำกหมู่บ้ำน
ใดไม่จัดงำนบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตำมฤดูกำล สถำนที่จัดงำนจะใช้วัดเป็นศูนย์กลำง
กำรหำฤกษ์ยำมในกำรบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสำวพรหมจรรย์มำตอกบั้งไฟเป็นคนแรก
เพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะทำให้บั้งไฟขึ้นสูง

ปฏิทนิ ท่องเที่ยว ๑๒ เดือน
เดือน
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถนุ ำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ประเพณีตำนข้ำวใหม่
งำนกำชำด
ประเพณีไหว้พระธำตุ
ประเพณีสงกรำนต์
งำนบุญเดือนหก
ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
เดินป่ำหน้ำฝน
เทีย่ วน้ำตก ชมถ้ำ
ล่องแก่งชมธรรมชำติ
ประเพณีออกพรรษำ
เทศกำลไม้ดอกเมืองหนำว
ชมทะเลหมอก
จัดทำโดย.................................................................
นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

(ตัวอย่ำง)
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
เรือ่ ง กำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืนมีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดควำมยั่งยืนจึง
กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวดังนี้

วิสยั ทัศน์
"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิผล”
พันธกิจ
๑) วำงแผน พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง
๒) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และระบบคมนำคมด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓) อนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษำเอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
๔) ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒ นำด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในท้องถิ่น
๕) ประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและเข้ำร่วมกิจกรรมของ
องค์กร
ค่ำนิยม
๑) มั่นคงในคุณธรรม
๒) มีจริยธรรมโปร่งใส
๓) สร้ำงคุณค่ำให้ชุมชน
๔) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล
๕) ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

.....................................................................
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

(ตัวอย่ำง)
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
เรือ่ ง นโยบำยกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
เพื่อให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงประกำศ
นโยบำยดังนี้
๑) บริ ห ำรด้ว ยหลั กธรรมำภิ บ ำล ได้แ ก่ หลั ก นิ ติ ธรรม หลัก คุ ณ ธรรม หลัก ควำม
โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ
๒) ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ให้กับพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตนเอง
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่ นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกป้อง ดูแลและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดควำมยั่งยืน
๔) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
๕) ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและอัต ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

.....................................................................
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

(ตัวอย่ำง)
คำแถลงนโยบำย
เรือ่ ง ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
ของ นำยใจดี สมศักดิศ์ รี ในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
๑) ด้ำนบริหำรจัดกำรพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืน
 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ชุม ชน/องค์ ก รต่ ำงๆ ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี บ ทบำทและมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกำรพัฒนำพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
 พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพของชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น
๒) ด้ำนกำรฟืน้ ฟูและพัฒนำสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ ว
 ฟื้นฟูและพัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ
ท้องถิ่น
 ปรับปรุงและจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ท่องเที่ยวให้เหมำะสม
๓) ด้ำนกำรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี สิง่ แวดล้อมและอัตลักษณ์ของท้องถิน่
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
 มีกำรจัดสรรพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ในกำรท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์อย่ำงชัดเจน เพื่อรักษำ
เอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
 รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๔.๑.๓ คณะทำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
(ตัวอย่ำง)
ผังโครงสร้ำงคณะทำงำนสำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน

สือ่ สำรผังโครงสร้ำง บทบำท หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
ให้ผู้ทเี่ กีย่ วข้องภำยในองค์กร เช่น กำรประชุม
กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตัวอย่ำง)
บทบำท หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
นักพัฒนำกำรท่องเทีย่ ว
 ส่งเสริมและเผยแพร่กำรท่องเที่ยวขององค์กร
 ควบคุมกิจกำรบริกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 ต้อนรับ แนะนำ อำนวยควำมสะดวกข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
 รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ ำงๆ เกี่ ย วกั บ กำรท่ อ งเที่ ย ว เช่ น สถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และข้ อ ร้ อ งเรี ย น
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในกำรเผยแพร่และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
 ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
 พั ฒ นำปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ แ ละพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
บำรุงรักษำสภำพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์และ
ดั้งเดิม
เจ้ำหน้ำทีป่ อ้ งกันและบรรเทำสำธำรณภัย
 ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดอันตรำยและควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
 ป้องกันและบรรเทำจำกอุทกภัยหรือภัยพิบัติตำมธรรมชำติ
 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอำนวยควำมสะดวกในกำรบรรเทำและระงับสำธำรณภัย
ต่ำงๆ
 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และดำเนินกำรฝึกซ้อมตำมแผนที่กำหนดไว้
 ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
 รักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่ท่องเที่ยวและป้องกันอันตรำยจำกกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวที่
อำจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว
เจ้ำหน้ำทีส่ ขุ ำภิบำล
 จั ดท ำข้ อ มู ลแหล่งกำเนิ ด มลพิ ษ และผลกำรตรวจวั ดคุ ณ ภำพสิ่งแวดล้อ มที่ เกี่ย วข้อ งกั บ พื้ น ที่
ท่องเทีย่ ว และรำยงำนผลตรวจวัดให้กับสำธำรณะ
 กำหนดมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรสำหรับท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ
 กำหนดมำตรกำรในกำรจั ด กำรมลพิ ษ ที่ เกิด ขึ้ น จำกกิจ กรรมของกำรท่ อ งเที่ ยวให้ เป็ น ไปตำม
กฎหมำย
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
.....................................................................
นำยยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนกแก้ว

๔.๒ แผนกำรดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรท่องเทีย่ ว ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ลำดับ

แผนกำรดำเนินงำน
แผนด้ำนบริหำรจัดกำรพืน้ ที่ทอ่ งเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
๑.๑ โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

๑

โครงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนและส่งเสริม
อำชีพ
โครงกำรสัมมนำเวทีสัญจรแลกเปลี่ยน
๑.๓
ควำมคิดเห็น
แผนด้ำนกำรฟืน้ ฟูและพัฒนำสถำนทีท่ อ่ งเที่ยว
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่
๒.๑
ท่องเที่ยว
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง
๒.๒ อำนวยควำมสะดวกเส้นทำงเข้ำสู่พื้นที่
ท่องเที่ยว
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง
๒.๓
อำนวยควำมสะดวกห้องน้ำ-ห้องสุขำ
แผนด้ำนกำรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี
สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของท้องถิน่
โครงกำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรม
๓.๑
ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงกำรสำรวจสภำพภูมิศำสตร์ในพื้นที่
๓.๒
ท่องเที่ยวและจัดทำฐำนข้อมูล
โครงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยในพื้นที่
๓.๓
ท่องเที่ยว
๑.๒

๒

๓

๓.๔ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(ตัวอย่ำง)
แผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี ๒๕๖๐
โครงกำรปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์

๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว

เป้ำหมำย

๑) มีจำนวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐%

กิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

ปี ๒๕๕๙
ต.ค.

๑) ศึกษำและรวบรวม

พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพำะพันธุ์กล้ำไม้
๓) สำรวจพื้นที่เพำะปลูก

งำน
สิ่งแวดล้อม
งำน
สิ่งแวดล้อม
งำน
สิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ท่องเที่ยว
๔) ประชำสัมพันธ์ให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว
งำน
และหน่วยงำนในพื้นที่ ประชำสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม
๕) เตรียมพื้นที่สำหรับ
กำรเพำะปลูกในพื้นที่
งำนโยธำ
ท่องเที่ยว
๖) ดำเนินกิจกรรม
งำนส่งเสริม
เพำะปลูกกล้ำไม้พันธุ์
กำรท่องเที่ยว
ท้องถิ่น
๗) ดูแลรักษำต้นไม้ที่
คนงำนทั่วไป
ปลูกอย่ำงต่อเนื่อง
๘) สรุปผลโครงกำรและ
งำน
ติดตำมประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
กำรรอดของต้นไม้

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๐

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๓ กำรนำไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
(ตัวอย่ำง)
กำรนำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่ มำใช้ตกแต่งภูมทิ ศั น์

โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
เข้ำถึงแหล่งท่องเทีย่ ว

กำรแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์
ในแหล่งท่องเทีย่ ว

ข้อปฏิบตั ใิ นกำรเข้ำใช้พนื้ ที่
แหล่งท่องเทีย่ ว

โครงกำรปรับภูมทิ ศั น์ใน
พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว

(กำรสือ่ สำรและเปิดโอกำสให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำพืน้ ที่ทอ่ งเทีย่ ว)

(ตัวอย่ำง)
กำรแบ่งเขตพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์เพือ่ กำรท่องเทีย่ วและพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์

(ตัวอย่ำง)
ข้อปฏิบตั ใิ นแหล่งท่องเทีย่ ว
เพื่อให้ประชำชนหรือนักท่องเทีย่ วได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงถูกต้อง ตำมแนวทำง
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงกำหนดข้อปฏิบัติในพื้นที่ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

โปรดเดินทำงตำมเส้นทำงที่กำหนดหรือนำยำนพำหนะ เข้ำ-ออกในจุดที่กำหนดไว้เท่ำนั้น
ห้ำมเก็บหรือนำออก หรือกระทำกำรใดๆ ที่เป็นอันตรำยต่อพืชพรรณและสัตว์ป่ำ
ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวำงให้ และไม่ควรนำอำหำรที่บรรจุในกล่องโฟม เข้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ห้ำมนำสัตว์เลี้ยงของท่ำนเข้ำไปในเขตพื้นที่
ห้ำมขีดเขียน ปิดประกำศ หรือทำลำยโบรำณสถำน
ห้ำมรุกล้ำพื้นที่สำธำรณะ

(ตัวอย่ำง)
ป้ำยต่ำงๆ

๔.๓.๒ กำรสนับสนุนศักยภำพชุมชน
(ตัวอย่ำง)
กำรพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพในชุมชนท้องถิน่

(กำรผลิตเครือ่ งปัน้ - ดินเผำ)

(กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ)

(กำรทำเกษตรอินทรีย)์

(กำรจักสำน)

๔.๓.๓ กำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
(ตัวอย่ำง)
รำยกำรและวิธกี ำรตรวจสอบคุณภำพน้ำอย่ำงง่ำย
รำยกำร

วิธีกำรตรวจวัดทีแ่ นะนำ

ลักษณะทำงกำยภำพ เช่น สี
กลิ่นของน้ำ เป็นต้น

สังเกต

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนำมัย

อุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ

ควำมเป็นกรด-ด่ำง

กระดำษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter

ออกซิเจนละลำยน้ำ

ชุดทดสอบออกซิเจนละลำย (ว.๓๑๒) ของกรมอนำมัย

(ที่มำ: คู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงง่ำย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกำยน ๒๕๔๗)

หมำยเหตุ: ในเบื้ อ งต้ น องค์ ก รสำมำรถใช้ วิ ธี ต รวจวั ด คุ ณ ภำพน้ ำอย่ ำ งง่ ำ ยได้ เมื่ อ องค์ ก รมี ค วำมพร้ อ ม
มำกขึ้ น ควรพิ จ ำรณำตรวจวั ด คุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ มโดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรวิ เครำะห์ เพื่ อ ให้ ผ ลกำร
วิเครำะห์มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น

(ตัวอย่ำง)
แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำ
รำยกำร
แหล่งน้ำ

ลำห้วย ก.

จุด
pH
DO BOD
ตรวจวัด (mg/l) (mg/l) (mg/l)

A

๖.๙

๔.๔

๒.๒

ประเภท
คุณภำพน้ำ

TCB

FCB

(MPN/
๑๐๐ml)

(MPN/
๑๐๐ml)

๑๗๐,๐๐๐

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำน
๗๘,๐๐๐ ประเภท ๓
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ำทั่วไป
ก่อน
- กำรเกษตร

คลอง ข.

B

๗.๔

๖.๗

๐.๗

๑๗,๐๐๐

๗๘

สระน้ำ ค.

C

๘.๑

๗.๔

๐.๙

๔๙๐

๓๓

กำรใช้ประโยชน์

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
ประเภท ๒
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำน
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ำทั่วไป
ก่อน
- กำรประมง
ประเภท ๒
- กำรว่ำยน้ำและกีฬำทำงน้ำ

(ตัวอย่ำง)
ตำรำงบันทึกกำรใช้ไฟฟ้ำ
หน่วยงำน………………………….………… อำคำร……………………….…………….. เลขมิเตอร์…………………………
ลำดับ

วันทีจ่ ด

เลขมิเตอร์ (ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร์ (หลัง)

ปริมำณทีใ่ ช้ (หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่ำง)
ตำรำงบันทึกกำรใช้นำ้
หน่วยงำน………………………….…………
ลำดับ

วันทีจ่ ด

อำคำร……………………….…………….. เลขมิเตอร์…………………………

เลขมิเตอร์ (ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร์ (หลัง)

ปริมำณทีใ่ ช้ (หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่ำง)
กำรส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

(กำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ อ่ ยสลำยได้)

(กำรเลีย้ งไส้เดือนดินเพือ่ กำจัดขยะอินทรีย)์

(ตัวอย่ำง)
มำตรกำรลดมลพิษทีแ่ หล่งกำเนิด

(กำรคัดแยกขยะ ช่วยลดปริมำณขยะทีต่ อ้ งกำจัด)

(ถังดักไขมันอย่ำงง่ำย)

(ตัวอย่ำง)
มำตรกำรลดหรือทดแทนกำรใช้สำรเคมีอนั ตรำย

(กำรผลิตน้ำหมักชีวภำพ)

(ตัวอย่ำง)
พืชและสัตว์ตำ่ งถิน่

(เต่ำญี่ปุ่น)

(ผักตบชวำ)

สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี ทนทำนต่อมลภำวะได้ดี
ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ

๔.๓.๔ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
(ตัวอย่ำง)
หมำยเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉิน
๑๙๑
๑๙๙
๑๑๕๕
๑๑๙๕
๑๗๘๔

เหตุดว่ น-เหตุร้ำยทุกชนิด
เหตุไฟไหม้-ดับเพลิง
สำยด่วนตำรวจท่องเทีย่ ว
กองปรำบปรำม
กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

๑๑๙๒
๑๖๖๙
๑๑๙๓
๑๑๙๙
๑๑๘๒

แจ้งรถหำย ถูกขโมย
หน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน
ตำรวจทำงหลวง
กรมเจ้ำท่ำ เหตุดว่ นทำงน้ำ
ศูนย์บริกำรข่ำวอำกำศ
กรมอุตนุ ยิ มวิทยำ

(ตัวอย่ำง)
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย

(ตัวอย่ำง)
ยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น

๔.๓.๕ กำรจัดเตรียมสิง่ อำนวยควำมสะดวก
(ตัวอย่ำง)
ป้ำยบอกทำงหรือป้ำยแนะนำ

(ตัวอย่ำง)
สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผูท้ พุ พลภำพ

๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรตลำด
(ตัวอย่ำง)
กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว

๔.๓.๗ กำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง
(ตัวอย่ำง)
กำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเทีย่ ว





จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขำ มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดใน
ครั้งหนึ่งๆ ได้ ๑๐ คน โดยคำนวณจำกขนำดพื้นที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร.ม. ต่อคน เป็นต้น
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับในแต่ละด้ำนจะถูกนำมำพิจำรณำร่วมกันเพื่อกำหนดขีดควำมสำมำรถ
สูงสุดที่พื้นที่นั้นๆ จะสำมำรถรองรับได้ เช่น
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนนิเวศวิทยำสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๒๕๐ คนต่อวัน
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำยภำพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๓๒๐ คนต่อวัน
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ๒๐๐ คนต่อวัน
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนจิตวิทยำ ๓๕๐ คนต่อวัน
พื้นที่ ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คือ ๒๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจัยจำกัดอยู่ที่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก

หมำยเหตุ :

ตัวอย่ำงกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวนี้ เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย ซึ่งกำรกำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ท่องเที่ยว
จริงต้องมีกำรศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆและมีกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์

(ตัวอย่ำง)
กำรกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำอุทยำนแห่งชำติ











อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ำดัง กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้สูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน
อุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน
อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๗๔๒ คน ไปกลับได้ ๒,๐๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน

(ที่มำ: ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เรื่อง กำรกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปในอุทยำนแห่งชำติ ฉบับลงวันที่
๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๐)

(ตัวอย่ำง)
ผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ของพืน้ ทีท่ อ่ งเที่ยว
ด้ำน
เศรษฐกิจ

สังคม






วัฒนธรรม
ประเพณี
สิ่งแวดล้อม






ผลกระทบเชิงบวก
รำยได้เพิ่มขึ้น
ประชำชนเห็นถึงควำมสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
คนในท้องถิ่นได้รับควำมสะดวกสบำยมำก
ขึ้น จำกสำธำรณูปโภคในพื้นที่ท่องเที่ยว
ลดปัญหำกำรอพยพเข้ำไปทำงำนในเมือง
หลวง
วัฒนธรรมได้รับกำรรือ้ ฟื้น ในเทศกำล
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
มีกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์
มีโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว
เกิดควำมตระหนักในกำรกำจัดของเสีย

ผลกระทบเชิงลบ
 ค่ำครองชีพสูงขึ้น
 ปัญหำอำชญำกรรม
 มีคำ่ นิยมผิดๆ จำกกำรเลียนแบบ
นักท่องเที่ยว
 กำรเลือนหำยของอำชีพดั้งเดิมในท้องถิ่น
 ปัญหำโสเภณี
 คนท้องถิ่นรับวัฒนธรรมใหม่ของ
นักท่องเที่ยว
 พื้นที่ธรรมชำติบำงส่วนถูกทำลำย
 กิจกรรมบำงประเภทมีผลต่อธรรมชำติ
เช่น กำรตั้งกองไฟ เป็นต้น
 เกิดขยะมูลฝอยมำกขึ้น
 เกิดน้ำเน่ำเสีย จำกผู้ประกอบกำร เช่น
ร้ำนอำหำร ที่พัก เป็นต้น

(ตัวอย่ำง)
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
o
o

o

o

o

o

 ชำย
 หญิง
 ๒๐ – ๔๐ ปี
 ต่ำกว่ำ ๒๐ ปี
 ๔๑ – ๖๐ ปี
 ๖๑ ปีขึ้นไป
ท่ำนเคยเดินทำงมำท่องเที่ยวที่แห่งนี้มำก่อนหรือไม่
 เคย จำนวน …………. ครั้ง (รวมครั้งนี้)
 ไม่เคย
ปัจจัยของกำรเลือกมำท่องเที่ยว
 เพื่อนแนะนำ
 เห็นจำกสื่อ/สิ่งพิมพ์
 มีสถำนที/่ กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ  อำหำรอร่อย
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
ในกำรเดินทำงมำเที่ยวครั้งนี้ ท่ำนพักค้ำงแรมในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่
 พัก จำนวน …………….. คืน
 ไม่พัก
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับจำกพื้นที่ท่องเที่ยวครั้งนี้มำกน้อยเพียงใด
เพศ
อำยุ

หัวข้อ
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที/่ บุคลำกร ทีใ่ ห้บริกำร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว
เจ้ำหน้ำทีด่ แู ลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำ ให้ขอ้ มูล หรือตอบข้อซักถำมได้
เป็นอย่ำงดี
มีชอ่ งทำงกำรรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ทีเ่ หมำะสม
ด้ำนสิง่ อำนวยควำมสะดวก
กำรเดินทำงสะดวก ปลอดภัย มีปำ้ ยสัญลักษณ์บอกทำง
ชัดเจน
มีสถำนทีจ่ อดรถ เหมำะสม สะดวก ปลอดภัย
มีห้องน้ำ ห้องสุขำ ทีส่ ะอำด เพียงพอ สะดวกต่อกำรใช้งำน
สำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน (ไฟฟ้ำ น้ำดืม่ น้ำใช้ ) มีคณ
ุ ภำพดี
กำรให้ขอ้ มูลของแหล่งท่องเทีย่ วทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน เช่น
ป้ำย สัญลักษณ์ เอกสำรแผ่นพับ เป็นต้น ให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน
มีปริมำณถังขยะทีเ่ พียงพอ ไม่มขี ยะตกค้ำง
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท่องเทีย่ ว
พืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วมีควำมสมบูรณ์ สวยงำม สะอำด
ควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย ของสถำนที่
กำรจัดสถำนที่ กำรตกแต่งภูมิทศั น์เหมำะสม กลมกลืน
กับธรรมชำติของพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรมำใช้บริกำรครัง้ นี้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :

พอใจ
มำก (๕)

พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย ไม่พอใจ
(๑)
พอใจ (๒)

๔.๓.๘ กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
(ตัวอย่ำง)
กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนให้กบั นักท่องเที่ยว

๔.๔ กำรสนับสนุน
๔.๔.๑

กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก
(ตัวอย่ำง)
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร

กลุม่ เป้ำหมำย

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่

ชุมชน

มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่

นักเรียน

กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

บุคลำกรองค์กร

กำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น

บุคลำกรองค์กร

กำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

บุคลำกรองค์กร/ชุมชน

กำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น

บุคลำกรองค์กร

กำรเตรียมควำมพร้อมเกีย่ วกับภำวะฉุกเฉิน
และกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บุคลำกรองค์กร/ชุมชน

๔.๔.๒ กำรสือ่ สำร และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๔.๒.๑กำรสือ่ สำร
(ตัวอย่ำง)
ช่องทำงและวิธกี ำรสือ่ สำร
ผู้สง่ สำร

สำร

อบต. /ทต.  ทิศทำงกำรจัดกำรท่องเทีย่ ว
 แผนกำรดำเนินงำน
 ข้อมูลองค์กร/ข้อมูลพืน้ ที่
ท่องเทีย่ ว
 ข่ำวสำรควำมเคลือ่ นไหว เช่น
กิจกรรมต่ำงๆ
 กฎระเบียบ ข้อกำหนด
ข้อบังคับกำรใช้พนื้ ที่
 ผลกระทบจำกกำรท่องเทีย่ ว/
กำรเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่

ช่องทำงกำรสือ่ สำร

ผูร้ บั สำร

แผ่นพับ
คูม่ อื

นักท่องเทีย่ ว ผูม้ ำเยือน
ชุมชนท้องถิน่

ป้ำยประชำสัมพันธ์

หน่วยงำนรำชกำรในพืน้ ที่

วิทยุ

ผูป้ ระกอบกำรในพืน้ ที่

เสียงตำมสำย
รำยงำน

๔.๔.๒.๒ กำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
(ตัวอย่ำง)
ขัน้ ตอนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
นักท่องเที่ยว/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

แยกประเภทและ
บันทึกข้อมูล

แจ้งกลับ ผู้ร้องเรียน

ดำเนินกำรแก้ไขและ
ป้องกันกำรเกิดซ้ำของ
ข้อร้องเรียน

นำเสนอแนวทำงแก้ไขและ
ป้องกันกำรเกิดซ้ำ ให้
ผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
ดำเนินกำร
(ไม่เกิน ๑ วัน)

วิเครำะห์สำเหตุแนว
ทำงกำรแก้ไขและ
ป้องกันกำรเกิดซ้ำ
(ไม่เกิน ๒ วัน)

(ตัวอย่ำง)
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

๔.๕ กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)
แผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี ๒๕๖๐
โครงกำรปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์

๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว

เป้ำหมำย

๑) มีจำนวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐%

สรุ ป ผลโครงกำร ท ำกำรปลู ก พั น ธุ์ ไ ม้ พื้ น ถิ่ น ในบริ เ วณลำนกำงเต้ น ท์ และที่ พั ก ส ำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จำนวน ๑๒๐ ต้น ทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒%
กิจกรรม

๑. ศึกษำและรวบรวมพันธุไ์ ม้
พืน้ ถิน่

ผูร้ บั ผิดชอบ
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำรดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม

๒. เพำะพันธุก์ ล้ำไม้
ผลกำรดำเนินกำร
๓. สำรวจพืน้ ทีเ่ พำะปลูกใน
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๔. ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชน
นักท่องเทีย่ วและหน่วยงำน
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ ำหรับกำร
เพำะปลูกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๖. ดำเนินกิจกรรมเพำะปลูก
กล้ำไม้พนั ธุท์ อ้ งถิน่
๗. ดูแลรักษำต้นไม้ทปี่ ลูก
อย่ำงต่อเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงกำรและ
ติดตำมประเมินผลกำร
รอดของต้นไม้

งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำรดำเนินกำร
งำนประชำสัมพันธ์
ผลกำรดำเนินกำร
งำนโยธำ
ผลกำรดำเนินกำร
งำนส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ ว
ผลกำรดำเนินกำร
คนงำนทัว่ ไป
ผลกำรดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำรดำเนินกำร

ปี ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

๔.๖ กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)
รำยงำนกำรประชุมทบทวนผลกำรดำเนินงำน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นำยใจดี สมศักดิ์ศรี
นำยซื่อตรง สุจริต
นำยรักบ้ำน ชุมชนน้อย
นำยช่วยเหลือ ภักดี
นำงสำวท่องเที่ยว ใจงำม
นำงสำวส่งเสริม รักบ้ำน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก
ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ
นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

เริม่ ประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
วำระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ
ไม่มี
วำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ไม่มี
วำระที่ ๓ เรือ่ งสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ไม่มี
วำระที่ ๔ เรือ่ งเพือ่ พิจำรณำ
๔.๑ ผลกำรปฏิบตั ติ ำมแผนกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีกำรจัดทำโครงกำร จำนวน
๑ โครงกำร คือ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด

แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ๒๕๖๐
โครงกำรปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้พื้นถิน่
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว
เป้ำหมำย
๑) มีจำนวนพรรณไม้พื้นถิ่นเพิม่ ขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐%
สรุปผลโครงกำร ทำกำรปลูกพรรณไม้พื้นถิ่น ในบริเวณลำนกำงเต้นท์ และ ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน
๑๒๐ ต้น ทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒%
กิจกรรม

๑. ศึกษำและรวบรวมพรรณไม้พนื้
ถิน่

๒. เพำะพันธุก์ ล้ำไม้

๓. สำรวจพืน้ ทีเ่ พำะปลูกในพืน้ ที่
ท่องเทีย่ ว
๔. ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชน
นักท่องเทีย่ วและหน่วยงำนใน
พืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ ำหรับกำร
เพำะปลูกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

๖. ดำเนินกิจกรรมเพำะปลูกกล้ำ
ไม้พรรณท้องถิน่

๗. ดูแลรักษำต้นไม้ทปี่ ลูกอย่ำง
ต่อเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรรอดของต้นไม้

มติทปี่ ระชุม รับทรำบ

ผูร้ บั ผิดชอบ
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำร
ดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำร
ดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำร
ดำเนินกำร
งำน
ประชำสัมพันธ์
ผลกำร
ดำเนินกำร
งำนโยธำ
ผลกำร
ดำเนินกำร
งำนส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ ว
ผลกำร
ดำเนินกำร
คนงำนทัว่ ไป
ผลกำร
ดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำร
ดำเนินกำร

ปี ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

๔.๒ กำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐ มีข้อร้องเรียนจำกนักท่องเที่ยว
จำนวน ๑ เรื่อง คือ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมำกมำเที่ยวที่น้ำตกไหลเย็นในช่วงสงกรำนต์ ทำให้ทำงเข้ำน้ำตกไหล
เย็นรถติดจำนวนมำก และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ และที่พัก ไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจำนวนมำกเดินทำงมำแล้วไม่สำมำรถเข้ำไปถึงบริเวณน้ำตก เนื่องจำกปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศเดินทำงมำเที่ยวที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืนเพิ่มขึ้นจำนวนมำก ทำงผู้บริหำร
จึงต้องกำรให้เร่งศึกษำกำรจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหำพื้นที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
มติทปี่ ระชุม รับทรำบและนำไปปฏิบัติ
๔.๓ ผลกำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรปลู ก ต้ น ไม้ พื้ น ถิ่ น ในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว ยั ง คงเป็ น ไปตำม
แผนงำนที่กำหนด ดังนี้
งำนสิ่งแวดล้อม ได้ทำกำรศึกษำและรวบรวมพรรณไม้พื้นถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลยั่งยืน เช่น กำลังพญำเสือโคร่ง มะม่วงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดดำ รกฟ้ำ และ มะเฟืองช้ำง เป็นต้น ซึ่งได้
ทำกำรเพำะพันธุ์กล้ำไม้ทั้งหมด ๒๐๐ ต้น นอกจำกนี้ได้ทำกำรสำรวจพื้นที่เพำะปลูกในพื้น ที่ท่องเที่ยวซึ่งงำน
สิ่งแวดล้อมได้ทำกำรสำรวจพื้น ที่เพำะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวน้ำตกไหลเย็น บริเวณลำนกำงเต้นท์ และที่พั ก
สำหรับนักท่องเที่ยว
งำนประชำสัมพันธ์ ได้ทำกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผ่ำนทำง ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน แผ่นพับประชำสัมพันธ์ website สื่อวิทยุ
ท้องถิ่น และ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
งำนโยธำ ได้สำรวจและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกำรเพำะปลูกในพื้นที่ดังกล่ำว
งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมเพำะปลูกกล้ำไม้พรรณท้องถิ่นจำนวน ๑๒๐
ต้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงำม เข้ำมำร่วมกำรปลูกต้นไม้ รวมจำนวน ๑๐๐ คน
งำนสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลต้นไม้ที่ปลูกจำนวน ๑ คน โดยมีหน้ำที่รดน้ำ
และให้ปุ๋ยช่วงแรก
มติที่ประชุม รับทรำบ

๔.๔ ควำมเหมำะสมของทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำน
ปั จจุ บั น องค์ กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มี อัต รำกำลังพลรวมจำนวน ๑๕ คน ซึ่ งยั ง
เพียงพอต่อกำรทำงำน แต่สำหรับ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษำต้นไม้ที่
ปลูก เนื่องจำกในช่วงกลำงปีจะมีกำรจัดงำนท่องเที่ยวทำให้มีเจ้ำหน้ำที่ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไม่เพียงพอจึงอยำกให้
งำนโยธำส่งเจ้ำหน้ำที่มำช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๐
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบตำมที่เสนอ
๔.๕ กำรเปลี่ ยนแปลงที่ สำคัญ ที่อ ำจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำร
ดำเนินงำน
ไม่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนกำรดำเนินงำน
มติทปี่ ระชุม รับทรำบ
๔.๖ ควำมเหมำะสมของแผนกำรดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ยังคงมีควำมเหมำะสม
มติทปี่ ระชุม รับทรำบ

คำนำ
คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้กับองค์กรที่มีบทบำท หน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและ
รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยจะเน้นกระบวนกำรดำเนินงำนที่
สอดคล้องตำมรูปแบบมำตรฐำนสำกล และกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมุ่งหวังที่
จะให้เกิดกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. ยึดถือเพื่อ
พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ มีกำร
สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงมีกำรอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ดีงำม
อย่ำงยั่งยืน
สำหรับคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ได้มีกำรปรับปรุงให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (Global
Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้ พิ จ ำรณำควำมสอดคล้ อ งของมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ ยวอย่ำงยั่งยืนของ อพท. กับหลักเกณฑ์ กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนสำหรั บ
สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วของ GSTC (GSTC-Recognized) และ GSTC ได้ ใ ห้ ก ำรยอมรั บ ว่ ำ
“มำตรฐำนกำรจั ด กำรกำรท่ อ งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ” มีควำมเทียบเท่ำกับหลัก เกณฑ์ ดังกล่ำว
(Equivalent to the GSTC Destination Criteria) อพท. หวังว่ำ คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ทุกองค์กรที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทั้ง
ภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น นักวิชำกำร นักพัฒนำและบุคคลทั่วไปที่สนใจกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืนตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน ได้นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกำรพัฒนำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ที่ดีและยั่งยืนต่อไป

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ ที่พิเศษ
เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ภำพรวมของมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๑ ขอบข่ำย
๒ คำศัพท์และคำนิยำม
๓ หลักกำรดำเนินงำน
๔ ข้อกำหนด

๑
๒
๓
๔
๖

ส่วนที่ ๒ แนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
๔ ข้อกำหนด
๔.๑ กำรกำกับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมกำรกำกับดูแล
๔.๑.๒ ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๔.๑.๓ คณะทำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๔.๒ แผนกำรดำเนินงำน
๔.๓ กำรนำไปปฏิบัติ
๔.๓.๑ กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
๔.๓.๒ กำรสนับสนุนศักยภำพชุมชน
๔.๓.๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๔ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
๔.๓.๕ กำรจัดเตรียมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรตลำด
๔.๓.๗ กำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง
๔.๓.๘ กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๔.๔ กำรสนับสนุน
๔.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก
๔.๔.๒ กำรสื่อสำร และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๕ กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรดำเนินงำน
๔.๖ กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน

๑๘
๑๘
๑๘
๒๐
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๖
๒๘
๓๔
๓๗
๔๐
๔๑
๔๓
๔๔
๔๔
๔๖
๔๙
๔๙

ภำคผนวก
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรปฏิบัติ

ผ-๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
มาตรฐานฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนี้ยังคาดหวังที่จะเห็นผลการดาเนินงานของ
องค์กรที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งถือ เป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มาตรฐานฉบับ
นี้ จึงนับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดาเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มาตรฐานฉบั บ นี้ พั ฒ นาขึ้ น บนพื้ น ฐานแนวคิ ด ของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรื อ
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วย
ค้นหาปัญหาและอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้
วางแผน (Plan):

การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการ และทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
สามารถบรรลุทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปฏิบัติ (Do):

การนาระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดาเนินงานเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามผล

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ตรวจสอบ (Check): การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความคาดหวั ง ตาม
แผนการดําเนินงาน
ปรับปรุง (Act):

การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและความ
คาดหวัง หรื อมีแ นวโนมไมเป นไปตามความคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได จากการ
ติดตามผลการดําเนินงานไปพัฒนาอยางตอเนื่องในการดําเนินงานครั้งตอๆ ไป

มาตรฐานฉบับนี้เนนใหเห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามมาตรฐาน รวมทั้ง
การปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางดานการทองเที่ยว ซึ่งความสําเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางนั้น
ขึ้นอยูกับความมุงมั่นของบุคลากรขององคกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูง นอกจากนี้
หากองคกรใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคลายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเขากับมาตรฐานที่มี
อยูเดิมได รวมทั้งองคกรควรจะสนับสนุนใหองคกรอื่นที่เกี่ยวของกับองคกรใหมีการนํามาตรฐานฉบับนี้ไป
บริหารจัดการการทองเที่ยวดวย

๑ ขอบขาย
มาตรฐานนี้เปนขอกํ าหนดสํ าหรับองคกรใชเป นแนวทางในการบริ หารจัดการการทองเที่ยวอย าง
ยั่งยืนที่คํานึงถึงประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ
และสุนทรียภาพ โดยประเด็นดังกลาวนั้นไดรับการพัฒนาจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน องคกร
สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเองใหเปนการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน โดยการนํามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองคกรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม
สภาพทางสังคม การใชประโยชนที่ดิน การจัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม นอกจากนี้ในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวองคกรจะตองคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนใสใจใน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและผูมาเยือนควบคูไปดวย
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ องคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับการ
ดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการการทองเที่ยว ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการทองเที่ยวที่ยังไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรตั้งไว
การแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติที่สอดคลองตามมาตรฐานฉบับนี้ องคกรสามารถดําเนินการได โดย

๒

๑)

ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอยางเปดเผย หรือ

๒)

ไดรับการยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานโดยกลุมบุคคลที่สนใจตอองคกร เชน ชุมชน หรือ

๓)

ไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเปนองคกรที่ผานเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒

คําศัพทและคํานิยาม
มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดคําศัพทและคํานิยามเฉพาะไวดังตอไปนี้

๒.๑ มาตรฐาน
เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เอกสารดังกลาวมีการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดสําหรับเปนขั้นตอนในการดําเนินการอยางเปนระบบ
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ เป น ขั้ น ตอนในการจั ด การการท องเที่ ย วอย า งเป น ระบบ ประกอบด วย การ
วางแผน การนํ า ไปปฏิ บั ติ การตรวจสอบ และการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

๒.๓ การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนและรองรับสภาวะในอนาคตทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ โดยคํานึงถึง
การใชทรัพยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น
วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

๒.๔ องคกร
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ทองเที่ยวที่กํากับดูแล และมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว

๒.๕ ชุมชนทองถิ่น
กลุมคนที่อยูรวมกันโดยไดตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมรวมกันมาอยางเปนระบบ และมีแบบ
แผนในทองถิ่นซึ่งองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเที่ยว

๒.๖ ผูมีสวนไดสว นเสีย
บุ ค คล กลุ ม บุ ค คล ที่ ใ ห ค วามสนใจต อ การดํ า เนิ น งานขององค ก รซึ่ ง อาจได ป ระโยชน ห รื อ เสี ย
ประโยชนจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร

๓

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.๗ ผูมีสวนไดสว นเสียที่สําคัญ
บุคคล กลุมบุคคล ที่ใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานขององคกร

๒.๘ อัตลักษณ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวบงชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน
เชื้ อ ชาติ ภาษา วั ฒ นธรรม และศาสนา ซึ่ ง รวมถึ ง ภู มิ ป ญ ญา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พฤติ ก รรม และ
ลักษณะเฉพาะบุคคล

๒.๙ ภูมิศาสตร
ลักษณะพื้นผิวโลกที่เกี่ยวของกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑๐ สุนทรียภาพ
ความเขาใจและความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แตละบุคคล
สามารถเขาใจและรูสึกได

๓

หลักการดําเนินงาน

๓.๑ การปฏิบัตติ ามกฎหมายอยางครบถวน
องคกรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอื่นๆ และไมหาชองทางหลีกเลี่ยง โดย
๑)

ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอื่นๆ ที่ประกาศดวยอํานาจของ
กฎหมาย ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด

๒)

กํากับใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติใหสอดคลองดวย

๓)

มีการติ ดตาม และทบทวนเพื่ อให ทราบถึ งกฎหมาย กฎระเบี ยบ และขอกํ าหนดอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของตามชวงระยะเวลาที่กําหนดและกรณีที่กฎหมาย และกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง

๔)

พัฒนาการวางแผนขององค กรให มีการปรึ กษาอย างใกลชิดกั บผูมี สวนไดสวนเสียและอยู
ภายใตกระบวนการมีสวนรวม กฎระเบียบในการวางแผนและการตัดสินใจขององคกรจะตอง
มีการสื่อสารตอสาธารณะและมีการบังคับใช

๓.๒ การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
องคกรมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย
๑)

๔

ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม และอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
สุจริต ยุติธรรม โดยคํานึงถึงประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และมุงเนนผลประโยชนของผูมีสวนได
สวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่น
๒)

มีโครงสรางการบริหารที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม

๓)

มีกระบวนการในการกํากับดูแลที่ทําใหเกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การแกไข
และการปองกัน เพื่อไมกอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนขององคกร ซึ่งอาจจะนําไปสู
การปฏิบัติที่ไมมีจริยธรรมได

๓.๓ การเคารพในการมีสวนรวมอยางเทาเทียม
องคกรเคารพในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม และสนับสนุนใหเกิดความเทา
เทียมในการจางงาน การฝกอบรม ความปลอดภัยในการทํางาน และการจายคาจางที่เปนธรรม สําหรับทุก
คนรวมถึง คนในทองถิ่น ผูหญิง เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอย คนที่มีศาสนาแตกตางกัน และผูที่ตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดย
๑)

บงชี้ผูมีสวนไดสวนเสีย

๒)

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่อาจไดรับผลประโยชนหรือ
ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ
องคกรที่เกี่ยวของกับกลุมคนเหลานั้น รวมทั้งนําความคิดเห็นที่ไดรับไปประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององคกร

๓)

คํานึงถึงความสามารถของชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไป
ดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรควบคูไปดวย

๓.๔ การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส
องคกรมีการดําเนินงานดวยความโปรงใสอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได โดย
๑)

เป ดเผย ทิ ศทาง ผลการตัด สินใจ และผลการดํา เนินงานที่อ าจมีผลกระทบตอ ประเด็ น
ทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และ
สุนทรียภาพอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน

๒)

เปดโอกาสใหผูที่อาจไดรบั ผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก

๓)

มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการ
สรางความเชื่อมั่นและชวยใหการดําเนินงานปลอดจากการทุจริต

๕

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓.๕ การยอมรับตอภาระหนาที่ที่ตรวจสอบได
องคกรมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอผลกระทบในประเด็นทางดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินงานขององคกร โดย
๑)

ยอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผูที่อาจไดรับผลกระทบ

๒)

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการแกไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น
และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา

๓.๖ การดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสมดุล
องคกรมีการจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการทองเที่ยวตามมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลหรือบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
อยางสมดุลตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ
ผานกระบวนการทํางาน การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร โดยมุงที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความ
จําเปนและการดําเนินงานที่กอใหเกิดของเสีย และเนนการสรางประโยชนในระยะยาว

๔

ขอกําหนด

๔.๑ การกํากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล
องคกรมีการแตงตั้งคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหมั่นใจ
วาองคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และความคาดหวัง
ของผู มีส วนได สว นเสี ย ที่สํา คั ญ โดยจํ า นวนของคณะกรรมการขึ้ นอยู กั บ ปริม าณงานและขนาดของพื้ น ที่
ทองเที่ยวที่กํากับดูแล โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิม ซึ่ง
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรขององคกร
ผู แ ทนของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ และผู แ ทนของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน

๒)

กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามโครงสรางที่กําหนดไว อยางนอย
๒.๑)

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน
๒.๓)

๖

ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยว

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

สื่ อ สารโครงสร า งคณะกรรมการ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให ผู ที่
เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องค กรมี ทิศ ทางการจั ด การการท อ งเที่ ยวอย า งยั่ง ยืน ที่ เ หมาะสมกั บสภาพสิ่ ง แวดล อ ม
เศรษฐกิจ สัง คม วั ฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุ ณภาพ และสุ น ทรี ยภาพ รวมทั้ งสอดคลองกั บ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปนเครื่องมือที่ทําใหทุกหนวยงาน
ในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการดําเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนใหเกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ
นโยบายในการวางแผน การประเมิ น ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อม เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมถึ ง การใช
ประโยชนที่ดิน การออกแบบ การกอสราง และการรื้อถอนใหเกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการ
กระจายและเพิ่มรายไดจากกิจกรรมการทองเที่ยวไปสูชุมชนทองถิ่น รวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย
๑)

ศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เ หมาะสมกั บพื้ นที่ที่
กํ า กั บ ดู แ ล ทั้ ง สภาพสิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และนโยบายภาครัฐที่ เกี่ ยวข องสําหรับเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒)

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๓)

จัดทําเปนลายลักษณอักษร

๔)

สื่อสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานช องทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติ

๕)

สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางที่เหมาะสม

๖)

กําหนดกลไกในการจําแนกถึงโอกาสในการทองเที่ยวตลอดทั้งป และลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทองเที่ยวตามความเหมาะสม

๗)

รักษาสมดุลความตองการทั้งดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ
ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ

๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
องค ก รมี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ และกํ า หนดบทบาทหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให กั บ
บุคลากรขององคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
๑)

กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่ง
อาจกําหนดขึ้นมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรที่มีอยูเดิม

๗

๒)

ก าหนดบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ บุ ค ลากรตามโครงสร้ า ง
คณะทางานสาหรับดาเนินงานตามข้อกาหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

๔.๒ แผนการดาเนินงาน
องค์กรมีการจัดทาแผนการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ
ซึ่งแผนการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อ
ถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุนให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สิน ที่คานึงถึง
สิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม
และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนและบังคับใช้ แผนการดาเนินงาน แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็น
จากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แผนการดาเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบจากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความ
เหมาะสม เพื่อ สร้า งสมดุลระหว่า งความต้อ งการของท้อ งถิ่น ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย
๑)

รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๒)

กาหนดระยะเวลาของแผนการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

๓)

กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้

๔)

กาหนด วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จาเป็น

๕)

สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ

๔.๓ การนาไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล
และพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย
๑)

เปิ ดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อ

การท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดทา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง

๒)

ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
การท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย

๓)

จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม รวมไปถึ ง ความเสี่ ย งและโอกาสที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๔)

นาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และ
คานึงถึงสุนทรียภาพ

๕)

ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิด
ความยั่งยืน

๖)

รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ครอบครองทรัพย์สินที่คานึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม และ/หรือ ให้มกี ารชดเชยอย่างสมเหตุสมผล

๗)

ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู
มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย
๑)

สนั บ สนุ น การพัฒ นาทัก ษะ การฝึ ก อบรมในการประกอบอาชี พ เพื่อ รองรับ การ
ท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

๒)

ส่ ง เสริ ม คนในชุ ม ชนให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ประกอบอาชี พ โดย
พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนใน
ชุมชน

๓)

สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ส่ง เสริม ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละบริก ารของท้ อ งถิ่ น ตามหลัก การ
การค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
พื้ น ที่ รวมถึ ง อาหารพื้ น บ้ า น เครื่ อ งดื่ ม วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนี ย มพื้ น บ้ า น หั ต ถกรรม ศิ ล ปะการแสดง สิ น ค้ า
การเกษตร บริการต่างๆ

๔)

ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น

๕)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๖)

จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชน
ทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้ง
ในรูปแบบของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา

๗)

ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดล้อม
องค์กรมีการกาหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสาหรับดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกาหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามกฎหมาย กาหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษ ที่เหมาะสมและปลอดภัย
สาหรับสิ่งมีชีวิต มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อ
สาธารณชน ซึ่งรวมถึง การใช้พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย
๑)

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ดังต่อไปนี้
๑.๑)

การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน
เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และตรวจวัดการใช้พลังงานในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีแผนงาน
ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์พลังงานและมีการสนับสนุนให้
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตอบแทนและรายงานให้
สาธารณชนรับทราบ

๑.๒)

การใช้น้า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้าและการใช้น้า
อย่างเหมาะสม เพื่อ ให้ก ารใช้ น้าสาหรับ การท่องเที่ยวและชุ ม ชนมี ความ
สมดุลและดาเนินการร่วมกันได้

๑.๓)

น้าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ในการสันทนาการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้า โดยต้องมีการเปิดเผยผลการ
ตรวจสอบต่ อ สาธารณชน และมี ร ะบบที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หา
คุณภาพน้าอย่างทันท่วงที

๑.๔)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี การปรับตัว เพื่อรับต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือก
สถานที่ การออกแบบ และการจัด การสิ่ งอํ านวยความสะดวก เพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวและการฟนตัวของการทองเที่ยว
๑.๕)

อื่นๆ ที่จําเปน

๒)

จัดเก็บ และบันทึกขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวของในพื้นที่ทองเที่ยว และพรอม
ที่จะเปดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษตอสาธารณชนเมื่อมีการรองขอ

๓)

กําหนดมาตรการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนใหผูประกอบการ ลดการใช การใชซ้ํา
และการนํากลับมาใชใหม โดยขยะมูลฝอยที่ไมสามารถนํามาใชซ้ํา หรือนํากลับมาใช
ใหมให มีการกําจัดอยางปลอดภัย และยั่ งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเ พื่อลด
ปริมาณของเสีย และคําแนะนําในการจัดการของเสียอยางเหมาะสม มีการสงเสริม
ผูป ระกอบการในท อ งถิ่ นเพื่อ นํา กลยุ ทธ ก ารลดของเสี ย และให การตอบแทนผู ที่
สามารถปฏิบัติได

๔)

กําหนดมาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด หรือมีระบบการจัดการดานมลพิษ ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง
ความรอน สารพิษ การสั่นสะเทือน เขมา ขี้เถา

๕)

พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมา
ใชใหมทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

๖)

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบรรเทาสภาวะการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การลดก า ซเรื อ น
กระจก และมีการปรับกลยุทธเพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และ
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความทาทาย
และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๗)

ลดหรือทดแทนการใชสารอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจากธรรมชาติที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๘)

ปกปองเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหลงธรรมชาติ ที่อยูอาศัย สายพันธุ และระบบนิเวศ
(ทั้ งทางทะเลและทางน้ํา ) มี การลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ
ติดตามตรวจสอบพื้นที่ออนไหว และมีการฟนฟูหรือปดพื้นที่หากจําเปน ปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรอยางไมยั่งยืน กําหนดมาตรการ
เพื่อปองกันผลกระทบตอสัตวปาและพันธุพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุของสายพันธุ
และปองกันการรุกรานของสายพันธุตางถิ่น

๑๑

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๙)

ลดผลกระทบจากการขนสง


จัดหาระบบขนสงสาธารณะที่เพียงพอและสนับสนุนใหมีการใชระบบขนสง
สาธารณะ



พิจารณาลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกี่ยวของกับการ
เดิ น ทางของนั ก ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ส ง เสริ ม มาตรการที่
เหมาะสมเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก



สงเสริมใหมีเสนทางจักรยาน (ถาเปนไปได)



พั ฒ นากลไกเพื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วได เ ข า ถึ ง ระบบขนส ง
สาธารณะที่มีคุณภาพ

๑๐) ตรวจสอบให แ น ใ จว า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมาตรฐานระดั บ ท อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ สําหรับการเก็บ การจับ การแสดง และ
การขายของปาทั้งพืชและสัตว

๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย
องคกรมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่เขามารวมกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่กํากับดูแลขององคกร โดย
๑)

มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่
ทองเที่ยว

๒)

มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝมือ
มนุษยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยว

๓)

เตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน อุปกรณที่ใชในภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยว

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
องคกรมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความตองการ
ของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย (การทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล) โดย

๑๒

๑)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีปาย
บอกทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่ถูกตอง ชัดเจน

๒)

กําหนดขอปฏิบัติ และกฎระเบียบเขาใชพื้นที่ทองเที่ย ว เพื่อรักษาเอกลักษณทาง
ธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๓)

มีหองสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ

๔)

มี ถั ง ขยะที่ อ อกแบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ ทั ศ น์ ข องพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วและมี ป ริ ม าณ
เหมาะสม

๕)

จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับนากลับมาใช้ใหม่และการบาบัดของเสีย

๖)

จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ
และตระหนั กถึงความสาคั ญ การสื่อความหมายมีความถูกต้องและเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรม และข้อมูลจัดทาขึ้นโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร (แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน์) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งมีการให้ข้อมูล
ไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี สถานที่สาคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดทาเป็นภาษาต่างๆ

๗)

จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ
หรือผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวก

๘)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

๙)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า
หัตถกรรมชุมชน

๔.๓.๖ การส่งเสริมการตลาด
องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว คานึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริก าร และประเด็น อื่ น ที่ เ กี่ ยวข้อ งด้ วยข้อ ความที่เ ป็ น จริง และเคารพต่อ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และ
นักท่องเที่ยว โดย
๑)

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล

๒)

สื่ อ สารการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การตลาดด้านการท่องเที่ยวด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาต่างๆ และสื่อที่
เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

๓)

เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยคานึงถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดทารายงานต่อ
สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน จัดทารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดทารายการให้ทันสมัยและมีการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน จัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจาทุกปี โดย
๑)

ติดตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ
และสุนทรียภาพ

๒)

กาหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นทีท่ ่องเที่ยว และ
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยกากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

๓)

ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดย
มี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมถึ ง การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น การออกแบบ การก่ อ สร้ า ง และการรื้ อ ถอนให้ มี ค วามยั่ ง ยื น
ดาเนินการตรวจสอบและควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า
การจัดแสดง หรือการมอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

๔)

ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น

๕)

ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน
รายได้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๖)

บันทึกจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ย ต่อปี โดย
แบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน

๗)

ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ

๔.๓.๘ การส่งเสริมแนวคิดการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นนาแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป
ดาเนินงาน โดย
๑)

พั ฒ นากิ จ กรรมเผยแพร่ แ นวคิ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ไปยั ง
หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

๒)

สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

กาหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก ต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื น
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทกี่ ากับดูแล

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก
องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี
ความรู้ ความเข้า ใจ และความสามารถในการปฏิบั ติไ ด้อย่า งมี ป ระสิทธิผ ลตามทิศ ทางการจั ดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่กาหนดไว้ โดย
๑)

๒)

จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
องค์กรในทุกระดับ ดังนี้
๑.๑)

ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๑.๒)

แผนการดาเนินงาน

๑.๓)

ทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑.๔)

การฝึกอบรมประจาปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

พั ฒ นากระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนั ก ให้ กั บ
บุคลากรใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนตาแหน่งหรือบุคลากรใหม่

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่อง
การท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง และ
เหมาะสม องค์กรมีระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมี
การจัดทารายชื่อผู้ประกอบการในพื้นที่กากั บดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว โดย
๑)

กาหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒)

จัดเตรียมขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะที่เขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง
ตรงตอความตองการ และทันตอเหตุการณ

๓)

สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวของ
พื้นที่ทองเที่ยว ดวยการใหความรูเรื่องของสภาพภูมิอากาศทั้งตอชุมชน
และนักทองเที่ยว

๔)

สื่อสารในประเด็นดังตอไปนี้
๔.๑)

ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกร

๔.๒)

แผนการดําเนินงาน

๔.๓)

ขอมูลขององคกร

๔.๔)

ขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรดานการทองเที่ยว

๔.๕)

ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกร
และผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทองเที่ยว

๔.๖)

ชองทางในการติดตอสื่อสาร

๔.๗) กฎระเบี ย บ ข อ กํ า หนด หรื อ ข อ บั ง คั บ ในการเข า ใช พื้ น ที่
ทองเที่ยว เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่น
๔.๘)

กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับเพื่อปองกัน
การค า ประเวณี การมี เ พศสั ม พั น ธ หรื อ การแสวงหา
ผลประโยชนและการลวงละเมิดตอผูอื่น โดยเฉพาะเด็ก วัยรุน
สตรี และชนกลุมนอย

๔.๙)

แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔.๑๐) รายการทรัพยสินและสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
๔.๑๑) อื่นๆ ที่จําเปน

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
องคกรมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเที่ยวที่ไดรับจากผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถเขาถึง
ไดงาย มีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแกไขไปยังผูเกี่ยวของ โดย
๑)

๑๖

กําหนดแนวทางตอบสนองตอขอรองเรียนใหครอบคลุมถึงการรับขอ
รองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไขและ

ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ซ้ า รวมทั้ ง การแจ้ ง ผลการด าเนิ น การกลั บ ไปยั ง ผู้
ร้องเรียน
๒)

จัดเก็บผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๔.๕ การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง โดย
๑)

ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงานเป็นระยะ

๒)

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

๓)

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๔.๖ การทบทวนผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการทบทวนผลการดาเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ
แก้ไขการดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงานเป็นไปตามทิศทางการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน

๒)

ทบทวนผลการดาเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑)

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๒.๓)

ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงาน
๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการดาเนินงานประจาปี
๒.๘) อื่นๆ ที่จาเป็น

ส่วนที่ ๒
แนวทางการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การดาเนินงานให้สอดคล้องกับ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” นั้น องค์กรจะต้อง
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อ “๔ ข้อกาหนด” ในมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยข้อ ๑-๓
จะเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องและง่ายต่อการทาความเข้าใจ จึงจะเน้นอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามข้อ “๔ ข้อกาหนด” เป็นหลัก
และใช้หัวข้อให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สาหรับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีดังนี้

๔

ข้อกาหนด

๔.๑ การกากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ โดยจานวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่กากับ
ดูแล โดย
๑)

กาหนดโครงสร้า งคณะกรรมการหรือบู รณาการเข้ากับ คณะกรรมการที่มี อยู่เดิม ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ อย่างน้อย
๒.๑)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒.๒) พิจารณาแผนการดาเนินงาน
๒.๓)
๓)

ติดตามผลการดาเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว

สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องจัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมกาหนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และดาเนินการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่ อแสดงความสอดคล้องกับ
ข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใส และ
สร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น
 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกเทศมนตรีและรองนายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรเป็นประธานกรรมการ
 เจ้าหน้าที่ขององค์กร เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ
ศึกษา เจ้า หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้า หน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ เจ้า หน้า ที่
สุขาภิบาล เป็นเลขานุการ
 ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ เช่น ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
เป็นกรรมการ
 นั ก วิ ช าการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เช่ น ครู หรื อ อาจารย์ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
เจ้าหน้าที่จากสานักศิลปากร เป็นกรรมการ
 ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น มัคคุเทศก์ ตัวแทนจาก
โรงแรมหรื อ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ผู้ ป ระกอบการรถขนส่ ง เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ และ
ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ อพท. เจ้าหน้าที่ ททท. เป็นกรรมการ

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้ องกับผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง
หรือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ เช่น
 การกาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 การพิจารณาแผนการดาเนินงาน
 การติดตามผลการดาเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุก ๖ เดือน

๓)

สื่อสารผังโครงสร้างหรือ ประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรทราบ ดังนี้

 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชนและ
นั ก วิ ช าการด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เสี ย งตามสาย จดหมายข่ า ว
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ หรือการประชุมของชุมชน

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
องค์ ก รมี ทิ ศ ทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ทาให้ทุกหน่วยงานในองค์กร
เข้าใจถึงเป้าหมายในการดาเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายใน
การวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระจายและเพิ่มรายได้
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดย
๑)

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่กากับ
ดู แ ล ทั้ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย
คุ ณ ภาพ และสุน ทรีย ภาพ และนโยบายภาครัฐ ที่เ กี่ ยวข้อ งสาหรับ เป็ น กรอบในการ
กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร

๔)

สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

๕)

สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

๖)

กาหนดกลไกในการจาแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

๗)

รักษาสมดุลความต้องการทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ
ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ ก รต้ อ งจั ด ท าทิ ศ ทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย
คาขวัญ และดาเนินการสื่อสารข้อมูล รวมถึงรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกาหนด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสารวจสภาพพื้นที่ท่องเที่ยว ศึกษาจากเอกสาร แผนผัง
หรือแผนที่ท่องเที่ยว สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้นาชุมชน รวมทั้งศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เช่น ทิศทางการจัดการท่องเที่ยวของประเทศ หรือของจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่มาใช้ เป็นกรอบใน
การกาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๒)

จัดทาทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม ซึ่งทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สามารถบูรณาการเข้ากับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คาขวัญ จุดหมายเพื่อการพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ
เช่น แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวที่จัดทา
ขึ้นจะต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับข้อมูล สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาและรวบรวมไว้

๓)

สื่อสารทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขององค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ โดยผู้บริหาร ดังนี้
 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมการ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวหรือผู้
มาเยือน ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เสียงตามสาย ป้าย
ประกาศ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือการประชุมของชุมชน

๔)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
อย่างเหมาะสม เช่น จัดทาแผนงานด้านการท่องเที่ยวประจาปี จัดทาปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม
๑๒ เดือน หรือจัดทาแผนที่/แผนผัง แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือภายในพื้นที่ขององค์กร

๕)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงความสมดุลของ สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ เช่น ผลการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร จัดให้มีการสาน
เสวนา การประชุมกลุ่มย่อย หรือการประชุมประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่ว นเสี ย ที่มี ต่ อ แผนงานด้า นการท่ อ งเที่ย วขององค์ ก ร เช่ น การประชุ ม กลุ่ม ของชมรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น

๔.๑.๓ คณะทางานการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
องค์ ก รมี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ และก าหนดบทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ
บุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
๑)

กาหนดโครงสร้างคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
อาจกาหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทางาน
สาหรับดาเนินงานตามข้อกาหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องจัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้งและดาเนินการสื่อสารข้อมูล และ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการ
ท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นที่ ชั ดเจน โดยก าหนดขึ้ นมาใหม่ หรื อประยุ กต์ ใช้ ตามผั งโครงสร้ างการ
บริหารงานขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้องตามผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง
หรือคาสั่งแต่งตั้งที่กาหนดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

๓)

สื่อสารผังโครงสร้าง หรือประกาศแต่งตั้ง หรือคาสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

๔.๒ แผนการดาเนินงาน
องค์กรมีการจัดทาแผนการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่งแผนการ
ดาเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้
มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุน
ให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่คานึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น
ของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล
มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการดาเนินงาน
แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการ
ดาเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบ
จากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของท้ องถิ่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย
๑)

รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๒)

กาหนดระยะเวลาของแผนการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

๓)

กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้

๔)

กาหนด วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จาเป็น

๕)

สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องจัดทาแผนการดาเนินงาน และสื่อสารแผนการดาเนินงาน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ
เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ย วข้องด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การทา
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในครอบครองทรัพย์สินของ
ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม และนาประเด็นที่
ได้มาประกอบการจัดทาแผนการดาเนินงาน

๒)

จัดทาแผนการดาเนินงานสาหรับการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืนขององค์กร (ข้อกาหนด
๔.๑.๒) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจบูรณาการเข้ากับแผนการดาเนินงานที่มีอยู่ เดิม เช่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี

๓)

จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี) ที่สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน (แผน
ระยะกลาง ๓-๕ ปี) เป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับใช้ในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด
ที่ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากร
ที่จาเป็น เช่น งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล

๔)

หากมีการดาเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้ดาเนินการจัดทาแผน
แก้ไขเป็นอันดับแรก

๕)

สื่อสารแผนการดาเนินงานสาหรั บการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) และแผน
ปฏิบั ติง านประจ าปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี ) ให้กั บ ผู้ รับ ผิ ดชอบและผู้ ที่เ กี่ ยวข้อ งรับ ทราบผ่ า น
ช่องทางต่างๆ เช่น ประชุม หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร อีเมล์ จดหมาย

๔.๓ การนาไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย
๑)

เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดทา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง

๒)

ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถี
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย

๓)

จั ด กิ จ กรรมหรื อ ให้ ค วามรู้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๔)

นาเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญา และวิถีชี วิตของ
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และคานึงถึง
สุนทรียภาพ

๕)

ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน

๖)

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสาธารณชนเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
ครอบครองทรัพย์สิน ที่คานึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม และ/หรือ ให้มกี ารชดเชยอย่างสมเหตุสมผล

๗)

ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู
มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินกิจกรรม และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตาม
ข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนงาน การทางานตามแผน การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้วยวิธี
ที่เหมาะสม เช่น การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การจัดทาแบบสอบถามเพื่อ
สารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนท้องถิ่น การให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะทางาน การประชุม
สรุป ผลการทางาน ตัวอย่า งการพัฒ นาพื้ น ที่ท่อ งเที่ยวที่ให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่วนร่วม เช่ น การ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์
การจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และการประกาศใช้กฎระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยว และการจัด
กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานประจาปี งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

๒)

ในการก าหนดเขตพื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เช่ น เขตอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
กาหนดเขตด้วย โดยการกาหนดเขตต้องคานึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการไม่บุกรุกหรือทาลาย

๓)

จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้และความเข้าใจกับคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีการที่เหมาะสม
เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การทาแผ่นพับหรือเอกสาร
เผยแพร่ การเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

๔)

ส่งเสริมให้มีการนาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้าง ร้านค้า ในพื้นที่ท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น การออกแบบอาคารทรงไทย
การตกแต่งอาคารหรือสถานที่ด้วยภาพศิลปะพื้นบ้าน การตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น
การตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การตกแต่งร้านค้าด้วยวัสดุตกแต่งทางศิลปะท้องถิ่น
การจัดให้มีร้านอาหารที่ขายอาหารท้องถิ่น โดย
 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พันธุ์พืชท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น
 เผยแพร่ไ ปยั ง ทุก ภาคส่ว น เพื่อ ให้น ารู ป แบบศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาปั ตยกรรม พั น ธุ์ พื ช
ท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไปใช้ตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยว

๕)

ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ให้คานึงถึงผลกระทบที่อาจ
มีต่อเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่งแวดล้อม มีการรายงานการวิ เคราะห์ หรือมี ผลการวิเคราะห์
ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ภายในแหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น รายงานผล
การวิเคราะห์การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร
ภายในพื้นที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

๖)

จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การครอบครองทรัพย์สินที่คานึงถึงสิทธิของชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ
การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของชุมชน เช่น รายงานการประชุม
ประชาคม รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน

๗)

สนับสนุนให้มีการประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ พื้นที่ทางธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และฟื้นฟู
มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม เช่น มีการจัดทาแผนงานการฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว
มีการกาหนดช่วงเวลา หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ภายในพื้นที่

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย
๑)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

๒)

ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา
หรือความสามารถของคนในชุมชน

๓)

สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของ
ท้องถิ่นตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
พื้นที่ รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ

๔)

ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น

๕)

สนับ สนุ นการพัฒนาทัก ษะผู้ ประกอบการในชุ มชนให้สามารถผลิตหรือให้บ ริการที่ มี
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๖)

จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบ
ของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา

๗)

ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินกิจกรรม และบันทึกจัดเก็บพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น การประกอบอาหารท้องถิ่น การประดิษฐ์ของที่ระลึกท้องถิ่น การจักสาน การ
แกะสลัก การทอผ้า การเย็บปักถักร้อย การทอเสื่อ การวาดภาพ การปั้น การฟ้อนรา การ
แสดงดนตรีพื้นเมือง โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ อาจดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม การจัดประกวดสินค้าหรือบริการ การจัดแข่งขันในอาชีพต่างๆ การถ่ายทอดทักษะ
ฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ

๒)

ส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างธุรกิจด้วยต้นทุนตนเอง เช่น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การตั้งกลุ่มอาหารแปรรูป
กลุ่มจักสานและแกะสลัก กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้าจาก
ผ้าพื้นเมือง

๓)

สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ
ของท้องถิ่น รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ ฯลฯ เช่น อาหาร รถขนส่ง เพื่อใช้
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๔)

สนับสนุนและให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ประชาชนเข้ามาเป็น
ลูกจ้างในการดูแลสถานที่ในพื้นที่ท่องเที่ยว การจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจ้างพนักงานขับรถ
นาเที่ยว

๕)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่ มีคุณภาพ
และได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน Clean
Food Good Taste เครื่องหมายของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย

๖)

กาหนดแนวทาง ระบบ หรือข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชน
ทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนของท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๗)

ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการ
จดสิทธิบัตร จัดฝึกอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เช่ น ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดล้อม
องค์กรมีการกาหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสาหรับดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกาหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กาหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับสิ่งมีชีวิต
มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่
ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้
พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง
และกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย
๑)

๒)

จั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ท รั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ดังต่อไปนี้
๑.๑)

การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อ
ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และตรวจวั ด การใช้ พ ลั ง งานในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง มี แ ผนงานส่ ง เสริ ม
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ พลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยมี ก ารตอบแทนและรายงานให้
สาธารณชนรับทราบ

๑.๒)

การใช้น้า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้าและการใช้น้า
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้าสาหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุล
และดาเนินการร่วมกันได้

๑.๓)

น้าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ในการสันทนาการ
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า โดยต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผยผลการ
ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้า
อย่างทันท่วงที

๑.๔)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือก
สถานที่ การออกแบบ และการจั ด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการปรับตัวและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยว และพร้อมที่
จะเปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ

๓)

กาหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้า
และการนากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนามาใช้ซ้า หรือนากลับมาใช้ใหม่
ให้มีการกาจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลดปริมาณของ
เสีย และคาแนะนาในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นเพื่อนากลยุทธ์การลดของเสียและให้การตอบแทนผู้ที่สามารถปฏิบัติได้

๔)

กาหนดมาตรการลดมลพิษ ที่แหล่งกาเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน
สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า

๕)

พิจารณานาทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดไป

๖)

ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซ
เรือนกระจก และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และ
การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและ
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๗)

ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๘)

ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ
(ทั้งทางทะเลและทางน้า) มีการลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตาม
ตรวจสอบพื้ น ที่ อ่ อ นไหว และมี ก ารฟื้ น ฟู ห รื อ ปิ ด พื้ น ที่ ห ากจ าเป็ น ป้ อ งกั น
ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน กาหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และ
ป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น

๙)

ลดผลกระทบจากการขนส่ง


จั ด หาระบบขนส่ ง สาธารณะที่ เ พี ย งพอและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะ



พิ จ ารณาลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ส่งเสริมให้มเี ส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้)



พัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ

๑๐) ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมาตรฐาน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ สาหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการ
ขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินกิจกรรม จัดทาเอกสาร และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อ
แสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ดาเนินการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การจัดงาน
ประเพณี โดยข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการจดบันทึกอาจนามาจัดทาในรูปกราฟเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ทรัพยากรได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ โดย
ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่
 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง เช่น ตรวจวัด จดบันทึก และรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงานและจัดเก็บทั้งที่เป็นแฟ้มและสแกนใส่คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานภายในพื้นที่ขององค์กร หรือจัดทาแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส าหรั บ พลั ง งาน
หมุนเวียนมาใช้ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการ
 ปริมาณการใช้น้า เช่น ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้า
รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้มีการใช้น้าอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมลดการใช้น้า
 น้าดื่ม เช่น จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บ
ข้อมูล และรายงานคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพน้า
อย่างทันท่วงที
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ ย นแปลง เช่ น ภาวะฝนแล้ ง รุ น แรง ปริ ม าณน้ าฝนที่ น้ อ ยลง มลพิ ษ หมอกควั น
แผ่นดินไหว หรือผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา การ
ก่อสร้าง การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

๒)

ดาเนินการสารวจแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยว และระบุประเภทของมลพิษที่เกิดจากแหล่ง/
กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น และทาการตรวจวัดมลพิษ เก็บบันทึก พร้อมรายงานผลการตรวจวัด
ต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ เช่น คุณภาพน้าในพื้นที่ท่องเที่ยว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยองค์กรดาเนินการตรวจวัด

มลพิษหรือใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันการศึกษา
๓)

มีการกาหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้เท่าที่จาเป็น การนากลับมาใช้ซ้า และการนา
กลั บ มาใช้ ใ หม่ ต ามหลั ก การ 3R (Reduce Reuse Recycle ) ของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น
 การลดการใช้ สามารถทาได้ง่ายๆ โดยการใช้เท่าที่จาเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรื อ
เปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานานๆ การ
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อต้องการเดินทางใกล้ๆ ควรใช้วิธีการเดิน การปั่นจักรยาน หรือ
นั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ
 การนากลับมาใช้ซ้า หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น
การนากระดาษที่เขียนแล้ว ๑ หน้ามาใช้หน้าที่เหลือ หรือนามาทาเป็นกระดาษโน้ต (ช่วยลด
การตั ด ต้ น ไม้ ) การใช้ ถุ ง ผ้ า แทนถุ ง พลาสติ ก ใช้ ผ้ า เช็ ด โต๊ ะ แทนกระดาษช าระ หรื อ ใช้
ผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill)
 การนากลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เราสามารถนาไป รี
ไซเคิ ล เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ อาทิ ขวดแก้ ว กระดาษ โลหะ หรื อ พลาสติ ก การน า
น้าทิ้งมาใช้รดน้าต้นไม้ หรือการนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปปรับแต่งใหม่เสมือนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้น
ใหม่มาใช้งานนั่นเอง
โดยองค์กรควรกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เช่น การกาหนดให้มีถังขยะแยกประเภท มีผู้รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ
อีกครั้งก่อนนาไปกาจัด และนาเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลมาเลี้ยงอาหารพนักงาน

๔)

มีการกาหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด หรือมีระบบการจัดการมลพิษที่เ กิดขึ้นในพื้นที่
ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ ครอบคลุม กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารพิษ การสั่นสะเทือน
เขม่า ขี้เถ้า เช่น การห้ามใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ การ
กาหนดเส้นทางจักรยาน และการกาหนดให้มีระบบการจัดการด้านมลพิษ เช่น การติดตั้งถังดัก
ไขมันที่ร้านขายอาหาร การคัดแยก เก็บรวบรวมและกาจัดขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
การติดตั้งระบบบ าบั ดน้ าเสียก่ อนระบายน้าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ การตรวจสภาพรถขนส่ ง
สาธารณะ การกาหนดมาตรการป้องกันเสียงรบกวน หรือมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้ง

๕)

มีการพิจารณานาทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาใช้แทนทรัพยากร
ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ
โดยสามารถนามาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้ เช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน

๖)

มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก (คาร์ บ อนไดออกไซด์ มี เ ทน ไนตรั ส ออกไซต์ ไฮโดรฟลู อ อโร
คาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)) และมี
การปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกด้า นการท่อ งเที่ยว รวมทั้ ง เพื่อ แสดงถึ ง ความท้า ทายและโอกาสที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
 ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่ ๑ ต้น จะช่วยดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ ๘ กิโลกรัม
 การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะที่ต้องใช้วิธีทาลาย
ด้วยการเผา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดขยะคือการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการใช้จักรยาน
 กิจกรรมลดขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณการเก็บขนขยะไปกาจัด
 การรณรงค์ให้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์
 หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น เพื่อลดปริมาณขยะ
 บริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เองในท้องถิ่น ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง
 เดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ นอกจากช่วยลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์แล้วยัง
เป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย
 รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงเท่าที่จะทาได้ หรือ
เดินทางโดยใช้รถร่วมกัน

๗)

มี ก ารพิ จ ารณาลดหรื อ ทดแทนการใช้ ส ารเคมี อั น ตรายและวั ต ถุ อั น ตรายด้ ว ยสารสกั ด จาก
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สมุนไพรในการป้องกันและกาจัดแมลง การทา
เกษตรอินทรีย์ การใช้น้าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมกิจกรรมในการ
ลดการใช้สารเคมีอันตรายรูปแบบอื่นๆ เช่น ฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้

๘)

มีการปกป้อง รักษาสภาพแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ (ทั้งทางทะเล
และทางน้า) เช่น ติดตามตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหว การฟื้นฟูหรือปิดพื้นที่หากจาเป็น กาหนด
มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น การ
ใช้พืช พัน ธุ์ท้องถิ่น ในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น การใช้ ต้นไม้

ท้อ งถิ่ น ในการจั ด ตกแต่ง พื้น ที่ ทดแทนการใช้ ด อกไม้ สดจากตลาด เพื่อ ส่ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น โดย
 เก็บรวบรวมข้อมูลพืชพันธุ์ท้องถิ่น
 จัดทารายการพืชพันธุ์ท้องถิ่น พร้อมรูปภาพประกอบ
 นาพืชพันธุ์ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น เช่น การ
บุกล้างถางพงและเผาป่า การใช้สารเคมีทาลายพรรณไม้ยืนต้น การตัดถนนใหญ่ผ่านเข้าไปในป่า
สมบูรณ์ หรือการนาเข้าพืชหรือสัตว์จากต่างประเทศ หากไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นก็จะเจริญเติบโตทาให้ระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุ์ ต่างถิ่น ซึ่งรวมถึงสัตว์
มีกระดูกสันหลัง วัชพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว์ ซึ่งอาจฆ่าหรือ
เข้าแทนที่ชนิดพันธุ์พืชหรือสัตว์พื้นเมืองได้ เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ บัวตอง หญ้าขจรจบ
กระถินยักษ์ ผกากรอง เต่าญี่ปุ่น ตะพาบไต้หวัน หอยเชอรี่ ปลาหมอเทศ และ อีกัวน่า
๙)

มีการลดผลกระทบจากการเดินทางและการขนส่ง โดย จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอ
และสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น ให้มีการขี่จักรยาน รถราง และส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริการรถจักรยานให้เช่า ส่งเสริมให้มี
เส้นทางจักรยาน หรือพัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ
เช่น รถรางท่องเที่ยว รถไฟฟ้า ให้มีการจัดการได้สะดวก ราคาถูก

๑๐) มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ระหว่างประเทศ สาหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ เช่น จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า
ทั้งพืชและสัตว์ หรือจัดทาระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า
ทั้งพืชและสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้มีคณะกรรมการ และแผนงานใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

๔.๓.๔ การจัดการด้านความปลอดภัย
องค์กรมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่กากับดูแลขององค์กร โดย
๑)

มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว

๒)

มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ท่องเที่ยว

๓) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว

แนวทางการปฏิบัติ
องค์ กรต้อ งดาเนิน กิจ กรรม จั ดทาเอกสาร บั นทึก พร้อ มรวบรวมหลักฐานต่า งๆ เพื่อ แสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด และก่อให้เกิดการดาเนินงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพอนามัยของ
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ต้องมีการประเมินและกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น สุ ข ภาพอนามั ย โดยมี แ นวปฏิ บั ติ ดั ง
ตัวอย่างต่อไปนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ป้ายเตือนอันตราย
จัดทาทางเดินเท้าและทางข้ามถนนที่ปลอดภัย
 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพื้นที่
ท่องเที่ยวเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย เช่น การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายใน
ขณะที่ทากิจกรรมท่องเที่ยว กล้องวงจรปิดในบางจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยด้านอาชญากรรม
ในพื้นที่ท่องเที่ยว ป้ายประกาศเตือนอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย การ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว การจัดทา
โครงการอาสาสมัครเตือนภัยอาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชนเพื่อช่วยสอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือให้กับนักท่องเที่ยว
 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในจุดที่มีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
เช่ น ดิ น ถล่ ม แผ่ น ดิน ไหว ไฟป่ า พายุ น้ าท่ วม และจั ดให้ มี สั ญ ญาณเตือ นภั ย เพื่อ เป็ น
สัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทราบเพื่อให้สามารถหลบหลีกเหตุการณ์ของ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา เช่น มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณ์ธงเตือนอันตราย

และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้วิธีการต่างๆ
ที่จัดทาขึ้นต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ
 สุ ข ภาพอนามั ย ควรจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมการ
ท่อ งเที่ยวให้มี ค วามสะอาด ความเป็ น ระเบี ย บ และความถู ก สุ ขลัก ษณะ อยู่เ สมอ เช่ น
ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม
 องค์กรต้องจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยและ
ประกาศให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่ องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
 จั ดให้ มี ศู น ย์ ช่ วยเหลือ นั ก ท่อ งเที่ยวฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ท่อ งเที่ย วและเจ้ า หน้ า ที่ป ระจ าศู น ย์
เพื่อ ให้ข้อ มูลและช่ วยเหลือ นั ก ท่อ งเที่ยวหรือ ประชาชนในพื้น ที่ เมื่อ เกิ ดเหตุฉุ ก เฉิน หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว
๒)

องค์ ก รมี ก ารจั ดท าแผนรองรับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จากภั ยธรรมชาติแ ละภั ยจากฝี มื อ มนุ ษ ย์
ตัวอย่างดังนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร โดยอาจมีรายละเอียดในแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจาก
การจราจร ดังนี้
-

มาตรการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนในเส้นทาง
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและประสานงานร่วมกับตารวจจราจรในพื้นที่

-

มาตรการทางสั ง คม โดยการตั้ ง จุ ดตรวจสอบและควบคุ ม โดยให้ เ น้ น การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมใน
พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่ถนนสายหลักและ
การควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคนเป็นจานวนมาก

-

มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบสารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือ
สภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือทาป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะๆ

-

มาตรการด้า นการประชาสัม พัน ธ์ โดยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนและเน้นการ
ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ
ข้อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ และใช้ เ ป็ น ข้อ มู ล ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดยประชาสั ม พั น ธ์ผ่ า น
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน หนั ง สื อ พิ ม พ์ และ
หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซม

หรือก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ์
แนะนาเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางลัดสู่ภูมิภาคต่างๆ
-

มาตรการด้ า นบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น กู้ ชี พ กู้ ภั ย จั ด เตรี ย มความพร้ อ มของ
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่ ว ยบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การสั่ ง การและการประสานงาน และการแบ่ ง มอบพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย

 ภัยพิบั ติตามธรรมชาติ เช่น แผนฉุ ก เฉิ นกรณี
อั ค คี ภั ย ไฟป่า น้ าท่ ว ม ดิ น ถล่ ม น้ าป่า
แผ่ น ดิ น ไหว สึ น ามิ โดยอาจมี ร ายละเอี ยดใน
แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
- แผนระยะก่ อ นเกิ ด ภั ย เช่ น การส ารวจ
ความเสี่ยงภัย การตรวจตราอุปกรณ์และ
เฝ้ า ระวั ง อั น ตรายตามมาตรการต่ า งๆ
การประชาสั ม พั น ธ์ และการอบรมให้
ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ
- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดทาโครงสร้างทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผู้อานวยการสั่งการ
ภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาล และทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รวมถึงต้องจัดทาขั้นตอนการระงับเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนฟื้นฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดทามาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในชุมชนและพื้นที่
ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น อาคารและสถานที่ ตลอดจนมาตรการเยี ย วยารั ก ษาพยาบาล
ผู้ประสบภัย
 ภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว องค์กรจัดให้มีแผน
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ เช่น การทาร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์ การหลอกลวง
นักท่องเที่ยว การล้วงกระเป๋าและการกระชากกระเป๋า
๓)

มีการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน และการ
เตือนภัยที่จาเป็นสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันได้แก่
 องค์ ก รต้อ งมอบหมายให้ มี ผู้ รับ ผิ ดชอบในการดูแลอุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ยและอุ ป กรณ์
การเตือนภัย เพื่อดูแลสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตามความถี่ที่องค์กรกาหนด
 องค์ ก รต้ อ งจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฐมพยาบาลขั้ น ต้ น โดยได้ ผ่ า น
การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ได้รับการรับรอง หรือ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาตาบล หรือ

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

อาสาสมัครดานสาธารณสุขประจําตําบล เพื่ออํานวยความสะดวกดานการปฐมพยาบาล
ขั้นตนในพื้นที่ทองเที่ยว
 จัดทํารายการและจํานวนของอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณการเตือนภัยที่ใชปองกัน
หรือรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
- อุปกรณความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ หวงยาง สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน
ธง รถดับเพลิง เครื่องขยายเสียงมือถือ และเปลหาม
- อุป กรณ ป ฐมพยาบาลเบื้ องต น เช น สํ า ลี ผ า กอซแผ น ชนิ ด ฆ า เชื้ อสํา หรั บ ทํ า ความ
สะอาด คีมสําหรับบงเสี้ยน ผาสามเหลี่ยม ผากอซพันแผลขนาดตางๆ กรรไกรขนาด
กลาง เข็มกลัดซอนปลาย แกวลางตา พลาสเตอรมวน ชิ้น ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก
และผากอซซุบพาราฟนสําหรับแผลไฟไหมและอุปกรณชวยหายใจ
- ยาปฐมพยาบาล เชน ยาแกปวดลดไข ยาแกแพ ยาลดน้ํามูก ยาแกปวดทอง ทองอืด
ทองเฟอ ยาโรคกระเพาะ ยาแกทองเสีย ยาใสแผล ยาลางแผล ยาทาแกแพแกคัน
ยาทานวด ยาแกไอ ยาระบาย และยาสูดดม
 จัด ทํ า บั นทึ กรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอ มใช งานของอุปกรณ ความปลอดภั ย
อุปกรณการเตือนภัย ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
องคกรมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความตองการของ
คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย (การทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล) โดย
๑)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีปายบอก
ทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวที่ถูกตอง ชัดเจน

๒)

กํ า หนดข อ ปฏิ บั ติ และกฎระเบี ย บเข า ใช พื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ รั ก ษาเอกลั ก ษณ ท าง
ธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย

๓)

มีหองสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ

๔)

มีถังขยะที่ออกแบบใหสอดคลองกับภูมิทัศนของพื้นที่ทองเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสม

๕)

จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับนํากลับมาใชใหมและการบําบัดของเสีย

๖)

จัดหาขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพื้นที่ทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบ
และตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ การสื่ อ ความหมายมี ค วามถู ก ต อ งและเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรม และขอมู ลจัดทํา ขึ้นโดยชุ มชนมีสวนรวม มี การเผยแพร ผานช องทางการ
สื่อสาร (แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน) และสามารถมีปฏิสัมพันธ รวมทั้งมีการใหขอมูลไป

๓๗

ยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นทีท่ ่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
สถานที่สาคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดทาเป็นภาษาต่างๆ
๗)

จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้
ที่มีข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นทีท่ ่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

๘)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

๙)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า
หัตถกรรมชุมชน

แนวทางการปฏิบัติ
องค์กรต้องดาเนินการจัดให้มี สิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกสภาพร่างกาย รวมไปถึงผู้ทุพพลภาพและ/หรือผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน
รวมถึงต้องจัดทาเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมี
แนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑)

ดาเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาหรือปรับปรุงเส้นทางและ
ป้ายบอกทางหรือป้ายคาแนะนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สภาพถนนอยู่ในสภาพดี เดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
 มีป้ายสัญญาณจราจรชัดเจน
 มีการแนะนาการเดินทาง เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่นาทาง คาแนะนาสาหรับการเข้าถึง
พื้นที่ท่องเที่ยว การแนะนาการเดินทางควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น มีเนื้อหาถูกต้อง
ชัดเจน และมีจานวนเพียงพอและเหมาะสม

๒)

กาหนดข้อ ปฏิบั ติในการเข้า ใช้พื้น ที่ท่อ งเที่ยว เพื่อ รัก ษาเอกลัก ษณ์ทางธรรมชาติ อัตลัก ษณ์
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย โดยการประกาศเป็นข้อปฏิบัติ
ของพื้นที่ท่องเที่ยว เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว โดยอาจใช้แนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
 การแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เช่ น เขตอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้ อ มธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวั ต ถุ เขตพื้ น ที่ นั น ทนาการเพื่ อ
การท่องเที่ยว และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
 การกาหนดข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือนาออก หรือกระทาการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและ

สัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่
ห้ามขีดเขียนหรือทาลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้าพื้นที่สาธารณะ
๓)

มีบริการห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้ องการ มีห้องน้าสาธารณะที่สะอาด
ปลอดภัย แบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

๔)

มีถังขยะที่เพียงพอต่อการรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว และมีการออกแบบถังขยะให้สอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว ถังขยะมีสภาพดีไม่แตกร้าว รั่ว และต้องมีการจัดเก็บขยะออกจาก
พื้นที่ท่องเที่ยวทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงนาขยะไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เช่น การนาขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ไปทาปุ๋ยหมัก การนาขยะพลาสติกหรือ
ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ที่ไม่อันตรายนาไปฝังกลบ

๕)

มี ก ารจั ด เตรี ย มสิ่ง ส าหรั บ รองรั บ ของเสี ย อื่ น ๆ เช่ น ของเสีย จากห้ อ งน้ า หรื อ น้ าใช้ จ ากการ
ประกอบอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อนาไปบาบัดหรือกาจัดอย่างเหมาะสม

๖)

มีการจัดเตรียมข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายข้อความ แผ่นพับ
โบรชัวร์ QR Code และควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว
แผนผังในพื้นที่ท่องเที่ยว จุดให้บริการนักท่องเที่ยว จุดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเบอร์
โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาข้อมูล และควรจัดทาเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เข้าใจได้ เช่น ไทย อังกฤษ รูปภาพ อื่นๆ

๗)

มีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มี
ข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เช่น รถเข็น ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ ห้องน้า
สาหรับผู้ทุพพลภาพ

๘)

มีก ารสนั บ สนุน ให้มี บริก ารด้า นอาหารและเครื่อ งดื่มที่ถู ก สุขลัก ษณะ เช่น มี ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มในพื้นที่ท่องเที่ยว การบริการรับสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวได้

๙)

มีการสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน หัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องจัก สาน เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ
สามารถให้ข้อมูลสถานที่จาหน่ายของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวได้

๔.๓.๖ การส่งเสริมการตลาด
องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว คานึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์
บริการ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความที่เป็นจริงและเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว โดย
๑)

จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล

๒)

สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาต่างๆ และสื่อที่เหมาะสม
ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

๓)

เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินการจัดให้มีกิจกรรม จัดทาเอกสาร และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด โดยมีแนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมตามฤดู ก าลส าหรั บ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เช่น แพคเกจการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมประกวดการถ่ายภาพ
พื้นที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
๒) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสาคัญของพื้นที่
ท่องเที่ยว เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
คู่มือนักท่องเที่ยวซึ่งคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อควร
ปฏิบัติเมื่อเข้าไปชมสถานที่ เช่น การแยกขยะ การไม่เดินออกนอกเส้นทางที่กาหนด
๓) ข้อมูลสาหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดควรใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือกรณีที่ใช้สัญลั กษณ์รูปภาพ ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่นัก ท่องเที่ยว
สามารถเข้าใจได้ง่ายตามมาตรฐานสากลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
๔) มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เช่ น การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่น

๔.๓.๗ การติดตามความเปลีย่ นแปลง
องค์ก รมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่อ งเที่ยวโดยคานึ งถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดทารายงานต่อ
สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ
ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน จัดทารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดทารายการให้ทันสมัยและมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน จัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจาทุกปี โดย
๑)

ติ ด ตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ
และสุนทรียภาพ

๒)

กาหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยกากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

๓)

ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยมี
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ดาเนินการตรวจสอบ
และควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการ
มอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

๔)

ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อ การท่องเที่ยว และการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น

๕)

ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิ จ ทั้ง ทางตรงและทางอ้ อ มจากการท่อ งเที่ยว ซึ่ ง รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๖)

บันทึกจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ย ต่อปี โดยแบ่ง
ตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน

๗)

ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ
องค์กรต้องกาหนดวิธีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ท่องเที่ยว รวมถึงดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อนาไปปรับปรุงให้สภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบต่อ
พื้นที่ท่องเที่ยวน้อยที่สุด และจะต้องจัดทาเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้

๑)

ด าเนิ น การติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
 สารวจข้อมู ลด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้อ มของพื้นที่ท่อ งเที่ยว เช่ น
จ านวนโรงแรมและที่พั ก จ านวนร้า นอาหาร จ านวนผู้ ป ระกอบการที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว จานวน ประเภท ของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว จานวนอุบัติเหตุและคดี
อาชญากรรม ปริมาณขยะ พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์หายาก แหล่งน้า
 ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยสามารถ
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมติดตาม และทบทวนการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตรวจสอบและทบทวนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การ
ออกแบบ การก่ อ สร้ า ง และการรื้ อ ถอนให้ มี ค วามยั่ ง ยื น และตรวจสอบและควบคุ ม
กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การขาย การค้ า การจั ด แสดง หรื อ การมอบ ของ
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทาให้ทราบถึงรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก
การจ้างงาน ข้อมูลการลงทุน รายได้ภาคส่วนอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี
อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพัก
เฉลี่ยเป็นรายเดือน

๒)

กาหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน และความยั่งยืนของการท่องเที่ยว และปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอ รวมถึงกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง
กฎระเบียบ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือนาออก หรือ
กระทาการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ ห้ามขีดเขียนหรือทาลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้าพื้นที่
สาธารณะ สาหรับการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้แนวทางใน
การพิจารณา ดังต่อไปนี้
 ด้านกายภาพ องค์ ก รควรพิจารณาจากขนาดพื้นที่ ท่องเที่ยวในการรองรับกิจ กรรมการ
ท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยวที่พื้นที่รองรับได้ และไม่สร้างผลกระทบ
 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก องค์กรควรประเมินขนาดหรือความจุที่สามารถรองรับได้ของสิ่ง
อานวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น บ้านพัก ลานกางเต็นท์ พื้นที่นั่งทานอาหาร ลาน
จอดรถ ห้องสุขา ร้านค้า เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การจัดการน้าและการจัดการขยะ
ซึ่งควรดาเนินการประเมินในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากที่สุด

 ด้านนิเวศวิทยา องค์กรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการดารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบโดยไม่เกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เช่น ความหลากหลายของ
สายพันธุ์ ทั้งพืชและสัตว์ จานวนประชากรหรือชนิดพันธุ์
 ด้านสังคม และวัฒนธรรม องค์กรควรพิจารณาถึงจานวนนักท่องเที่ยวและช่วงเวลาที่ไม่
สร้างผลกระทบด้านวัฒนธรรม สังคม และประเพณี
 ด้านจิตวิทยา องค์กรควรพิจารณาจากความหนาแน่นของจานวนคนต่อพื้นที่เพื่อประกอบ
การตัดสินใจว่าความหนาแน่นนั้นทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอึดอัดเกินไปหรือไม่
๓)

จัดทาการสารวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็น จากชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วและการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ร และน ามาสรุ ป
ประเมินผล

๔)

นาประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสารวจความพึง
พอใจ และรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวขององค์กร เช่น จัดทาแผนงานเพื่อดาเนินการแก้ไขและปรับปรุง พร้อมสรุปรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ

๔.๓.๘

การส่งเสริมแนวคิดการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
องค์ ก รมี ก ารสนั บ สนุ น และเผยแพร่ ใ ห้ อ งค์ ก รอื่ น น าแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ไป

ดาเนินงาน โดย
๑)

พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

๒)

สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

กาหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทกี่ ากับดูแล

แนวทางการปฏิบัติ
องค์กรต้องดาเนินการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลด้านแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามข้อกาหนดและจัดทาเอกสาร บันทึก พร้อมรวบรวม
หลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑)

จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานภาครัฐ
หรือผู้ประกอบการเอกชนด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์

วารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยุ/โทรทัศน์ เว็บไซต์/สังคมออนไลน์
๒)

เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือมาศึกษาดูงานที่สนับสนุนให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว การ
แสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนและการสนับสนุนให้ มีที่พักแบบพื้นบ้านที่
เรียกว่า โฮมสเตย์

๓)

มีก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่อ สร้า งความตระหนั ก ด้า นการท่อ งเที่ยวอย่า งยั่ง ยืน เช่ น งานประเพณี
กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ชุมชน

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก
องค์ กรมีก ารเสริม สร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนั กให้กั บบุ คลากรด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่กาหนดไว้ โดย
๑)

จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุก
ระดับ ดังนี้
๑.๑)

ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๑.๒)

แผนการดาเนินงาน

๑.๓)

ทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑.๔)

การฝึกอบรมประจาปี เพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร
ใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนตาแหน่งหรือบุคลากรใหม่

แนวทางการปฏิบัติ
องค์ ก รต้ อ งจั ดท าเอกสารวิธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน บั น ทึก และรวบรวมหลั ก ฐานต่า งๆ เพื่ อ แสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด สาหรับการดาเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก
โดยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับ คณะทางานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ข้อกาหนด ๔.๑.๓)

ทั้งที่เข้ารับตาแหน่งใหม่หรือเมื่อมีการสับเปลี่ยนตาแหน่งงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การ
ก ากั บ ดู แ ลขององค์ ก รอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติใน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมี ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติดังนี้
 จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรเข้าใจถึงทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการทางาน
 จัดให้มีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร เข้าใจในแผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการทางาน ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ความรู้เชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น การ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยว
 จัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปีและดาเนินการตามแผน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
และทักษะให้กับบุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลขององค์กร เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต การฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉิน

๒)

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แผนการดาเนินงาน และข้อมูลที่จาเป็นในการดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยดาเนินการสื่อสารข้อมูลต่ างๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร ผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การ
สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งผ่านอีเมล์

๓)

จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใหม่ กรณีที่มีการ
สับเปลี่ยนตาแหน่ง หรือ บุคลากรใหม่ เช่น ผ่านการปฐมนิเทศ การจัดทาบันทึกข้อความ เรื่อง
ขอมอบงาน หรือจัดทาคาสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม
องค์กรมีระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดทารายชื่อ
ผู้ประกอบการในพื้นที่กากับดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย
๑)

กาหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒)

จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง
ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์

๓)

สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของพื้นที่
ท่อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งของสภาพภู มิ อ ากาศทั้ ง ต่ อ ชุ ม ชนและ
นักท่องเที่ยว

๔)

สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี้
๔.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร
๔.๒) แผนการดาเนินงาน
๔.๓) ข้อมูลขององค์กร
๔.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว
๔.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและ
ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว
๔.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
๔.๗) กฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว
เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
๔.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกัน
การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์
และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก วัยรุ่นสตรี และชน
กลุ่มน้อย
๔.๙) แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และสภาวะวิ ก ฤตที่ ร วมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
๔.๑๑) อื่นๆ ที่จาเป็น

แนวทางการปฏิบัติ
องค์ ก รต้ อ งด าเนิ น กิ จ กรรมและจั ด ท าเอกสาร บั น ทึ ก และรวบรวมหลั ก ฐานต่ า งๆ รวมถึ ง การ
ดาเนินการสื่อสารข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ที่จาเป็น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑)

จั ดให้มี ช่ อ งทางและวิธีสื่อ สารที่เ หมาะสมกั บ องค์ ก รและกลุ่ม ผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสีย เช่ น บอร์ ด
ประชาสัม พัน ธ์ การประชุ ม ชี้แจง เสียงตามสาย เอกสารประชาสัม พัน ธ์ และสัง คมออนไลน์
รวมทั้งคานึงถึงการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่หลากหลาย เช่น ภาษา ข้อจากัดทางสภาพ
ร่างกาย

๒)

จัดทาข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความต้องการ และทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นต่างๆ เช่น
๒.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร
๒.๒) แผนการดาเนินงาน
๒.๓) ข้อมูลขององค์กร
๒.๔) ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวขององค์ ก รด้ า นการ
ท่องเที่ยว
๒.๕) ผลที่เกิดจากการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ขององค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบ
๒.๖) ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
๒.๗) กฎระเบี ยบ ข้อก าหนด หรือข้อบัง คับในการเข้าใช้ พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่ อรักษาพื้นที่ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
๒.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการค้าประเวณี การมี
เพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก
วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย
๒.๙) แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และสภาวะวิ ก ฤตที่ ร วมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๒.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

๓)

ให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔.๔.๒.๒

การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
กรอบเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย
๑)

ก าหนดแนวทางตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ ข้ อ
ร้อ งเรี ย น การค้ น หาสาเหตุ ข องข้ อ ร้ อ งเรี ย น การด าเนิ น การแก้ ไ ขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้า รวมทั้งการแจ้งผลการดาเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน

๒)

จัดเก็บผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กร ต้องจัดทาขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายใน คื อ พนั ก งานภายในองค์ ก ร และผู้ มี ส่วนได้ส่ วนเสีย จากภายนอกองค์ ก ร เช่ น ประชาชนในท้อ งถิ่ น
ผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งทาการบันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในการดาเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
๑)

๒)

๓)
๔)
๕)

กาหนดขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยรายละเอียด
ขั้นตอนควรครอบคลุมการรับข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อร้องเรียน การวิเคราะห์สาเหตุ การ
แก้ไขและป้องกัน รวมถึงการสื่อสารและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการกาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ และ อีเมล์ พร้อมสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กรทราบ
ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข้อร้องเรียน และข้อมูลการแจ้งกลับในการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ง่าย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย และ ทางอีเมล์
ข้อร้องเรียนจะต้องได้รับการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียนตามระยะเวลาที่องค์กรกาหนดไว้ พร้อม
จัดทาสรุปผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
องค์กรต้องกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน
ให้ชัดเจน เช่น จัดเก็บอย่างน้อย ๑๐ ปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

๔.๕ การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง โดย
๑)

ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงานเป็นระยะ

๒)

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

๓)

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ กรต้องติดตาม เฝ้ าระวัง และวัดผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนิ น งานที่องค์ กรจัดทาขึ้น
เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด รวมถึงยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้า หมายที่ก าหนดไว้ และจะต้องบันทึ กพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้อ งตาม
ข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้จัดทาขึ้น

๒)

กาหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดาเนินงาน เช่น ติดตามผลการดาเนินงานทุก ๑ เดือน
บันทึกผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ให้ครบถ้วน

๓)

ในกรณีที่พบปัญหาให้ดาเนินการค้นหาสาเหตุ แก้ไข และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้า

๔)

เมื่ อ ด าเนิ น การครบตามระยะเวลาในแผนปฏิ บั ติ ง านแล้ ว ให้ ท าการเปรี ย บเที ย บผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด พร้อมจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน

๔.๖ การทบทวนผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการทบทวนผลการดาเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ
แก้ไขการดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงานเป็นไปตามทิศทางการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน

๒)

ทบทวนผลการดาเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑)

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๒.๓)

ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน

๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงาน
๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการดาเนินงานประจาปี
๒.๘) อื่นๆ ที่จาเป็น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องทาการทบทวนผลการดาเนินงาน ทุก ๖ เดือน โดยคณะกรรมการกากับดูแล และบันทึก
พร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด อย่างน้อย
ทุก ๖ เดือน

๒)

กาหนดวาระการประชุมโดยให้มีวาระการประชุมครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
 ผลการปฏิบัตงิ านตามแผนการดาเนินงาน
 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
 การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานตามแผนการ
ดาเนินงาน
 ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
 การทบทวนผลการติดตามการดาเนินงานประจาปี
 อื่นๆ ที่จาเป็น

๓)

จัดทาบันทึกรายงานการประชุมทบทวนผลการดาเนินงาน

ภาคผนวก
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ

๔

ข้อกำหนด

๔.๑ กำรกำกับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมกำรกำกับดูแล
(ตัวอย่ำง)
ผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรก ำกั บ ดูแ ลกำรจั ดกำรกำรท่ อ งเที่ ยวอำจมี ต ำแหน่ งอื่ น ๆ ขึ้น อยู่กั บ แต่ ละองค์ ก ร
เห็นชอบ และสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้

(ตัวอย่ำง)
คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
คำสัง่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ที่ ๐๑ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒ นำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ส่วนรวม ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนคุณภำพชีวิตของ
ชุมชนและควำมปลอดภัยของผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
๑. นำยใจดี สมศักดิ์ศรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยซื่อตรง สุจริต
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยรักบ้ำน ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน กรรมกำร
๔. นำยช่วยเหลือ ภักดี
ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก
กรรมกำร
๕. นำงสำวท่องเที่ยว ใจงำม ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ
กรรมกำร
๖. นำงสำวส่งเสริม รักบ้ำน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเหมำะสมสำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในพื้นที่
๒. พิ จ ำรณำแผนกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ กำรจั ด กำรกำรท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยำว ตำมที่
คณะท ำงำนกำรบริห ำรจัดกำรกำรท่ องเที่ ยวอย่ำงยั่งยื น น ำเสนอ โดยค ำนึ งถึ งควำมสอดคล้ องกั บ
ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
๓. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวขององค์กรอย่ำงน้อยทุก ๖ เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นำยใจดี สมศักดิ์ศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

หมำยเหตุ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และกำรกำหนดหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้

(ตัวอย่ำง)
กำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสำหรับเป็นคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ ว

สำคัญมำก

ผู้ประกอบกำร

นักท่องเทีย่ ว

๔

ชุมชนท้องถิน่
หน่วยงำนภำครัฐ
พนักงำน

๓

สือ่ มวลชน

๒

๑
อิทธิพลมำก
๑

๒

๓

๔

สือ่ สำรให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องภำยในองค์กรได้รบั ทรำบ
เช่น กำรประชุม กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์
เป็นต้น

สือ่ สำรให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ภำยนอกองค์กรได้รบั ทรำบ เช่น เสียงตำม
สำยของชุมชน หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่น
กำรประชุมร่วมกับชุมชน เป็นต้น

๔.๑.๒ ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
(ตัวอย่ำง)
สภำพภูมศิ ำสตร์และสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
สภำพเศรษฐกิจ
 ประชำชนในพื้นที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม รับจ้ำง เลี้ยง
สัตว์และค้ำขำย ช่วงฤดูกำลของกำรท่องเที่ยวอยู่ในเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ จะมีรำยได้เสริมจำก
กำรให้บริกำรกับนักท่องเที่ยว เช่น กำรขำยของที่ระลึก กำรขำยอำหำร กำรรับจ้ำงนำเที่ยวและกำร
ให้บริกำรที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น
สภำพสังคม
 คนท้องถิ่น ประชำกรมีควำมผูกพันกับท้องถิ่น มีวิถี ชีวิต ควำมเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีที่
คล้ำยกัน และนับถือศำสนำพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษำ
ตอนปลำย มีอำยุประชำกรเฉลี่ย ๒๕ ปี มีหน่วยบริกำรประชำชนในพื้นที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย
และทรัพย์สินของประชำชน มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล มีอำสำสมัครสำธำรณสุข
มูลฐำนประจำหมู่บ้ำน

(ตัวอย่ำง)
สภำพภูมศิ ำสตร์และสังคม (ต่อ)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
 ทรัพยำกรน้ำ มีสระน้ำ จำนวน ๑๒ แห่ง ลำห้วย จำนวน ๕ แห่ง ฝำย จำนวน ๘ แห่ง หนองน้ำ
จำนวน ๑๕ แห่ง ชุมชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพื่อกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี
 ทรัพยำกรป่ำไม้ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีป่ำไม้เบญจพรรณ ชุมชนใช้ประโยชน์ใน
กำรหำของป่ำ
 สภำพสิ่งแวดล้อม คุณภำพแหล่งน้ำโดยทั่วไปยังมีสภำพดี คุณภำพอำกำศมีสภำพดี มีฝุ่นละอองบ้ำง
ในฤดูแล้ง กำรจัดกำรขยะชุมชนมีกำรรณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะ ในส่วนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ
นำมำผลิตปุ๋ย ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้จะถูกรวบรวมและกำจัดโดยวิธีกำรฝังกลบตำม
หลักสุขำภิบำล ในส่วนของพื้นที่ชุมชนยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งหำกมีชุมชนหนำแน่นมำกขึ้นอำจ
ทำให้เกิดปัญหำต่อแหล่งน้ำธรรมชำติได้
สภำพพื้นที่ทอ่ งเที่ยวในเขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
 พื้นทีท่ ่องเที่ยว ได้แก่
o น้ำตกไหลเย็น เป็นน้ำตกที่มที ั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีควำมสวยงำมมำกที่สดุ คือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นหน้ำผำขนำดใหญ่ มีน้ำตกไหลตลอดปี และยังคงมีควำมเป็นธรรมชำติที่สวยงำม
o ถ้ำสวยงำม เป็นถ้ำที่มีขนำดใหญ่ ทำงขึ้นถ้ำเป็นบันได ๓๙ ขั้น ภำยในถ้ำเป็นทำงเดินคดเคี้ยว
บำงแห่งเป็นทำงเดินแคบๆ ระหว่ำงทำงเดินจะพบ หินงอกหินย้อยที่สวยงำม
 ภูมอิ ำกำศ มี ๓ ฤดู ได้แก่
- ฤดูฝน ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม-กันยำยน เป็นช่วงเวลำที่เหมำะกับกำรท่องเที่ยวน้ำตก
รวมทั้งสำมำรถล่องแก่งในลำน้ำเพื่อชมธรรมชำติตลอดสองฝั่งที่สวยงำม
- ฤดูหนำว ระว่ำงเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ อำกำศจะเริ่มหนำวและหนำวจัดในเดือนธันวำคมถึง
มกรำคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรสัมผัสอำกำศหนำว
และทะเลหมอก
- ฤดูร้อน ระหว่ำงเดือนมีนำคม-เมษำยน ช่วงนี้อำกำศจะร้อนและร้อนจัดในเดือนเมษำยน
นักท่องเที่ยวสำมำรถร่วมงำนประเพณีสงกรำนต์

(ตัวอย่ำง)
สภำพภูมศิ ำสตร์และสังคม (ต่อ)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ประเพณีท้องถิน่
 ประชำชนในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นควำมเชื่อตั้งแต่โบรำณ โดยยึดถือ
สืบทอดกันมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ได้แก่
o ประเพณีตำนข้ำวใหม่ เป็นกำรทำบุญให้ข้ำวและขอบคุณพระแม่โพสพ โดยทุกบ้ำนจะนำข้ำวใหม่มำ
รวมกันที่วัดและถวำยแก่พระสงฆ์เพื่อควำมเป็นสิริมงคลและเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป
o ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเป็นช่วงที่ฝนจะตกลงมำ เพื่อเป็นกำรบูชำพระยำ
แถน ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำพระยำแถนมีหน้ำที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำล หำกหมู่บ้ำน
ใดไม่จัดงำนบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตำมฤดูกำล สถำนที่จัดงำนจะใช้วัดเป็นศูนย์กลำง
กำรหำฤกษ์ยำมในกำรบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสำวพรหมจรรย์มำตอกบั้งไฟเป็นคนแรก
เพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะทำให้บั้งไฟขึ้นสูง

ปฏิทนิ ท่องเทีย่ ว ๑๒ เดือน
เดือน
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถนุ ำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

กิจกรรมท่องเที่ยว
ประเพณีตำนข้ำวใหม่
งำนกำชำด
ประเพณีไหว้พระธำตุ
ประเพณีสงกรำนต์
งำนบุญเดือนหก
ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
เดินป่ำหน้ำฝน
เที่ยวน้ำตก ชมถ้ำ
ล่องแก่งชมธรรมชำติ
ประเพณีออกพรรษำ
เทศกำลไม้ดอกเมืองหนำว
ชมทะเลหมอก

(ตัวอย่ำง)
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
เรือ่ ง กำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืนมีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดควำมยั่งยืนจึง
กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวดังนี้

วิสยั ทัศน์
"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิผล”
พันธกิจ
๑) วำงแผน พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง
๒) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และระบบคมนำคมด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓) อนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษำเอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
๔) ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในท้องถิ่น
๕) ส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นเห็นควำมสำคัญของสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัย
๖) ประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและเข้ำร่วมกิจกรรมของ
องค์กร
ค่ำนิยม
๑) มั่นคงในคุณธรรม
๒) มีจริยธรรมโปร่งใส
๓) สร้ำงคุณค่ำให้ชุมชน
๔) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล
๕) ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นำยใจดี สมศักดิ์ศรี)

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

(ตัวอย่ำง)
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
เรือ่ ง นโยบำยกำรจัดกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
เพื่อให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงประกำศ
นโยบำยดังนี้
๑) บริห ำรด้ วยหลั ก ธรรมำภิ บ ำล ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธรรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ควำม
โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ
๒) ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ให้กับพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตนเอง
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกป้อง ดูแลและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดควำมยั่งยืน
๔) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
๕) ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อ มและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นำยใจดี สมศักดิ์ศรี)

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

(ตัวอย่ำง)
กำรกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำย อบต.ยัง่ ยืน ๕ ปี ข้ำงหน้ำ
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพ
ของคนในชุมชน.

ส่งเสริมกำรแสดง
กำรศึกษำ
พื้นบ้ำน ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

จัดทำแผนรองรับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน รองรับกำรเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยว.

ท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมอำชีพ

เศรษฐกิจ
อบต.และชุมชน
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน
สังคมและ
สิง่ แวดล้อม
วัฒนธรรม

สุขภำพและ
ควำมปลอดภัย
จัดกำรขยะ

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในท้องถิ่น

พืน้ ทีส่ เี ขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

จัดทำโครงกำรธนำคำรขยะ
มุ่งเน้นขยะรีไซเคิล
ส่งเสริมทุกหมู่บ้ำนบริหำรจัดกำร
ขยะชีวภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม

(ตัวอย่ำง)
คำแถลงนโยบำย
เรือ่ ง ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
ของ นำยใจดี สมศักดิศ์ รี ในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยัง่ ยืน
๑) ด้ำนบริหำรจัดกำรพื้นที่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน/องค์กรต่ำงๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีบทบำทและมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
 พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพของชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น
 สนับสนุนให้เกิดกำรท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
๒) ด้ำนกำรฟืน้ ฟูและพัฒนำสถำนที่ท่องเที่ยว
 ฟื้นฟูและพัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ
ท้องถิ่น
 ปรับปรุงและจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ท่องเที่ยวให้เหมำะสม
๓) ด้ำนกำรอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของท้องถิน่
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมด้ำนวัฒ นธรรม
ประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
 มีกำรจัดสรรพื้ นที่กำรใช้ประโยชน์ในกำรท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์อย่ำงชัดเจน เพื่อรักษำ
เอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
 รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๔.๑.๓ คณะทำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
(ตัวอย่ำง)
ผังโครงสร้ำงคณะทำงำนสำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน

สื่อสำรผังโครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ให้ผทู้ ี่เกีย่ วข้องภำยในองค์กรได้รบั ทรำบ เช่น กำรประชุม
กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตัวอยาง)
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
นักพัฒนาการทองเทีย่ ว
 สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวขององคกร
 ควบคุมกิจการบริการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับองคกร
 ตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกขอมูลดานการทองเที่ยว
 รวบรวมขอมูล สถิติตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน สถิตินักทองเที่ยว และขอรองเรียน เปนตน เพื่อ
ประโยชนในการเผยแพรและสงเสริมการทองเที่ยว
 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามแผนที่วางไว
 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมและพื้นที่ทองเที่ยวที่มีอยูแลว อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณทองถิ่นใหอยูในสภาพที่สมบูรณและดั้งเดิม
เจาหนาทีป่ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ปองกันภัยและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ปองกันและบรรเทาจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ
 จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดไว
 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รักษาความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยวและปองกันอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเที่ยวที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยว
เจาหนาที่สุขาภิบาล
 จัดทําขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับพื้นที่ทองเที่ยว
และรายงานผลตรวจวัดใหกับสาธารณะ
 กําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเที่ยวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
 กําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมาย
 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดภูมิทัศนและตกแตงพื้นที่ทองเที่ยวโดยใชวัสดุในทองถิ่นที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
มีผลบังคับใช ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นายใจดี สมศักดิ์ศรี)
นายยกองคการบริหารสวนตําบลยั่งยืน

ผ-๑๒

๔.๒ แผนกำรดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรท่องเทีย่ ว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ลำดับ

แผนกำรดำเนินงำน

แผนด้ำนบริหำรจัดกำรพืน้ ที่ท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
๑.๑ โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
๑

โครงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนและส่งเสริม
อำชีพ
โครงกำรสัมมนำเวทีสัญจรแลกเปลี่ยน
๑.๓
ควำมคิดเห็น
แผนด้ำนกำรฟืน้ ฟูและพัฒนำสถำนทีท่ ่องเที่ยว
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่
๒.๑
ท่องเที่ยว
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง
๒.๒ อำนวยควำมสะดวกเส้นทำงเข้ำสู่พื้นที่
ท่องเที่ยว
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง
๒.๓
อำนวยควำมสะดวกห้องน้ำ-ห้องสุขำ
แผนด้ำนกำรอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณี
สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของท้องถิน่
โครงกำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรม
๓.๑
ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงกำรสำรวจสภำพภูมิศำสตร์ในพื้นที่
๓.๒
ท่องเที่ยวและจัดทำฐำนข้อมูล
โครงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยในพื้นที่
๓.๓
ท่องเที่ยว
๑.๒

๒

๓

๓.๔ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว

๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

(ตัวอย่ำง)
แผนปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕๖๒
โครงกำรปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์

๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว

เป้ำหมำย

๑) มีจำนวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐%

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ปี ๒๕๖๑
ต.ค.

๑) ศึกษำและรวบรวม

พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพำะพันธุ์กล้ำไม้
๓) สำรวจพื้นที่เพำะปลูก

งำน
สิ่งแวดล้อม
งำน
สิ่งแวดล้อม
งำน
สิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ท่องเที่ยว
๔) ประชำสัมพันธ์ให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว
งำน
และหน่วยงำนในพื้นที่ ประชำสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม
๕) เตรียมพื้นที่สำหรับ
กำรเพำะปลูกในพื้นที่
งำนโยธำ
ท่องเที่ยว
๖) ดำเนินกิจกรรม
งำนส่งเสริม
เพำะปลูกกล้ำไม้พันธุ์
กำรท่องเที่ยว
ท้องถิ่น
๗) ดูแลรักษำต้นไม้ที่
คนงำนทั่วไป
ปลูกอย่ำงต่อเนื่อง
๘) สรุปผลโครงกำรและ
งำน
ติดตำมประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
กำรรอดของต้นไม้

ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๓ กำรนำไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ กำรสนับสนุนกำรมีสว่ นร่วม
(ตัวอย่ำง)
กำรเปิดโอกำสให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพืน้ ที่ท่องเที่ยว

กำรแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์
ในแหล่งท่องเทีย่ ว

โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
เข้ำถึงแหล่งท่องเทีย่ ว

ข้อปฏิบตั ใิ นกำรเข้ำใช้พนื้ ที่
ในแหล่งท่องเทีย่ ว

โครงกำรปรับภูมิทศั น์ใน
พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
กำรประกำศใช้ กฎ ระเบียบ
เกีย่ วกับกำรครอบครอง
ทรัพย์สนิ และกำรใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ

(ตัวอย่ำง)
คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนบูชำหลวงพ่อยัง่ ยืนประจำปี
คำสัง่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ที่ ๑๐ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดงำนบูชำหลวงพ่อยั่งยืนประจำปี
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดงำนบูชำหลวงพ่อยั่งยืน
ประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรสืบสำน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดในท้องถิ่นกันมำเป็นระยะ
เวลำนำน และเพื่อให้กำรจัดงำนเป็นอย่ำงเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดงำนบูชำหลวงพ่อยั่งยืนประจำปี ดังนี้
๑. นำยใจดี สมศักดิ์ศรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยซื่อตรง สุจริต
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
รองประธำนกรรมกำร
๓. พระวิสุทธิคุณ
เจ้ำอำวำสวัดยั่งยืน
ที่ปรึกษำ
๔. นำยช่วยเหลือ ภักดี
ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก
กรรมกำร
๕. นำงสำวท่องเที่ยว ใจงำม
ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ
กรรมกำร
๖. นำยแพทย์สมใจ คำกระแส ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลยั่งยืน
กรรมกำร
๗. นำยรักบ้ำน ชุมชนน้อย
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๑
กรรมกำร
๘. นำงศรีคำ ชุมชนบน
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๒
กรรมกำร
๙. นำงจันทร์เพ็ญ สอนใจ
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๓
กรรมกำร
๑๐. นำงสะอำด มั่นคง
ผู้อำนวยกำรส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมกำร
๑๑. นำยสว่ำง สีอร่ำม
ผู้อำนวยกำรส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กรรมกำร
๑๒. นำยเด่นหล้ำ สงบใจ
หัวหน้ำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวส่งเสริม รักบ้ำน
นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
กำหนดกรอบแนวคิด วำงแผน และติดตำมผลในกำรจัดงำน รวมทั้งประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดงำนเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นำยใจดี สมศักดิ์ศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน

(ตัวอย่ำง)
กำรแบ่งเขตพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์เพือ่ กำรท่องเทีย่ วและพืน้ ที่อนุรกั ษ์โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม

โซนอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม

โซน
นันทนำกำร

โซนอนุรักษ์
วัฒนธรรม

โซนบริกำร

(ตัวอย่ำง)
กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรูค้ นในชุมชนท้องถิ่น
เช่น กำรส่งเสริมกำรแยกขยะ กำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศ

(ตัวอย่ำง)
กำรนำศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน่ มำใช้ตกแต่งภูมทิ ศั น์

๔.๓.๒ กำรสนับสนุนศักยภำพชุมชน
(ตัวอย่ำง)
กำรพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพ และกำรส่งเสริมกำรรวมกลุม่ ในชุมชนท้องถิ่น

(กำรผลิตเครื่องปัน้ - ดินเผำ)

(กำรทอผ้ำ)

(กำรนวดแผนไทย)

(กำรจักสำน)

(ตัวอย่ำง)
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะของผูป้ ระกอบกำรในชุมชน
ให้สำมำรถผลิตหรือบริกำรที่มีคุณภำพและได้รบั รองมำตรฐำน

(มำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย)

(รำงวัล OTOP ติดดำว)

(รำงวัล Clean food good Taste)

(ตัวอย่ำง)
สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของท้องถิ่น

(จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิน่ )

๔.๓.๓ กำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
(ตัวอย่ำง)
ตำรำงบันทึกกำรใช้ไฟฟ้ำ
หน่วยงำน………………………….………… อำคำร……………………….…………….. เลขมิเตอร์…………………………
ลำดับ

วันทีจ่ ด

เลขมิเตอร์ (ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร์ (หลัง)

ปริมำณที่ใช้ (หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่ำง)
ตำรำงบันทึกกำรใช้นำมั
้ นเชือ้ เพลิง
หน่วยงำน………………………….………… สำนัก/กอง……………………….…………….. ประจำเดือน……………………
ลำดับ

วันที่ใช้

ทะเบียนรถ

เลขระยะทำง
(ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขระยะทำง
(หลัง)

ชนิดน้ำมัน

ปริมำณที่ใช้
(หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่ำง)
ตำรำงบันทึกกำรใช้นำ้
หน่วยงำน………………………….…………
ลำดับ

วันทีจ่ ด

อำคำร……………………….…………….. เลขมิเตอร์…………………………

เลขมิเตอร์ (ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร์ (หลัง)

ปริมำณที่ใช้ (หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่ำง)
รำยกำรและวิธกี ำรตรวจสอบคุณภำพน้ำอย่ำงง่ำย
รำยกำร

วิธกี ำรตรวจวัดที่แนะนำ

ลักษณะทำงกำยภำพ เช่น สี
กลิ่นของน้ำ เป็นต้น

สังเกต

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนำมัย

อุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ

ควำมเป็นกรด-ด่ำง

กระดำษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter

ออกซิเจนละลำยน้ำ

ชุดทดสอบออกซิเจนละลำย (ว.๓๑๒) ของกรมอนำมัย

(ที่มำ: คู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงง่ำย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกำยน ๒๕๔๗)

หมำยเหตุ: ในเบื้ อ งต้ น องค์ ก รสำมำรถใช้ วิ ธี ต รวจวั ด คุ ณ ภำพน้ ำอย่ ำ งง่ ำ ยได้ เมื่ อ องค์ ก รมี ค วำมพร้ อ ม
มำกขึ้ น ควรพิ จ ำรณำตรวจวัด คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มโดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรวิเครำะห์ เพื่ อ ให้ ผ ลกำร
วิเครำะห์มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น

(ตัวอย่ำง)
แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำ
รำยกำร
แหล่งน้ำ

ลำห้วย ก.

จุด
pH
DO BOD
ตรวจวัด (mg/l) (mg/l) (mg/l)

A

๖.๙

๔.๔

๒.๒

TCB

FCB

(MPN/
๑๐๐ml)

(MPN/
๑๐๐ml)

๑๗๐,๐๐๐

๗๘,๐๐๐

คลอง ข.

B

๗.๔

๖.๗

๐.๗

๑๗,๐๐๐

๗๘

สระน้ำ ค.

C

๘.๑

๗.๔

๐.๙

๔๙๐

๓๓

ประเภท
คุณภำพน้ำ

กำรใช้ประโยชน์

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำน
ประเภท ๓
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ำทั่วไป
ก่อน
- กำรเกษตร
- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
ประเภท ๒
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำน
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ำทั่วไป
ก่อน
- กำรประมง
ประเภท ๒
- กำรว่ำยน้ำและกีฬำทำงน้ำ

(ตัวอย่ำง)
มำตรกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร

(ตัวอย่ำง)
มำตรกำรลดมลพิษทีแ่ หล่งกำเนิด

(กำรคัดแยกขยะ ช่วยลดปริมำณขยะทีต่ ้องกำจัด)

(ถังดักไขมันอย่ำงง่ำย)

(ตัวอย่ำง)
กำรส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

(กำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลำยได้)

(กำรเลี้ยงไส้เดือนดินเพือ่ กำจัดขยะอินทรีย์)

(ตัวอย่ำง)
มำตรกำรลดหรือทดแทนกำรใช้สำรเคมีอนั ตรำย

(กำรผลิตน้ำหมักชีวภำพ)

(กำรใช้ปยุ๋ ชีวภำพ)

(ตัวอย่ำง)
พืชและสัตว์ตำ่ งถิน่

(เต่ำญี่ปุ่น)

(ผักตบชวำ)

สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี ทนทำนต่อมลภำวะได้ดี
ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ

(ตัวอย่ำง)
แบบฟอร์มรำยงำนพืชพันธุแ์ ละสัตว์ทอ้ งถิ่น
ลำดับ

ชือ่ พืชพันธุ์/สัตว์ท้องถิน่

บริเวณทีพ่ บ

ลักษณะ

รูปภำพ

(ตัวอย่ำง)
มำตรกำรลดผลกระทบจำกกำรเดินทำงและกำรขนส่ง

(จัดทำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวโดยจักรยำน)

(กำรจัดรถรำงไว้บริกำรนำเทีย่ ว)

(ตัวอย่ำง)
ให้ควำมรูด้ ำ้ นกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ กำรจับ กำรแสดง และกำรขำย ของป่ำทั้งพืชและสัตว์

๔.๓.๔ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
(ตัวอย่ำง)
หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
๑๙๑
๑๙๙
๑๑๕๕
๑๑๙๕
๑๗๘๔

เหตุด่วน-เหตุร้ำยทุกชนิด
เหตุไฟไหม้-ดับเพลิง
สำยด่วนตำรวจท่องเที่ยว
กองปรำบปรำม
กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

๑๑๙๒
๑๖๖๙
๑๑๙๓
๑๑๙๙
๑๑๘๒

แจ้งรถหำย ถูกขโมย
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
ตำรวจทำงหลวง
กรมเจ้ำท่ำ เหตุด่วนทำงน้ำ
ศูนย์บริกำรข่ำวอำกำศ
กรมอุตุนยิ มวิทยำ

(ตัวอย่ำง)
กำรจัดเตรียมแผนและอุปกรณ์ควำมปลอดภัย

ยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น

๔.๓.๕ กำรจัดเตรียมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
(ตัวอย่ำง)
ป้ำยและแผนที่แนะนำเส้นทำง

(ตัวอย่ำง)
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำใช้พื้นที่ท่องเที่ยว

(ตัวอย่ำง)
ป้ำยเตือนต่ำงๆ

(ตัวอย่ำง)
ถังขยะทีส่ อดคล้องกับภูมทิ ศั น์ของพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

(ตัวอย่ำง)
สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภำพ

(ตัวอย่ำง)
กำรสนับสนุนให้มบี ริกำรด้ำนอำหำร และเครือ่ งดืม่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

(ตัวอย่ำง)
กำรสนับสนุนให้มสี ถำนทีจ่ ำหน่ำยของที่ระลึกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรตลำด
(ตัวอย่ำง)
กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเทีย่ ว

(ตัวอย่ำง)
กำรเผยแพร่แนวคิดกำรคัดแยกขยะในแหล่งท่องเที่ยว

๔.๓.๗ กำรติดตำมควำมเปลีย่ นแปลง
(ตัวอย่ำง)
ผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ของพื้นทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ด้ำน
เศรษฐกิจ

สังคม






วัฒนธรรม
ประเพณี
สิ่งแวดล้อม






ผลกระทบเชิงบวก
รำยได้เพิ่มขึ้น
ประชำชนเห็นถึงควำมสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
คนในท้องถิ่นได้รับควำมสะดวกสบำยมำก
ขึ้น จำกสำธำรณูปโภคในพื้นที่ท่องเที่ยว
ลดปัญหำกำรอพยพเข้ำไปทำงำนในเมือง
หลวง
วัฒนธรรมได้รับกำรรื้อฟื้น ในเทศกำล
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
มีกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์
มีโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว
เกิดควำมตระหนักในกำรกำจัดของเสีย

ผลกระทบเชิงลบ
 ค่ำครองชีพสูงขึ้น
 ปัญหำอำชญำกรรม
 มีคำ่ นิยมผิดๆ จำกกำรเลียนแบบ
นักท่องเที่ยว
 กำรเลือนหำยของอำชีพดั้งเดิมในท้องถิ่น
 ปัญหำโสเภณี
 คนท้องถิ่นรับวัฒนธรรมใหม่ของ
นักท่องเที่ยว
 พื้นที่ธรรมชำติบำงส่วนถูกทำลำย
 กิจกรรมบำงประเภทมีผลต่อธรรมชำติ
เช่น กำรตั้งกองไฟ เป็นต้น
 เกิดขยะมูลฝอยมำกขึ้น
 เกิดน้ำเน่ำเสีย จำกผู้ประกอบกำร เช่น
ร้ำนอำหำร ที่พัก เป็นต้น

(ตัวอย่ำง)
ข้อมูลจำนวนนักท่องเทีย่ วต่อปี

(ตัวอย่ำง)
กำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเทีย่ ว





จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขำ มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดใน
ครั้งหนึ่งๆ ได้ ๑๐ คน โดยคำนวณจำกขนำดพื้นที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร.ม. ต่อคน เป็นต้น
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับในแต่ละด้ำนจะถูกนำมำพิจำรณำร่วมกันเพื่อกำหนดขีดควำมสำมำรถ
สูงสุดที่พื้นที่นั้นๆ จะสำมำรถรองรับได้ เช่น
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนนิเวศวิทยำสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๒๕๐ คนต่อวัน
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำยภำพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๓๒๐ คนต่อวัน
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ๒๐๐ คนต่อวัน
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนจิตวิทยำ ๓๕๐ คนต่อวัน
พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คือ ๒๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจัยจำกัดอยู่ที่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก

หมำยเหตุ :

ตัวอย่ำงกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวนี้ เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย ซึ่งกำรกำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ท่องเที่ยว
จริงต้องมีกำรศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆและมีกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์

(ตัวอย่ำง)
กำรกำหนดจำนวนนักท่องเทีย่ วเข้ำอุทยำนแห่งชำติ











อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ำดัง กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้สูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน
อุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน
อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๗๔๒ คน ไปกลับได้ ๒,๐๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน

(ที่มำ: ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เรื่อง กำรกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปในอุทยำนแห่งชำติ ฉบับลงวันที่
๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๐)

(ตัวอย่ำง)
กำรติดตำมข้อมูล จำนวนโรงแรม จำนวนร้ำนอำหำร อุบัติเหตุ และปริมำณขยะ

(ตัวอย่ำง)
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
o
o

o

o

o

o

 ชำย
 หญิง
 ต่ำกว่ำ ๒๐ ปี
 ๒๐ – ๔๐ ปี
 ๔๑ – ๖๐ ปี
 ๖๑ ปีขึ้นไป
ท่ำนเคยเดินทำงมำท่องเที่ยวที่แห่งนี้มำก่อนหรือไม่
 เคย จำนวน …………. ครั้ง (รวมครั้งนี้)
 ไม่เคย
ปัจจัยของกำรเลือกมำท่องเที่ยว
 เพื่อนแนะนำ
 เห็นจำกสื่อ/สิ่งพิมพ์
 มีสถำนที่/กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ  อำหำรอร่อย
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
ในกำรเดินทำงมำเที่ยวครั้งนี้ ท่ำนพักค้ำงแรมในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่
 พัก จำนวน …………….. คืน
 ไม่พัก
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับจำกพื้นที่ท่องเที่ยวครั้งนี้มำกน้อยเพียงใด
เพศ
อำยุ

หัวข้อ
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร ที่ให้บริกำร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว
เจ้ำหน้ำทีด่ ูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำ ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถำมได้
เป็นอย่ำงดี
มีชอ่ งทำงกำรรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่เหมำะสม
ด้ำนสิง่ อำนวยควำมสะดวก
กำรเดินทำงสะดวก ปลอดภัย มีปำ้ ยสัญลักษณ์บอกทำง
ชัดเจน
มีสถำนทีจ่ อดรถ เหมำะสม สะดวก ปลอดภัย
มีหอ้ งน้ำ ห้องสุขำ ที่สะอำด เพียงพอ สะดวกต่อกำรใช้งำน
สำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน (ไฟฟ้ำ น้ำดื่ม น้ำใช้ ) มีคณ
ุ ภำพดี
กำรให้ขอ้ มูลของแหล่งท่องเที่ยวที่ถกู ต้อง ชัดเจน เช่น
ป้ำย สัญลักษณ์ เอกสำรแผ่นพับ เป็นต้น ให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน
มีปริมำณถังขยะที่เพียงพอ ไม่มีขยะตกค้ำง
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท่องเที่ยว
พืน้ ที่ท่องเที่ยวมีควำมสมบูรณ์ สวยงำม สะอำด
ควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย ของสถำนที่
กำรจัดสถำนที่ กำรตกแต่งภูมทิ ัศน์เหมำะสม กลมกลืน
กับธรรมชำติของพื้นที่ท่องเที่ยว
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรมำใช้บริกำรครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :

พอใจ
มำก (๕)

พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่คอ่ ย ไม่พอใจ
(๑)
พอใจ (๒)

(ตัวอย่ำง)
สรุปผลกำรติดตำมและตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข

๔.๓.๘ กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืน
(ตัวอย่ำง)
กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยั่งยืนให้กบั นักท่องเที่ยว

๔.๔ กำรสนับสนุน
๔.๔.๑

กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก
(ตัวอย่ำง)
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร

กลุม่ เป้ำหมำย

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิน่

ชุมชน

มัคคุเทศก์ท้องถิน่

นักเรียน

กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในพืน้ ที่ท่องเที่ยว

บุคลำกรองค์กร

กำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น

บุคลำกรองค์กร

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

บุคลำกรองค์กร/ชุมชน

กำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น

บุคลำกรองค์กร

กำรเตรียมควำมพร้อมเกีย่ วกับภำวะฉุกเฉิน
และกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บุคลำกรองค์กร/ชุมชน

(แผนพัฒนำบุคลำกร)

๔.๔.๒ การสื่อสาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๔.๒.๑ การสื่อสาร
(ตัวอยาง)
ชองทางและวิธีการสื่อสาร
ผูสงสาร

สาร

ชองทางการสื่อสาร

ผูรับสาร

อบต./ทต.

 ทิศทางการจัดการทองเทีย่ ว
 แผนการดําเนินงาน
 ขอมูลองคกร/ขอมูลพื้นที่
ทองเทีย่ ว
 ขาวสารความเคลื่อนไหว เชน
กิจกรรมตางๆ
 กฎระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ
การใชพื้นที่
 ผลกระทบจากการทองเทีย่ ว/
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

แผนพับ
คูมือ

นักทองเที่ยว ผูม าเยือน
ชุมชนทองถิน่

ปายประชาสัมพันธ

หนวยงานราชการในพื้นที่

วิทยุ

ผูประกอบการในพื้นที่

เสียงตามสาย
รายงาน

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
(ตัวอยาง)
ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน
นักทองเที่ยว/
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ

แยกประเภทและ
บันทึกขอมูล

แจงกลับ ผูรองเรียน

ดําเนินการแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ําของ
ขอรองเรียน

ผ-๔๔

นําเสนอแนวทางแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ํา ให
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
(ไมเกิน ๑ วัน)

วิเคราะหสาเหตุแนว
ทางการแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ํา
(ไมเกิน ๒ วัน)

(ตัวอย่ำง)
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

๔.๕ กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)
แผนปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕๖๒
โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิน่ ในพืน้ ที่ท่องเทีย่ ว
วัตถุประสงค์

๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว

เป้ำหมำย

๑) มีจำนวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐%

กิจกรรม

๑. ศึกษำและรวบรวมพันธุไ์ ม้
พืน้ ถิน่

ผู้รบั ผิดชอบ
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำรดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม

๒. เพำะพันธุก์ ล้ำไม้
ผลกำรดำเนินกำร
๓. สำรวจพืน้ ทีเ่ พำะปลูกใน
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๔. ประชำสัมพันธ์ให้ชมุ ชน
นักท่องเทีย่ วและหน่วยงำน
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ ำหรับกำร
เพำะปลูกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๖. ดำเนินกิจกรรมเพำะปลูก
กล้ำไม้พนั ธุท์ อ้ งถิน่
๗. ดูแลรักษำต้นไม้ทปี่ ลูก
อย่ำงต่อเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงกำรและ
ติดตำมประเมินผลกำร
รอดของต้นไม้

งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำรดำเนินกำร
งำนประชำสัมพันธ์
ผลกำรดำเนินกำร
งำนโยธำ
ผลกำรดำเนินกำร
งำนส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ ว
ผลกำรดำเนินกำร
คนงำนทัว่ ไป
ผลกำรดำเนินกำร
งำนสิง่ แวดล้อม
ผลกำรดำเนินกำร

ปี ๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สรุปผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

จํานวนพันธุไ ม (เดิม)
จํานวนพันธุไมที่เพิ่มขึ้น

จํานวนทั้งหมด

เปาหมาย

จํานวนที่ปลูก

๑,๐๐๐
๑,๑๒๐

๑๐๐ ตน
๑๐%

๑๒๐ ตน
๑๒%

สรุ ป ผลโครงการ ทํ า การปลู ก พั น ธุ ไ ม พื้ น ถิ่ น ในบริ เ วณลานกางเต น ท และที่ พั ก สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว
จํานวน ๑๒๐ ตน ทําใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทองเที่ยวได ๑๒%
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๔.๖ กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)
รำยงำนกำรประชุมทบทวนผลกำรดำเนินงำน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นำยใจดี สมศักดิ์ศรี
นำยซื่อตรง สุจริต
นำยรักบ้ำน ชุมชนน้อย
นำยช่วยเหลือ ภักดี
นำงสำวท่องเที่ยว ใจงำม
นำงสำวส่งเสริม รักบ้ำน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน
ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก
ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ
นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
วำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ไม่มี
วำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่แล้ว
ไม่มี
วำระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมครัง้ ที่แล้ว
ไม่มี
วำระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ ผลกำรปฏิบัตติ ำมแผนกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยั่งยืน มีกำรจัดทำโครงกำร จำนวน
๑ โครงกำร คือ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด

แผนปฏิบัตกิ ารประจําป ๒๕๖๒
โครงการปลูกตนไมพื้นถิ่นในพื้นที่ทองเที่ยว
วัตถุประสงค ๑) เพื่ออนุรักษพันธุไมพื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ทองเที่ยว
เปาหมาย
๑) มีจํานวนพันธุไมพื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวอยางนอย ๑๐๐ ตน
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอยางนอย ๑๐%
สรุปผลโครงการ ทําการปลูกพันธุไมพื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเตนท และ ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
จํานวน ๑๒๐ ตน ทําใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทองเที่ยวได ๑๒%
กิจกรรม

๑. ศึกษาและรวบรวมพันธุไมพนื้
ถิ่น

ผูรบั ผิดชอบ
งานสิ่งแวดลอม
ผลการ
ดําเนินการ
งานสิ่งแวดลอม

๒. เพาะพันธุก ลาไม

๓. สํารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่
ทองเที่ยว
๔. ประชาสัมพันธใหชมุ ชน
นักทองเที่ยวและหนวยงานใน
พื้นที่รว มกิจกรรม
๕. เตรียมพื้นที่สําหรับการ
เพาะปลูกในพืน้ ที่ทองเที่ยว

๖. ดําเนินกิจกรรมเพาะปลูกกลา
ไมพันธุทองถิน่

๗. ดูแลรักษาตนไมทปี่ ลูกอยาง
ตอเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงการและติดตาม
ประเมินผลการรอดของตนไม

มติที่ประชุม รับทราบ
ผ-๕๐

ผลการ
ดําเนินการ
งานสิ่งแวดลอม
ผลการ
ดําเนินการ
งาน
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดําเนินการ
งานโยธา
ผลการ
ดําเนินการ
งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว
ผลการ
ดําเนินการ
คนงานทัว่ ไป
ผลการ
ดําเนินการ
งานสิ่งแวดลอม
ผลการ
ดําเนินการ

ป ๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปงบประมาณ ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีขอรองเรียนจากนักทองเที่ยว
จํานวน ๑ เรื่อง คือ มีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาเที่ยวที่น้ําตกไหลเย็นในชวงสงกรานต ทําใหทางเขาน้ําตกไหล
เย็นรถติดจํานวนมาก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา และที่พัก ไมเพียงพอตอจํานวน
นักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาแลวไมสามารถเขาไปถึงบริเวณน้ําตก เนื่องจากปจจุบันมี
นักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทางมาเที่ยวที่องคการบริหารสวนตําบลยั่งยืนเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทางผูบริหาร
จึงตองการใหเรงศึกษาการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวพื้นที่ทองเที่ยวที่สําคัญขององคการบริหารสวน
ตําบลยั่งยืน เพื่อปองกันปญหาพื้นที่ทองเที่ยวเสื่อมโทรม
มติที่ประชุม รับทราบและนําไปปฏิบัติ
๔.๓ ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน
ผลการดํ า เนิ น งานโครงการปลู ก ต น ไม พื้ น ถิ่ น ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว ยั ง คงเป น ไปตาม
แผนงานที่กําหนด ดังนี้
งานสิ่งแวดล อม ไดทําการศึกษาและรวบรวมพันธุไมพื้นถิ่นขององค การบริ ห ารส วน
ตําบลยั่งยืน เชน กําลังพญาเสือโครง มะมวงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดดํา รกฟา และ มะเฟองชาง เปนตน ซึ่งได
ทําการเพาะพันธุกลาไมทั้งหมด ๒๐๐ ตน นอกจากนี้ไดทําการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ทองเที่ยวซึ่งงาน
สิ่งแวดล อมไดทําการสํารวจพื้นที่เ พาะปลูกในพื้นที่ทองเที่ยวน้ําตกไหลเย็น บริเวณลานกางเตนท และที่พัก
สําหรับนักทองเที่ยว
งานประชาสัมพันธ ไดทําการประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผานทาง การติดบอรดประชาสัมพันธที่องคการบริหารสวนตําบลยั่งยืน แผนพับประชาสัมพันธ website สื่อวิทยุ
ทองถิ่น และ หนังสือพิมพทองถิ่น
งานโยธา ไดสํารวจและจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกลาว
งานสงเสริมการทองเที่ยว ไดจัดกิจกรรมเพาะปลูกกลาไมพันธุทองถิ่นจํานวน ๑๒๐ ตน
ซึ่งมีนักทองเที่ยวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงาม เขามารวมการปลูกตนไม รวมจํานวน ๑๐๐ คน
งานสิ่งแวดลอมไดจัดเจาหนาที่ในการดูแลตนไมที่ปลูกจํานวน ๑ คน โดยมีหนาที่รดน้ํา
และใหปุยชวงแรก
มติที่ประชุม รับทราบ

ผ-๕๑

๔.๔ ควำมเหมำะสมของทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำน
ปั จจุบั น องค์ก ำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีอัต รำก ำลังพลรวมจำนวน ๑๕ คน ซึ่งยั ง
เพียงพอต่อกำรทำงำน แต่สำหรับ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษำต้นไม้ที่
ปลูก เนื่องจำกในช่วงกลำงปีจะมีกำรจัดงำนท่องเที่ยวทำให้มีเจ้ำหน้ำที่ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไม่เพียงพอจึงอยำกให้
งำนโยธำส่งเจ้ำหน้ำที่มำช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม เห็นชอบตำมที่เสนอ
๔.๕ กำรเปลี่ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ที่ อ ำจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น งำนตำมแผนกำร
ดำเนินงำน
ไม่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนกำรดำเนินงำน
มติที่ประชุม รับทรำบ
๔.๖ ควำมเหมำะสมของแผนกำรดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ยังคงมีควำมเหมำะสม
มติที่ประชุม รับทรำบ

คำนำ
คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้กับองค์กรที่มีบทบำท หน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและ
รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยจะเน้นกระบวนกำรดำเนินงำนที่
สอดคล้องตำมรูปแบบมำตรฐำนสำกล และกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมุ่งหวังที่
จะให้เกิดกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. ยึดถือเพื่อ
พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ มีกำร
สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงมีกำรอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ดีงำม
อย่ำงยั่งยืน
สำหรับคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ได้มีกำรปรับปรุงให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (Global
Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้ พิ จ ำรณำควำมสอดคล้ อ งของมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่อ งเที่ ยวอย่ำงยั่งยืน ของ อพท. กับหลักเกณฑ์ ก ำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน สำหรั บ
สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วของ GSTC (GSTC-Recognized) และ GSTC ได้ ใ ห้ ก ำรยอมรั บ ว่ ำ
“มำตรฐำนกำรจั ด กำรกำรท่ อ งเที่ ยวอย่ำงยั่งยื น ” มี ควำมเที ยบเท่ ำกับ หลัก เกณฑ์ ดั งกล่ำว
(Equivalent to the GSTC Destination Criteria) อพท. หวังว่ำ คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ทุกองค์กรที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทั้ง
ภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น นักวิชำกำร นักพัฒนำและบุคคลทั่วไปที่สนใจกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน ได้นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกำรพัฒนำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ที่ดีและยั่งยืนต่อไป

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ ที่พิเศษ
เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
พฤษภำคม ๒๕๖๓

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ภำพรวมของมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๑ ขอบข่ำย
๒ คำศัพท์และคำนิยำม
๓ หลักกำรดำเนินงำน
๔ ข้อกำหนด
ส่วนที่ ๒ แนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน
๔ ข้อกำหนด
๔.๑ กำรกำกับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมกำรกำกับดูแล
๔.๑.๒ ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๔.๑.๓ คณะทำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๔.๒ แผนกำรดำเนินงำน
๔.๓ กำรนำไปปฏิบัติ
๔.๓.๑ กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
๔.๓.๒ กำรสนับสนุนศักยภำพชุมชน
๔.๓.๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๔ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
๔.๓.๕ กำรจัดเตรียมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรตลำด
๔.๓.๗ กำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง
๔.๓.๘ กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๔.๔ กำรสนับสนุน
๔.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก
๔.๔.๒ กำรสื่อสำร และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๕ กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรดำเนินงำน
๔.๖ กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
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๖

๑๘
๑๘
๑๘
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๓๘
๓๘
๔๔
๔๗
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ส่วนที่ ๑
บทนา
มาตรฐานฉบับนี้ จัดทาขึ้ นโดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้
องค์ กรที่ มี บ ทบาทในการบริหารจั ดการการท่อ งเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริ หารจั ดการการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนี้ยังคาดหวังที่จะเห็นผลการดาเนินงานขององค์กร
ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งถือ เป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มาตรฐานฉบับนี้ จึง
นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดาเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน

มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยค้นหาปัญหาและ
อุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้
วางแผน (Plan):

การกาหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปฏิบัติ (Do):

การนาระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การติดตามผล

ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และความคาดหวัง ตามแผนการ
ดาเนินงาน
ปรับปรุง (Act):

การดาเนิน การปรับปรุงเมื่อผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามวั ตถุประสงค์และความ
คาดหวัง หรือมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามความคาดหวัง รวมทั้งนาผลที่ได้จากการติดตาม
ผลการดาเนินงานไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดาเนินงานครั้งต่อๆ ไป

มาตรฐานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของผลอันเกิดจากการดาเนินงานตามมาตรฐาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความสาเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางนั้น ขึ้นอยู่
กับความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้หากองค์กรใด
มีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนาไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ รวมทั้ง
องค์กรควรจะสนับสนุ นให้องค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรให้มีการนามาตรฐานฉบับนี้ ไปบริห ารจัดการการ
ท่องเที่ยวด้วย

๑ ขอบข่าย
มาตรฐานนี้เป็นข้อกาหนดสาหรับองค์กรใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่
คานึ งถึ งประเด็น ทางด้านสิ่งแวดล้อ ม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณ ภาพ และ
สุนทรียภาพ โดยประเด็นดังกล่าวนั้น ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรสามารถ
นาไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดย
การนามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองค์กรควรคานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพทางสังคม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวองค์กรจะต้องคานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนควบคู่ไปด้วย
ในการดาเนิ น งานตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐานนี้ องค์ กรควรให้ความสาคั ญ กับ การยกระดับ การ
ดาเนินงานเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปรับปรุงผลการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับนี้ องค์กรสามารถดาเนินการได้ โดย
๑)

ดาเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ

๒)

ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ

๓)

ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน

๒

คาศัพท์และคานิยาม
มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดคาศัพท์และคานิยามเฉพาะไว้ดังต่อไปนี้

๒.๑ มาตรฐาน
เอกสารที่จัดทาขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
เอกสารดั ง กล่ า วมี ก ารวางกฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดส าหรั บ เป็ น ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ข้อกาหนดสาหรับเป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน
การนาไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒.๓ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
การจัดการรู ป แบบการท่อ งเที่ยวเพื่อ ตอบสนองความจ าเป็น และรองรั บ สภาวะในอนาคตทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ โดยคานึงถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิต
ชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๒.๔ องค์กร
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ท่องเที่ยวที่กากับดูแล และมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.๕ ชุมชนท้องถิน่
กลุ่มคนที่อยู่รวมกันโดยได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน
ในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว

๒.๖ ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ให้ความสนใจต่อการดาเนินงานขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือเสีย ประโยชน์
จากการตัดสินใจและการดาเนินงานขององค์กร

๒.๗ ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญ
บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ให้ความสนใจต่อการดาเนินงานขององค์กรซึ่งมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานขององค์กร

๒.๘ อัตลักษณ์
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อ
ชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งรวมถึง ภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม และลักษณะเฉพาะ
บุคคล

๒.๙ ภูมศิ าสตร์
ลักษณะพื้นผิวโลกที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑๐ สุนทรียภาพ
ความเข้าใจและความรู้ สึกซาบซึ้งในคุ ณ ค่าของความงามในธรรมชาติหรื องานศิ ลปะ ที่แ ต่ละบุคคล
สามารถเข้าใจและรู้สึกได้

๓

หลักการดาเนินงาน

๓.๑ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างครบถ้วน
องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดอื่นๆ และไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดย
๑)

ปฏิบัติให้สอดคล้อ งกับกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่ป ระกาศด้วยอานาจของ
กฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กรทั้งหมด

๒)

กากับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย

๓)

มีการติดตาม และทบทวนเพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดและกรณีที่กฎหมาย และกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง

๔)

พัฒนาการวางแผนขององค์กรให้มีการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและอยู่ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม กฎระเบียบในการวางแผนและการตัดสินใจขององค์ กรจะต้องมีการ
สื่อสารต่อสาธารณะและมีการบังคับใช้

๓.๒ การปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม
องค์กรมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดย
๑)

ดาเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
ยุติธรรม โดยคานึงถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความ
ปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่น

๒)

มีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

๓)

มีกระบวนการในการกากับดูแลที่ทาให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การแก้ไข และ
การป้องกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนาไปสู่การปฏิบัติ
ที่ไม่มีจริยธรรมได้

๓.๓ การเคารพในการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียม
องค์กรเคารพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม และสนับสนุนให้เกิดความเท่า
เทียมในการจ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทางาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม สาหรับทุกคน
รวมถึง คนในท้องถิ่น ผู้หญิง เยาวชน คนพิการ ชนกลุ่มน้อย คนที่มีศาสนาแตกต่างกัน และผู้ที่ต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษ โดย
๑)

บ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒)

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านั้น รวมทั้งนาความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาใน
การกาหนดทิศทางและการตัดสินใจดาเนินงานขององค์กร

๓)

คานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและการเข้าไปดาเนิน
กิจกรรมร่วมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย

๓.๔ การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส
องค์กรมีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดย
๑)

เปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดาเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อ ประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน

๒)

เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

๓)

มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นและช่วยให้การดาเนินงานปลอดจากการทุจริต

๓.๕ การยอมรับต่อภาระหน้าทีท่ ตี่ รวจสอบได้
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบในประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานขององค์กร โดย
๑)

ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ

๒)

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ
ดาเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้า

๓.๖ การดาเนินงานอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล
องค์กรมีการจัดทา นาไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลหรือ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ผ่าน
กระบวนการทางาน การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร โดยมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจาเป็นและ
การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์ในระยะยาว

๔

ข้อกาหนด

๔.๑ การกากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ โดยจานวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่กากับ
ดูแล โดย
๑)

กาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการหรื อบู ร ณาการเข้ากับ คณะกรรมการที่มี อยู่เ ดิม ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ อย่างน้อย
๒.๑)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒.๒) พิจารณาแผนการดาเนินงาน
๒.๓)
๓)

ติดตามผลการดาเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว

สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
องค์ ก รมี ทิ ศ ทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ทาให้ทุกหน่วยงานในองค์กร

เข้าใจถึงเป้าหมายในการดาเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายใน
การวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระจายและเพิ่มรายได้
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดย
๑)

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่กากับ
ดูแ ล ทั้ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย
คุ ณ ภาพ และสุน ทรี ยภาพ และนโยบายภาครั ฐที่เ กี่ย วข้ อ งส าหรั บ เป็ น กรอบในการ
กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร

๔)

สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

๕)

สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

๖)

กาหนดกลไกในการจาแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

๗)

รักษาสมดุล ความต้องการทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ
ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ

๔.๑.๓ คณะทางานการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
องค์กรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรของ
องค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
๑)

กาหนดโครงสร้างคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจ
กาหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทางาน
สาหรับดาเนินงานตามข้อกาหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

๔.๒ แผนการดาเนินงาน
องค์กรมีการจัดทาแผนการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่งแผนการ
ดาเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้

มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุน
ให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สิน ที่คานึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น
ของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล
มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการดาเนิน งาน
แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แผนการ
ดาเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบ
จากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่ างความต้องการของท้องถิ่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย
๑)

รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๒)

กาหนดระยะเวลาของแผนการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

๓)

กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้

๔)

กาหนด วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จาเป็น

๕)

สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ

๔.๓ การนาไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกป้ อ ง ดู แ ล และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย ว เพื่ อ ให้ เ ป็ น การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น สามารถรั ก ษา
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการ
จัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย
๑)

เปิ ดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการ

จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดทา การปฏิบัติ การติดตามผล และการ
ปรับปรุง
๒)

ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถี
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย

๓)

จั ดกิ จ กรรมหรื อ ให้ ความรู้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เกี่ ยวกับ การอนุ รั กษ์ พื้น ที่ท่ อ งเที่ ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๔)

นาเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิ ลปวั ฒนธรรม ภู มิปั ญญา และวิ ถีชี วิ ตของ
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และคานึงถึง
สุนทรียภาพ

๕)

ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความ
ยั่งยืน

๖)

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสาธารณชนเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
ครอบครองทรัพย์สิน ที่คานึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม และ/หรือ ให้มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล

๗)

ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู
มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย
๑)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

๒)

ส่ ง เสริ ม คนในชุ ม ชนให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ประกอบอาชี พ โดย
พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนใน
ชุมชน

๓)

สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นตามหลักการ
การค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
พื้น ที่ รวมถึ ง อาหารพื้น บ้ า น เครื่ อ งดื่ ม วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนี ย มพื้ น บ้ า น หั ต ถกรรม ศิ ล ปะการแสดง สิ น ค้ า
การเกษตร บริการต่างๆ

๔)

ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น

๕)

สนั บ สนุ น การพัฒนาทักษะผู้ป ระกอบการในชุ มชนให้สามารถผลิตหรื อ ให้บ ริ การที่ มี
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๖)

จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบ
ของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา

๗)

ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดล้อม
องค์กรมีการกาหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสาหรับดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกาหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กาหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยสาหรับสิ่งมีชีวิต
มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่
ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้
พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง
และกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย
๑)

จั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ท รั พยากรที่ ใ ช้ ใ นการดาเนิ น งานด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ดังต่อไปนี้
๑.๑)

การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อ
ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และตรวจวั ด การใช้ พ ลั ง งานในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง มี แ ผนงานส่ ง เสริ ม
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ พลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยมี ก ารตอบแทนและรายงานให้
สาธารณชนรับทราบ

๑.๒)

การใช้น้า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้าและการใช้น้ า
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้าสาหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุล
และดาเนินการร่วมกันได้

๑.๓)

น้าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ ในการสันทนาการ
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า โดยต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผยผลการ
ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้า
อย่างทันท่วงที

๑.๔)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือ ก
สถานที่ การออกแบบ และการจั ด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการปรับตัวและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

๒)

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยว และพร้อมที่จะ
เปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ

๓)

กาหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ ซ้า การนากลับมาใช้ ใหม่ ของทรั พยากรที่ใ ช้ในการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้า
และการนากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนามาใช้ซ้า หรือนากลับมาใช้ใหม่
ให้มีการกาจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลดปริมาณของ
เสีย และคาแนะนาในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นเพื่อนากลยุทธ์การลดของเสียและให้การตอบแทนผู้ที่สามารถปฏิบัติได้

๔)

กาหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน
สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า

๕)

พิจารณานาทรัพยากรทางเลือกที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

๖)

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก าร บ ร ร เ ท าส ภ าว ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ การลดก๊าซเรือ นกระจก
และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อ การพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๗)

ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๘)

ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ
(ทั้งทางทะเลและทางน้า) มีการลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตาม
ตรวจสอบพื้ น ที่ อ่ อ นไหว และมี ก ารฟื้ น ฟู ห รื อ ปิ ด พื้ น ที่ ห ากจ าเป็ น ป้ อ งกั น
ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน กาหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ ของสายพันธุ์ และ
ป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น

๙)

ลดผลกระทบจากการขนส่ง


จั ด หาระบบขนส่ ง สาธารณะที่ เ พี ย งพอและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะ



พิจ ารณาลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การ
เดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้)



พั ฒ นากลไกเพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ข้ า ถึ ง ระบบขนส่ ง
สาธารณะที่มีคุณภาพ

๑๐) ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมาตรฐาน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ สาหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการ
ขายของป่าทั้งพืชและสัตว์

๔.๓.๔ การจัดการด้านความปลอดภัย
องค์กรมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่กากับดูแลขององค์กร โดย
๑)

มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ในพื้ น ที่
ท่องเที่ยว

๒)

มี แ ผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จากภั ย ธรรมชาติ ห รื อ ฝี มื อ
มนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว

๓)

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิง่ อานวยความสะดวก
องค์กรมีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความต้องการของ
คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย (การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล) โดย
๑)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีป้ายบอก
ทางหรือคาแนะนาสาหรับการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ชัดเจน

๒)

ก าหนดข้ อ ปฏิ บั ติ และกฎระเบี ย บเข้ า ใช้ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ รั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ท าง
ธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย

๓)

มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ

๔)

มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสม

๕)

จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับนากลับมาใช้ใหม่และการบาบัดของเสีย

๖)

จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบและ
ตระหนักถึงความสาคัญ การสื่อความหมายมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
และข้ อ มู ล จั ด ท าขึ้ น โดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร
(แอพพลิเ คชั่ น สื่ อโสตทัศน์ ) และสามารถมี ปฏิ สัม พัน ธ์ รวมทั้งมี การให้ข้ อมู ลไปยั ง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
สถานที่สาคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดทาเป็นภาษาต่างๆ

๗)

จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้
ที่มีข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นทีท่ ่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

๘)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

๙)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า
หัตถกรรมชุมชน

๔.๓.๖ การส่งเสริมการตลาด
องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว คานึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์
บริการ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความที่เป็นจริงและเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว โดย
๑)

จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล

๒)

สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่อ งเที่ยวด้ว ยช่ องทางที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาต่างๆ และสื่อ ที่เ หมาะสม
ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

๓)

เผยแพร่ ข้อมู ล เพื่อเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๔.๓.๗ การติดตามความเปลี่ยนแปลง
องค์ กรมี การติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้น ที่ท่อ งเที่ยวโดยคานึงถึ งความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดทารายงานต่อ
สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ
ความปลอดภัย คุ ณภาพ และสิทธิม นุษยชน จั ดทารายการและการประเมิ นทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ย วในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจั ดทารายการให้ทันสมั ยและมี การเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน จัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจาทุกปี โดย
๑)

ติ ด ตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ
และสุนทรียภาพ

๒)

กาหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยกากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

๓)

ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยมี
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ดาเนินการตรวจสอบ
และควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการ
มอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

๔)

ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อ การท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น

๕)

ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิ จ ทั้งทางตรงและทางอ้ อ มจากการท่อ งเที่ยว ซึ่ งรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๖)

บันทึกจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ย ต่อปี โดยแบ่ง
ตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน

๗)

ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ

๔.๓.๘ การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์ ก รมี ก ารสนั บ สนุ น และเผยแพร่ ใ ห้ อ งค์ ก รอื่ น น าแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ไป
ดาเนินงาน โดย
๑)

พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

๒)

สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

กาหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทกี่ ากับดูแล

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก
องค์ กรมีการเสริ ม สร้ างความรู้ ความสามารถ และความตระหนั กให้กับ บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่กาหนดไว้ โดย
๑)

๒)

จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุก
ระดับ ดังนี้
๑.๑)

ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๑.๒)

แผนการดาเนินงาน

๑.๓)

ทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑.๔)

การฝึกอบรมประจาปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร
ใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนตาแหน่งหรือบุคลากรใหม่

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม
องค์กรมีระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดทารายชื่อ
ผู้ประกอบการในพื้นที่กากับดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย
๑)

กาหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒)

จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง
ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์

๓)

สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของพื้นที่
ท่อ งเที่ ยว ด้ ว ยการให้ ความรู้ เ รื่ อ งของสภาพภู มิ อ ากาศทั้ง ต่อ ชุ ม ชนและ
นักท่องเที่ยว

๔)

สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี้
๔.๑)

ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๔.๒)

แผนการดาเนินงาน

๔.๓)

ข้อมูลขององค์กร

๔.๔)

ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว

๔.๕)

ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและ
ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว

๔.๖)

ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

๔.๗) กฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับในการเข้า ใช้พื้นที่ท่องเที่ยว
เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
๔.๘)

กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิ บั ติ ที่เ ป็ น ที่ย อมรั บ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์
และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่ม
น้อย

๔.๙)

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และสภาวะวิ ก ฤตที่ ร วมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
๔.๑๑) อื่นๆ ที่จาเป็น

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
กรอบเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย
๑)

ก าหนดแนวทางตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ ข้ อ
ร้ อ งเรี ยน การค้ น หาสาเหตุข องข้ อ ร้ อ งเรี ยน การดาเนิ น การแก้ ไ ขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้า รวมทั้งการแจ้งผลการดาเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน

๒)

จัดเก็บผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๔.๕ การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง โดย
๑)

ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงานเป็นระยะ

๒)

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

๓)

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๔.๖ การทบทวนผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการทบทวนผลการดาเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจแก้ไข
การดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงานเป็นไปตามทิศทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน

๒)

ทบทวนผลการดาเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑)

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๒.๓)

ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่อ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงาน
๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการดาเนินงานประจาปี
๒.๘) อื่นๆ ที่จาเป็น

ส่วนที่ ๒
แนวทางการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
การดาเนินงานให้สอดคล้องกับ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” นั้น องค์กรจะต้อง
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อ “๔ ข้อกาหนด” ในมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยข้อ ๑-๓
จะเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องและง่ายต่อการทาความเข้าใจ จึงจะเน้นอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามข้อ “๔ ข้อกาหนด” เป็นหลัก
และใช้หัวข้อให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สาหรับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีดังนี้

๔

ข้อกาหนด

๔.๑ การกากับดูแล
๔.๑.๑ คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ โดยจานวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่กากับ
ดูแล โดย
๑)

กาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการหรื อบู ร ณาการเข้ากับ คณะกรรมการที่มี อยู่เ ดิม ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ อย่างน้อย
๒.๑)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒.๒) พิจารณาแผนการดาเนินงาน
๒.๓)
๓)

ติดตามผลการดาเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว

สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องจัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมกาหนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และดาเนินการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่ อแสดงความสอดคล้องกับ
ข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใส และ
สร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น
 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกเทศมนตรีและรองนายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรเป็นประธานกรรมการ
 เจ้าหน้าที่ ขององค์กร เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ
ศึกษา เจ้ าหน้ าที่ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เจ้ าหน้ าที่ ส่งเสริ ม สุข ภาพ เจ้ าหน้ าที่
สุขาภิบาล เป็นเลขานุการ
 ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ เช่น ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
เป็นกรรมการ
 นั ก วิ ช าการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เช่ น ครู หรื อ อาจารย์ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
เจ้าหน้าที่จากสานักศิลปากร เป็นกรรมการ
 ผู้แ ทนของหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อ งกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่ น มัคคุ เทศก์ ตัว แทนจาก
โรงแรมหรื อ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ผู้ ป ระกอบการรถขนส่ ง เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ และ
ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ อพท. เจ้าหน้าที่ ททท. เป็นกรรมการ

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้ องกับผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง
หรือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ เช่น
 การกาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 การพิจารณาแผนการดาเนินงาน
 การติดตามผลการดาเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุก ๖ เดือน

๓)

สื่อสารผังโครงสร้างหรือ ประกาศแต่งตั้ง หรือคาสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรทราบ ดังนี้

 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
 สื่อสารให้ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ เช่ น ผู้แทนชุมชน ประชาชนและ
นั ก วิ ช าการด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เสี ย งตามสาย จดหมายข่ า ว
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือการประชุมของชุมชน

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบตั ิ
(ตัวอย่าง)
ผังโครงสร้างคณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว

หมายเหตุ: คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยวอาจมีตาแหน่งอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเห็นชอบ
และสามารถบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมได้

(ตัวอย่าง)
คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
ที่ ๐๑ / ๒๕๖๓
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเทีย่ ว
องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ส่วนรวม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและความปลอดภัยของผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
๑. นายใจดี สมศักดิ์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
ประธานกรรมการ
๒. นายซื่อตรง สุจริต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน รองประธานกรรมการ
๓. นายรักบ้าน ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน กรรมการ
๔. นายช่วยเหลือ ภักดี
ผู้แทนผู้ประกอบการที่พัก
กรรมการ
๕. นางสาวท่องเที่ยว ใจงาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา
กรรมการ
๖. นางสาวส่งเสริม รักบ้าน นักพัฒนาการท่องเที่ยว
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๑. กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีความเหมาะสมสาหรับใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วในพื้นที่
๒. พิ จ ารณาแผนการด าเนิ น งานส าหรั บ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ตามที่
คณะทางานการบริหารจัดการการท่องเที่ย วอย่างยั่งยื นนาเสนอ โดยคานึง ถึงความสอดคล้องกั บ
ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
๓. ติดตามผลการดาเนินงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรอย่างน้อยทุก ๖ เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นายใจดี สมศักดิ์ศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน

หมายเหตุ: คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว และการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบสามารถบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมได้

(ตัวอย่าง)
การวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียสาหรับเป็นคณะกรรมการกากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว

สาคัญมาก

ผูป้ ระกอบการ

นักท่องเทีย่ ว

๔

ชุมชนท้องถิน่
หน่วยงานภาครัฐ
พนักงาน

๓

สือ่ มวลชน

๒

๑
อิทธิพลมาก
๑

๒

๓

๔

สือ่ สารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องภายในองค์กรได้รบั ทราบ
เช่น การประชุม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

สือ่ สารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ภายนอกองค์กรได้รบั ทราบ เช่น เสียงตาม
สายของชุมชน หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
การประชุมร่วมกับชุมชน เป็นต้น

๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
องค์ ก รมี ทิ ศ ทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจั ดการ และเป็นเครื่องมือที่ทาให้ทุกหน่วยงานในองค์กร
เข้าใจถึงเป้าหมายในการดาเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายใน
การวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระจายและเพิ่มรายได้
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดย
๑)

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่กากับ
ดูแ ล ทั้ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สัง คม วั ฒ นธรรม สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย
คุ ณ ภาพ และสุ น ทรี ยภาพ และนโยบายภาครั ฐที่เ กี่ยวข้ อ งสาหรั บ เป็ น กรอบในการ
กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร

๔)

สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

๕)

สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

๖)

กาหนดกลไกในการจาแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

๗)

รักษาสมดุลความต้องการทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ
ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ ก รต้ อ งจั ด ท าทิ ศ ทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย
คาขวัญ และดาเนินการสื่อสารข้อมูล รวมถึงรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกาหนด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้น ที่
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสารวจสภาพพื้นที่ท่องเที่ยว ศึกษาจากเอกสาร แผนผัง
หรือแผนที่ท่องเที่ยว สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้นาชุมชน รวมทั้งศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เช่น ทิศทางการจัดการท่องเที่ยวของประเทศ หรือของจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่มาใช้ เป็นกรอบใน
การกาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๒)

จัดทาทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม ซึ่งทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สามารถบูรณาการเข้ากับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คาขวัญ จุดหมายเพื่อการพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ
เช่น แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวที่จัดทา
ขึ้นจะต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาและรวบรวมไว้

๓)

สื่อสารทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขององค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อ งทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ โดยผู้บริหาร ดังนี้
 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมการ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวหรือผู้
มาเยือน ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เสียงตามสาย ป้าย
ประกาศ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือการประชุมของชุมชน

๔)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
อย่างเหมาะสม เช่น จัดทาแผนงานด้านการท่องเที่ยวประจาปี จัดทาปฏิทินท่ องเที่ยว/กิจกรรม
๑๒ เดือน หรือจัดทาแผนที่/แผนผัง แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือภายในพื้นที่ขององค์กร

๕)

กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงความสมดุลของ สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ เช่น ผลการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร จัดให้มีการสาน
เสวนา การประชุมกลุ่มย่อย หรือการประชุมประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย ที่มี ต่ อ แผนงานด้านการท่ อ งเที่ยวขององค์ ก ร เช่ น การประชุ ม กลุ่ม ของชมรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
สภาพภูมศิ าสตร์และสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลยัง่ ยืน
สภาพเศรษฐกิจ
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง เลี้ยง
สัตว์และค้าขาย ช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยวอยู่ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะมีรายได้เสริมจาก
การให้บริการกับนักท่องเที่ยว เช่น การขายของที่ระลึก การขายอาหาร การรับจ้างนาเที่ยวและการ
ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น
สภาพสังคม
 คนท้องถิ่น ประชากรมีความผูกพันกับท้องถิ่น มีวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีที่
คล้ายกัน และนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย มีอายุประชากรเฉลี่ย ๒๕ ปี มีหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ดูแลด้านความปลอดภัย
และทรัพย์สินของประชาชน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพประจาตาบล มีอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานประจาหมู่บ้าน

(ตัวอย่าง)
สภาพภูมศิ าสตร์และสังคม (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตาบลยัง่ ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 ทรัพยากรน้า มีสระน้า จานวน ๑๒ แห่ง ลาห้วย จานวน ๕ แห่ง ฝาย จานวน ๘ แห่ง หนองน้า
จานวน ๑๕ แห่ง ชุมชนจะใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
 ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน มีป่าไม้เบญจพรรณ ชุมชนใช้ประโยชน์ใน
การหาของป่า
 สภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพแหล่งน้าโดยทั่วไปยังมีสภาพดี คุณภาพอากาศมีสภาพดี มีฝุ่นละอองบ้าง
ในฤดูแล้ง การจัดการขยะชุมชนมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ในส่วนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ
นามาผลิตปุ๋ย ส่วนขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้จะถูกรวบรวมและกาจัดโดยวิธีการฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล ในส่วนของพื้นที่ชุมชนยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งหากมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นอาจทาให้
เกิดปัญหาต่อแหล่งน้าธรรมชาติได้
สภาพพื้นทีท่ อ่ งเทีย่ วในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
 พืน้ ที่ทอ่ งเทีย่ ว ได้แก่
o น้าตกไหลเย็น เป็นน้าตกที่มีทั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุดคือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ มีน้าตกไหลตลอดปี และยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
o ถ้าสวยงาม เป็นถ้าที่มีขนาดใหญ่ ทางขึ้นถ้าเป็นบันได ๓๙ ขั้น ภายในถ้าเป็นทางเดินคดเคี้ยว
บางแห่งเป็นทางเดินแคบๆ ระหว่างทางเดินจะพบ หินงอกหินย้อยที่สวยงาม
 ภูมอิ ากาศ มี ๓ ฤดู ได้แก่
- ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันยายน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวน้าตก
รวมทั้งสามารถล่องแก่งในลาน้าเพื่อชมธรรมชาติตลอดสองฝั่งที่สวยงาม
- ฤดูหนาว ระว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจะเริ่มหนาวและหนาวจัดในเดือนธันวาคมถึง
มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว
และทะเลหมอก
- ฤดูรอ้ น ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงนี้อากาศจะร้อนและร้อนจัดในเดือนเมษายน
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมงานประเพณีสงกรานต์

(ตัวอย่าง)
สภาพภูมศิ าสตร์และสังคม (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตาบลยัง่ ยืน
ประเพณีทอ้ งถิน่
 ประชาชนในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณ โดยยึดถือ
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่
o ประเพณีตานข้าวใหม่ เป็นการทาบุญให้ข้าวและขอบคุณพระแม่โพสพ โดยทุกบ้านจะนาข้าวใหม่มา
รวมกันที่วัดและถวายแก่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป
o ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเป็นช่วงที่ฝนจะตกลงมา เพื่อเป็นการบูชาพระยา
แถน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล หากหมู่บ้าน
ใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล สถานที่จัดงานจะใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
การหาฤกษ์ยามในการบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสาวพรหมจรรย์มาตอกบั้งไฟเป็นคนแรก
เพราะมีความเชื่อว่าจะทาให้บั้งไฟขึ้นสูง

ปฏิทนิ ท่องเที่ยว ๑๒ เดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ประเพณีตานข้าวใหม่
งานกาชาด
ประเพณีไหว้พระธาตุ
ประเพณีสงกรานต์
งานบุญเดือนหก
ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
เดินป่าหน้าฝน
เทีย่ วน้าตก ชมถ้า
ล่องแก่งชมธรรมชาติ
ประเพณีออกพรรษา
เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว
ชมทะเลหมอก

(ตัวอย่าง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยัง่ ยืน
เรือ่ ง การจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืนมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนจึง
กาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวดังนี้

วิสยั ทัศน์
"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิผล”
พันธกิจ
๑) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคมด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) อนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
๔) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
๕) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสาคัญของสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
๖) ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กร
ค่านิยม
๑) มั่นคงในคุณธรรม
๒) มีจริยธรรมโปร่งใส
๓) สร้างคุณค่าให้ชุมชน
๔) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
๕) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นายใจดี สมศักดิ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน

(ตัวอย่าง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยัง่ ยืน
เรือ่ ง นโยบายการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงประกาศ
นโยบายดังนี้
๑) บริ ห ารด้ว ยหลั กธรรมาภิ บ าล ได้ แ ก่ หลั กนิ ติธ รรม หลัก คุ ณ ธรรม หลั กความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
๒) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และเพิ่มความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแลและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นายใจดี สมศักดิ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน

(ตัวอย่าง)
การกาหนดทิศทางการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

เป้าหมาย อบต.ยัง่ ยืน ๕ ปี ข้างหน้า
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน.

ส่งเสริมการแสดง
การศึกษา
พื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

จัดทาแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน รองรับการเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยว.

ท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมอาชีพ

เศรษฐกิจ
อบต.และชุมชน
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สังคมและ
สิง่ แวดล้อม
วัฒนธรรม

สุขภาพและ
ความปลอดภัย
จัดการขยะ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในท้องถิ่น

พืน้ ทีส่ เี ขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

จัดทาโครงการธนาคารขยะ
มุ่งเน้นขยะรีไซเคิล
ส่งเสริมทุกหมู่บ้านบริหารจัดการ
ขยะชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม

(ตัวอย่าง)
คาแถลงนโยบาย
เรือ่ ง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ของ นายใจดี สมศักดิศ์ รี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยัง่ ยืน
๑) ด้านบริหารจัดการพืน้ ที่การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน/องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยคานึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
๒) ด้านการฟืน้ ฟูและพัฒนาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
 ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ท้องถิ่น
 ปรับปรุงและจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสม
๓) ด้านการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี สิง่ แวดล้อมและอัตลักษณ์ของท้องถิน่
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
 มีการจัดสรรพื้นที่การใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์อย่างชัดเจน เพื่อรักษา
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
 รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๔.๑.๓ คณะทางานการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
องค์ ก รมี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ และก าหนดบทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ
บุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
๑)

กาหนดโครงสร้างคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
อาจกาหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทางาน
สาหรับดาเนินงานตามข้อกาหนดของมาตรฐาน

๓)

สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องจัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้งและดาเนินการสื่อสารข้อมูล และ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดทาผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการ
ท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นที่ ชั ดเจน โดยก าหนดขึ้ นมาใหม่ หรื อประยุ กต์ ใช้ ตามผั งโครงสร้ างการ
บริหารงานขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒)

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้องตามผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง
หรือคาสั่งแต่งตั้งที่กาหนดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

๓)

สื่อสารผังโครงสร้าง หรือประกาศแต่งตั้ง หรือคาสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
ผังโครงสร้างคณะทางานสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

สือ่ สารผังโครงสร้าง บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ให้ผู้ทเี่ กีย่ วข้องภายในองค์กรได้รบั ทราบ เช่น การประชุม
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตัวอย่าง)
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
นักพัฒนาการท่องเทีย่ ว
 ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวขององค์กร
 ควบคุมกิจการบริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 ต้อนรับ แนะนา อานวยความสะดวกข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น สถิตินัก ท่องเที่ยว และข้อร้องเรียน เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษา
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และดั้งเดิม
เจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ป้องกันและบรรเทาจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
 จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กาหนดไว้
 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รักษาความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและป้องกันอันตรายจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว
เจ้าหน้าทีส่ ขุ าภิบาล
 จัดทาข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว
และรายงานผลตรวจวัดให้กับสาธารณะ
 กาหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสาหรับท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 กาหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นายใจดี สมศักดิ์ศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน

๔.๒ แผนการดาเนินงาน
องค์กรมีการจัดทาแผนการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่งแผนการ
ดาเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้
มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุน
ให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สิน ที่คานึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น
ของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล
มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการดาเนินงาน
แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการ
ดาเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบ
จากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของท้องถิ่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย
๑)

รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๒)

กาหนดระยะเวลาของแผนการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

๓)

กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้

๔)

กาหนด วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จาเป็น

๕)

สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องจัดทาแผนการดาเนินงาน และสื่อสารแผนการดาเนินงาน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ
เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ย วข้องด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การทา
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในครอบครองทรัพย์สินของ
ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม และนาประเด็นที่
ได้มาประกอบการจัดทาแผนการดาเนินงาน

๒)

จัดทาแผนการดาเนิน งานสาหรั บการจั ดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี ) เป็น ลาย
ลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืนขององค์กร (ข้อกาหนด
๔.๑.๒) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจบูรณาการเข้ากับแผนการดาเนินงานที่มีอยู่ เดิม เช่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี

๓)

จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี) ที่สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน (แผน
ระยะกลาง ๓-๕ ปี) เป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับใช้ในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด
ที่ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากร
ที่จาเป็น เช่น งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล

๔)

หากมีการดาเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้ดาเนินการจัดทาแผน
แก้ไขเป็นอันดับแรก

๕)

สื่อสารแผนการดาเนินงานสาหรั บการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) และแผน
ปฏิ บั ติงานประจ าปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี ) ให้กับ ผู้ รั บ ผิ ดชอบและผู้ ที่เ กี่ยวข้ อ งรั บ ทราบผ่ าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ประชุม หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร อีเมล์ จดหมาย

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการท่องเทีย่ ว ประจาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗
ลาดับ

๑

๒

๓

แผนการดาเนินงาน

แผนด้านบริหารจัดการพืน้ ที่ทอ่ งเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
๑.๑ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
๑.๒ โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
๑.๓ โครงการสัมมนาเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แผนด้านการฟืน้ ฟูและพัฒนาสถานทีท่ อ่ งเที่ยว
๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอานวย
๒.๒
ความสะดวกเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอานวย
๒.๓
ความสะดวกห้องน้า-ห้องสุขา
แผนด้านการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี สิง่ แวดล้อม
และอัตลักษณ์ของท้องถิน่
โครงการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณีและอัต
๓.๑
ลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการสารวจสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ท่องเที่ยว
๓.๒
และจัดทาฐานข้อมูล
๓.๓ โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยว
๓.๔ โครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว

๒๕๖๓

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖

๒๕๖๗

(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ๒๕๖๓
โครงการปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์

๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว

เป้าหมาย

๑) มีจานวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐%

กิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

ปี ๒๕๖๒
ต.ค.

๑) ศึกษาและรวบรวม

พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพาะพันธุ์กล้าไม้
๓) สารวจพื้นที่เพาะปลูก

งาน
สิ่งแวดล้อม
งาน
สิ่งแวดล้อม
งาน
สิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ท่องเที่ยว
๔) ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว
งาน
และหน่วยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม
๕) เตรียมพื้นที่สาหรับ
การเพาะปลูกในพื้นที่
งานโยธา
ท่องเที่ยว
๖) ดาเนินกิจกรรม
งานส่งเสริม
เพาะปลูกกล้าไม้พันธุ์
การท่องเที่ยว
ท้องถิ่น
๗) ดูแลรักษาต้นไม้ที่
คนงานทั่วไป
ปลูกอย่างต่อเนื่อง
๘) สรุปผลโครงการและ
งาน
ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
การรอดของต้นไม้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๓ การนาไปปฏิบตั ิ
๔.๓.๑ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย
๑)

เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดทา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง

๒)

ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถี
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย

๓)

จั ดกิ จ กรรมหรื อ ให้ ความรู้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เกี่ ยวกับ การอนุ รั กษ์ พื้น ที่ท่ อ งเที่ ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๔)

นาเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิ ลปวั ฒนธรรม ภู มิปั ญญา และวิ ถีชี วิ ตของ
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และคานึงถึง
สุนทรียภาพ

๕)

ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน

๖)

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสาธารณชนเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
ครอบครองทรัพย์สิน ที่คานึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม และ/หรือ ให้มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล

๗)

ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู
มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินกิจกรรม และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตาม
ข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนงาน การทางานตามแผน การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้วยวิธี
ที่เหมาะสม เช่น การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การจัดทาแบบสอบถามเพื่อ
สารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนท้องถิ่น การให้ชุมชนเข้าร่วมเป็น คณะทางาน การประชุ ม
สรุ ป ผลการทางาน ตัว อย่างการพัฒ นาพื้น ที่ท่อ งเที่ยวที่ใ ห้ชุ ม ชนเข้ ามามี ส่ว นร่ ว ม เช่ น การ

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์
การจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และการประกาศใช้กฎระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยว และการจัด
กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานประจาปี งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
๒)

ในการก าหนดเขตพื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เช่ น เขตอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
กาหนดเขตด้วย โดยการกาหนดเขตต้องคานึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการไม่บุกรุกหรือทาลาย

๓)

จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้และความเข้าใจกับคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีการที่เหมาะสม
เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การทาแผ่นพับหรือเอกสาร
เผยแพร่ การเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

๔)

ส่งเสริมให้มีการนาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้าง ร้านค้า ในพื้นที่ท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น การออกแบบอาคารทรงไทย
การตกแต่งอาคารหรือสถานที่ด้วยภาพศิลปะพื้นบ้าน การตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น
การตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การตกแต่งร้านค้าด้วยวัสดุตกแต่งทางศิลปะท้องถิ่น
การจัดให้มีร้านอาหารที่ขายอาหารท้องถิ่น โดย
 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พันธุ์พืชท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น
 เผยแพร่ ไ ปยังทุ กภาคส่ว น เพื่อ ให้น ารู ป แบบศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาปั ต ยกรรม พั น ธุ์พื ช
ท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไปใช้ตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยว

๕)

ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ให้คานึงถึงผลกระทบที่อาจ
มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ ม มี การรายงานการวิ เคราะห์ หรื อ มีผลการวิเ คราะห์
ผลกระทบที่อ าจมี ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ภายในแหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น รายงานผล
การวิเคราะห์การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร
ภายในพื้นที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

๖)

จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การครอบครองทรัพย์สินที่คานึงถึงสิทธิของชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ

การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของชุมชน เช่น รายงานการประชุม
ประชาคม รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน
๗)

สนับสนุนให้มีการประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ พื้นที่ทางธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และฟื้นฟู
มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม เช่น มีการจัดทาแผนงานการฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว
มีการกาหนดช่วงเวลา หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ภายในพื้นที่

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

การแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์
ในแหล่งท่องเทีย่ ว

โครงการพัฒนาเส้นทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว

ข้อปฏิบตั ใิ นการเข้าใช้พนื้ ที่
ในแหล่งท่องเทีย่ ว

โครงการปรับภูมทิ ศั น์ใน
พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
การประกาศใช้ กฎ ระเบียบ
เกีย่ วกับการครอบครอง
ทรัพย์สนิ และการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ

(ตัวอย่าง)
คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานบูชาหลวงพ่อยัง่ ยืนประจาปี
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
ที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานบูชาหลวงพ่อยัง่ ยืนประจาปี
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานบูชาหลวงพ่อยั่งยืน
ประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดในท้องถิ่นกันมาเป็นระยะ
เวลานาน และเพื่อให้การจัดงานเป็นอย่างเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานบูชาหลวงพ่อยั่งยืนประจาปี ดังนี้
๑. นายใจดี สมศักดิ์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
ประธานกรรมการ
๒. นายซื่อตรง สุจริต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
รองประธานกรรมการ
๓. พระวิสุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดยั่งยืน
ที่ปรึกษา
๔. นายช่วยเหลือ ภักดี
ผู้แทนผู้ประกอบการที่พัก
กรรมการ
๕. นางสาวท่องเที่ยว ใจงาม
ผู้แทนสถาบันการศึกษา
กรรมการ
๖. นายแพทย์สมใจ คากระแส ผู้อานวยการโรงพยาบาลยัง่ ยืน
กรรมการ
๗. นายรักบ้าน ชุมชนน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
กรรมการ
๘. นางศรีคา ชุมชนบน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒
กรรมการ
๙. นางจันทร์เพ็ญ สอนใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓
กรรมการ
๑๐. นางสะอาด มั่นคง
ผู้อานวยการส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
๑๑. นายสว่าง สีอร่าม
ผู้อานวยการส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
๑๒. นายเด่นหล้า สงบใจ
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
๑๓. นางสาวส่งเสริม รักบ้าน
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กาหนดกรอบแนวคิด วางแผน และติดตามผลในการจัดงาน รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ใจดี สมศักดิ์ศรี
(นายใจดี สมศักดิ์ศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน

(ตัวอย่าง)
การแบ่งเขตพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์เพือ่ การท่องเทีย่ วและพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์โดยให้ชุมชนมีสว่ นร่วม

โซนอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม

โซน
นันทนาการ

โซนอนุรกั ษ์
วัฒนธรรม

โซนบริการ

(ตัวอย่าง)
การจัดกิจกรรมให้ความรูค้ นในชุมชนท้องถิน่
เช่น การส่งเสริมการแยกขยะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ

(ตัวอย่าง)
การนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน่ มาใช้ตกแต่งภูมทิ ศั น์

๔.๓.๒ การสนับสนุนศักยภาพชุมชน
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย
๑)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

๒)

ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา
หรือความสามารถของคนในชุมชน

๓)

สนับสนุน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของ
ท้องถิ่นตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
พื้นที่ รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ

๔)

ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น

๕)

สนั บ สนุ น การพัฒนาทักษะผู้ป ระกอบการในชุ มชนให้สามารถผลิตหรื อ ให้บ ริ การที่ มี
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

๖)

จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบ
ของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา

๗)

ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินกิจกรรม และบันทึกจัดเก็บพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น การประกอบอาหารท้องถิ่น การประดิษฐ์ของที่ระลึกท้องถิ่น การจักสาน การ
แกะสลัก การทอผ้า การเย็บปักถักร้อย การทอเสื่อ การวาดภาพ การปั้น การฟ้อนรา การ
แสดงดนตรี พื้นเมื อง โดยการพัฒนาทักษะอาชี พ อาจดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เช่ น การ
ฝึกอบรม การจัดประกวดสินค้าหรือบริการ การจัดแข่งขันในอาชีพต่างๆ การถ่ายทอดทักษะ
ฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ

๒)

ส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างธุรกิจด้วยต้นทุนตนเอง เช่น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การตั้งกลุ่มอาหารแปรรูป
กลุ่มจักสานและแกะสลัก กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้าจาก
ผ้าพื้นเมือง

๓)

สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ
ของท้องถิ่น รวมถึงอาหารพื้นบ้ าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ ฯลฯ เช่น อาหาร รถขนส่ง เพื่อใช้
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๔)

สนับสนุนและให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ประชาชนเข้ามาเป็น
ลูกจ้างในการดูแลสถานที่ในพื้นที่ท่องเที่ยว การจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจ้างพนักงานขับรถ
นาเที่ยว

๕)

สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพ
และได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน Clean
Food Good Taste เครื่องหมายของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย

๖)

กาหนดแนวทาง ระบบ หรือข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชน
ทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนของท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๗)

ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการ
จดสิทธิบัตร จัดฝึกอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เช่ น ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนท้องถิน่

(การผลิตเครือ่ งปัน้ - ดินเผา)

(การนวดแผนไทย)

(การทอผ้า)

(การจักสาน)

(ตัวอย่าง)
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผูป้ ระกอบการในชุมชน
ให้สามารถผลิตหรือบริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพและได้รบั รองมาตรฐาน

(รางวัล OTOP ติดดาว)

(มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย)

(รางวัล Clean food good Taste)

(ตัวอย่าง)
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในการสร้างความยั่งยืนของท้องถิน่

(จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิน่ )

๔.๓.๓ การจัดการสิง่ แวดล้อม
องค์กรมีการกาหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสาหรับดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกาหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กาหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยสาหรับสิ่งมีชีวิต
มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่
ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้
พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง
และกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย
๑)

จั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ท รั พยากรที่ ใ ช้ ใ นการดาเนิ น งานด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ดังต่อไปนี้
๑.๑)

การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อ
ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และตรวจวั ด การใช้ พ ลั ง งานในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง มี แ ผนงานส่ ง เสริ ม
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ พลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยมี ก ารตอบแทนและรายงานให้
สาธารณชนรับทราบ

๑.๒)

การใช้น้า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้าและการใช้น้ า
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้าสาหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุล
และดาเนินการร่วมกันได้

๑.๓)

น้าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ ในการสันทนาการ
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า โดยต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผยผลการ

ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้า
อย่างทันท่วงที
๑.๔)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือ ก
สถานที่ การออกแบบ และการจั ด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการปรับตัวและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

๒)

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยว และพร้อมที่
จะเปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ

๓)

กาหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ ซ้า การนากลับมาใช้ ใหม่ ของทรั พยากรที่ใ ช้ในการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ย ว รวมทั้งสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้า
และการนากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนามาใช้ซ้า หรือนากลับมาใช้ใหม่
ให้มีการกาจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลดปริมาณของ
เสีย และคาแนะนาในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นเพื่อนากลยุทธ์การลดของเสียและให้การตอบแทนผู้ที่สามารถปฏิบัติได้

๔)

กาหนดมาตรการลดมลพิษ ที่แหล่งกาเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน
สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า

๕)

พิจารณานาทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดไป

๖)

ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซ
เรือนกระจก และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และ
การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและ
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๗)

ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๘)

ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ
(ทั้งทางทะเลและทางน้า) มีการลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตาม
ตรวจสอบพื้ น ที่ อ่ อ นไหว และมี ก ารฟื้ น ฟู ห รื อ ปิ ด พื้ น ที่ ห ากจ าเป็ น ป้ อ งกั น
ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน กาหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ ของสายพันธุ์ และ
ป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น
๙)

ลดผลกระทบจากการขนส่ง


จั ด หาระบบขนส่ ง สาธารณะที่ เ พี ย งพอและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะ



พิ จ ารณาลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้)



พัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ

๑๐) ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมาตรฐาน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ สาหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการ
ขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินกิจกรรม จัดทาเอกสาร และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อ
แสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ดาเนินการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การจัดงาน
ประเพณี โดยข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการจดบันทึกอาจนามาจัดทาในรูปกราฟเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ทรัพยากรได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ โดย
ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่
 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง เช่น ตรวจวัด จดบันทึก และรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงานและจัดเก็บทั้งที่เป็นแฟ้มและสแกนใส่คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานภายในพื้นที่ขององค์กร หรือจัดทาแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส าหรั บ พลั ง งาน
หมุนเวียนมาใช้ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการ
 ปริมาณการใช้น้า เช่น ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้า
รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้มีการใช้น้าอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมลดการใช้น้า

 น้าดื่ม เช่น จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บ
ข้อมูล และรายงานคุณภาพน้าดื่ม และน้าใช้ มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพน้า
อย่างทันท่วงที
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ ย นแปลง เช่ น ภาวะฝนแล้ ง รุ น แรง ปริ ม าณน้ าฝนที่ น้ อ ยลง มลพิ ษ หมอกควั น
แผ่นดินไหว หรือผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา การ
ก่อสร้าง การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
๒)

ดาเนินการสารวจแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยว และระบุประเภทของมลพิษที่เกิดจากแหล่ง/
กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น และทาการตรวจวัดมลพิษ เก็บบันทึก พร้อมรายงานผลการตรวจวัด
ต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ เช่น คุณภาพน้าในพื้นที่ท่องเที่ยว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยองค์กรดาเนินการตรวจวัด
มลพิษหรือใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหน่ว ยงานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันการศึกษา

๓)

มีการกาหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้เท่าที่จาเป็น การนากลับมาใช้ซ้า และการนา
กลั บ มาใช้ ใ หม่ ต ามหลั ก การ 3R (Reduce Reuse Recycle ) ของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น
 การลดการใช้ สามารถทาได้ง่ายๆ โดยการใช้เท่าที่จาเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรื อ
เปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานานๆ การ
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อต้องการเดินทางใกล้ๆ ควรใช้วิธีการเดิน การปั่นจักรยาน หรือ
นั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ
 การนากลับมาใช้ซ้า หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น
การนากระดาษที่เขียนแล้ว ๑ หน้ามาใช้หน้าที่เหลือ หรือนามาทาเป็นกระดาษโน้ต (ช่วยลด
การตั ด ต้ น ไม้ ) การใช้ ถุ ง ผ้ า แทนถุ ง พลาสติ ก ใช้ ผ้ า เช็ ด โต๊ ะ แทนกระดาษช าระ หรื อ ใช้
ผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill)
 การนากลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เราสามารถนาไป รี
ไซเคิ ล เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ อาทิ ขวดแก้ ว กระดาษ โลหะ หรื อ พลาสติ ก การน า
น้าทิ้งมาใช้รดน้าต้นไม้ หรือการนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปปรับแต่งใหม่เสมือนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้น
ใหม่มาใช้งานนั่นเอง
โดยองค์กรควรกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เช่น การกาหนดให้มีถังขยะแยกประเภท มีผู้รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ
อีกครั้งก่อนนาไปกาจัด และนาเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลมาเลี้ยงอาหารพนักงาน

๔)

มีการกาหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด หรือมีระบบการจัดการมลพิษที่เ กิดขึ้นในพื้นที่
ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ ครอบคลุม กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารพิษ การสั่นสะเทือน
เขม่า ขี้เถ้า เช่น การห้ามใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ การ
กาหนดเส้นทางจักรยาน และการกาหนดให้มีระบบการจัดการด้านมลพิษ เช่น การติดตั้งถังดัก
ไขมันที่ร้านขายอาหาร การคัดแยก เก็บรวบรวมและกาจัดขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
การติดตั้งระบบบ าบั ดน้ าเสียก่อนระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ การตรวจสภาพรถขนส่ ง
สาธารณะ การกาหนดมาตรการป้องกันเสียงรบกวน หรือมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้ง

๕)

มีการพิจารณานาทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาใช้แทนทรัพยากร
ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ
โดยสามารถนามาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้ เช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน

๖)

มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก (คาร์ บ อนไดออกไซด์ มี เ ทน ไนตรั ส ออกไซต์ ไฮโดรฟลู อ อโร
คาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)) และมี
การปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกด้า นการท่อ งเที่ยว รวมทั้งเพื่อ แสดงถึ งความท้าทายและโอกาสที่เ กี่ยวเนื่ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
 ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่ ๑ ต้น จะช่วยดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ ๘ กิโลกรัม
 การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะที่ต้องใช้วิธีทาลาย
ด้วยการเผา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดขยะคือการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการใช้จักรยาน
 กิจกรรมลดขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณการเก็บขนขยะไปกาจัด
 การรณรงค์ให้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์
 หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น เพื่อลดปริมาณขยะ
 บริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เองในท้องถิ่น ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง
 เดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ นอกจากช่วยลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์แล้วยัง
เป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย

 รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงเท่าที่จะทาได้ หรือ
เดินทางโดยใช้รถร่วมกัน
๗)

มี ก ารพิจ ารณาลดหรื อ ทดแทนการใช้ ส ารเคมี อั น ตรายและวั ตถุ อั น ตรายด้ว ยสารสกั ดจาก
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สมุนไพรในการป้องกันและกาจัดแมลง การทา
เกษตรอินทรีย์ การใช้น้าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมกิจกรรมในการ
ลดการใช้สารเคมีอันตรายรูปแบบอื่นๆ เช่น ฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้

๘)

มีการปกป้อง รักษาสภาพแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ (ทั้งทางทะเล
และทางน้า) เช่น ติดตามตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหว การฟื้นฟูหรือปิดพื้นที่หากจาเป็น กาหนด
มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น การ
ใช้พืช พัน ธุ์ท้ อ งถิ่น ในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งบริเ วณพื้นที่ท่อ งเที่ยว เช่น การใช้ ต้นไม้
ท้อ งถิ่ น ในการจั ด ตกแต่ งพื้น ที่ ท ดแทนการใช้ ด อกไม้ ส ดจากตลาด เพื่อ ส่งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น โดย
 เก็บรวบรวมข้อมูลพืชพันธุ์ท้องถิ่น
 จัดทารายการพืชพันธุ์ท้องถิ่น พร้อมรูปภาพประกอบ
 นาพืชพันธุ์ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น เช่น การ
บุกล้างถางพงและเผาป่า การใช้สารเคมีทาลายพรรณไม้ยืนต้น การตัดถนนใหญ่ผ่านเข้าไปในป่า
สมบูรณ์ หรือการนาเข้าพืชหรือสัตว์จากต่างประเทศ หากไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นก็จะเจริญเติบโตทาให้ระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุ์ ต่างถิ่น ซึ่งรวมถึงสัตว์
มีกระดูกสันหลัง วัชพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว์ ซึ่งอาจฆ่าหรือ
เข้าแทนที่ชนิดพันธุ์พืชหรือสัตว์พื้นเมืองได้ เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ บัวตอง หญ้าขจรจบ
กระถินยักษ์ ผกากรอง เต่าญี่ปุ่น ตะพาบไต้หวัน หอยเชอรี่ ปลาหมอเทศ และ อีกัวน่า

๙)

มีการลดผลกระทบจากการเดินทางและการขนส่ง โดย จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอ
และสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น ให้มีการขี่จักรยาน รถราง และส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริการรถจักรยานให้เช่า ส่งเสริมให้มี
เส้นทางจักรยาน หรือพัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ
เช่น รถรางท่องเที่ยว รถไฟฟ้า ให้มีการจัดการได้สะดวก ราคาถูก

๑๐) มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ระหว่างประเทศ สาหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ เช่น จัด

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า
ทั้งพืชและสัตว์ หรือจัดทาระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า
ทั้งพืชและสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้มีคณะกรรมการ และแผนงานใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
ตารางบันทึกการใช้ไฟฟ้า
หน่วยงาน………………………….………… อาคาร……………………….…………….. เลขมิเตอร์…………………………
ลาดับ

วันทีจ่ ด

เลขมิเตอร์ (ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร์ (หลัง)

ปริมาณทีใ่ ช้ (หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่าง)
ตารางบันทึกการใช้นามั
้ นเชือ้ เพลิง
หน่วยงาน………………………….………… สานัก/กอง……………………….…………….. ประจาเดือน……………………
ลาดับ

วันทีใ่ ช้

ทะเบียนรถ

เลขระยะทาง
(ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขระยะทาง
(หลัง)

ชนิดน้ามัน

ปริมาณทีใ่ ช้
(หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ………………………………………

(ตัวอย่าง)
ตารางบันทึกการใช้นา้
หน่วยงาน………………………….…………
ลาดับ

วันทีจ่ ด

อาคาร……………………….…………….. เลขมิเตอร์…………………………

เลขมิเตอร์ (ก่อน)

ผู้จดบันทึก………………………………………………….

เลขมิเตอร์ (หลัง)

ปริมาณทีใ่ ช้ (หน่วย)

ผู้ตรวจสอบ…………………………………………

(ตัวอย่าง)
รายการและวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างง่าย
รายการ

วิธีการตรวจวัดทีแ่ นะนา

ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี
กลิ่นของน้า เป็นต้น

สังเกต

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนามัย

อุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะ

ความเป็นกรด-ด่าง

กระดาษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter

ออกซิเจนละลายน้า

ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.๓๑๒) ของกรมอนามัย

(ที่มา: คู่มือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกายน ๒๕๔๗)

หมายเหตุ: ในเบื้ อ งต้ น องค์ ก รสามารถใช้ วิ ธี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าอย่ า งง่ า ยได้ เมื่ อ องค์ ก รมี ค วามพร้ อ ม
มากขึ้ น ควรพิจ ารณาตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มโดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ผ ลการ
วิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

(ตัวอย่าง)
แบบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้า
แหล่งน้า

รายการ
BOD TCB

จุด
pH
DO
ตรวจวัด (mg/l) (mg/l) (mg/l)

ลาห้วย ก.

A

๖.๙

๔.๔

๒.๒

คลอง ข.

B

๗.๔

๖.๗

๐.๗

สระน้า ค.

C

๘.๑

๗.๔

๐.๙

(MPN/
๑๐๐ml)

FCB
(MPN/
๑๐๐ml)

ประเภท
คุณภาพน้า

การใช้ประโยชน์

- ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่าน
๑๗๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ประเภท ๓
การปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป
ก่อน
- การเกษตร
๑๗,๐๐๐
๗๘ ประเภท ๒ - ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป
ก่อน
๔๙๐
๓๓
ประเภท ๒
- การประมง
- การว่ายน้าและกีฬาทางน้า

(ตัวอย่าง)
มาตรการลดการใช้ทรัพยากร

(ตัวอย่าง)
มาตรการลดมลพิษทีแ่ หล่งกาเนิด

(การคัดแยกขยะ ช่วยลดปริมาณขยะที่ตอ้ งกาจัด)

(ถังดักไขมันอย่างง่าย)

(ตัวอย่าง)
การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ อ่ ยสลายได้)

(การเลีย้ งไส้เดือนดินเพือ่ กาจัดขยะอินทรีย)์

(ตัวอย่าง)
มาตรการลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอนั ตราย

(การผลิตน้าหมักชีวภาพ)

(การใช้ปยุ๋ ชีวภาพ)

(ตัวอย่าง)
พืชและสัตว์ตา่ งถิน่

(เต่าญี่ปุ่น)

(ผักตบชวา)

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี ทนทานต่อมลภาวะได้ดี
ทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ

(ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มรายงานพืชพันธุแ์ ละสัตว์ทอ้ งถิน่
ลาดับ

ชือ่ พืชพันธุ/์ สัตว์ทอ้ งถิน่

บริเวณทีพ่ บ

ลักษณะ

รูปภาพ

(ตัวอย่าง)
มาตรการลดผลกระทบจากการเดินทางและการขนส่ง

(การจัดรถรางไว้บริการนาเทีย่ ว)

(จัดทาเส้นทางการท่องเทีย่ วโดยจักรยาน)

(ตัวอย่าง)
ให้ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ การจับ การแสดง และการขาย ของป่าทัง้ พืชและสัตว์

๔.๓.๔ การจัดการด้านความปลอดภัย
องค์กรมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่กากับดูแลขององค์กร โดย
๑)

มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว

๒)

มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ท่องเที่ยว

๓) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ กรต้อ งดาเนิ น กิจ กรรม จัดทาเอกสาร บั น ทึก พร้ อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อ แสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด และก่อให้เกิดการดาเนินงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพอนามัยของ
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

ต้องมีการประเมินและกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง
กาหนดมาตรการความปลอดภั ยในชี วิ ต และทรั พย์ สิน สุ ข ภาพอนามั ย โดยมี แ นวปฏิ บั ติ ดั ง
ตัวอย่างต่อไปนี้
 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ป้ายเตือนอันตราย
จัดทาทางเดินเท้าและทางข้ามถนนที่ปลอดภัย
 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั ยหรืออาสาสมัครในพื้น ที่
ท่องเที่ยวเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย เช่น การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายใน
ขณะที่ทากิจกรรมท่องเที่ยว กล้องวงจรปิดในบางจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยด้านอาชญากรรม
ในพื้นที่ท่องเที่ยว ป้ายประกาศเตือนอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย การ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เ กิดอัน ตรายแก่นั กท่องเที่ยว การจัดท า
โครงการอาสาสมัครเตือนภัยอาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชนเพื่อช่วยสอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือให้กับนักท่องเที่ยว
 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในจุดที่มีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
เช่ น ดิ น ถล่ม แผ่ น ดิน ไหว ไฟป่ า พายุ น้ าท่ว ม และจั ดให้มี สั ญ ญาณเตือ นภั ย เพื่อ เป็ น
สัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทราบเพื่อให้สามารถหลบหลีกเหตุการณ์ของ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา เช่น มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณ์ธงเตือนอันตราย
และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้วิธีการต่างๆ

ที่จัดทาขึ้นต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ
 สุ ข ภาพอนามั ย ควรจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมการ
ท่อ งเที่ยวให้ มี ความสะอาด ความเป็ น ระเบี ยบ และความถู ก สุข ลักษณะ อยู่เ สมอ เช่ น
ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม
 องค์ กรต้อ งจั ดเตรี ยมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ นของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เปิ ดเผยและ
ประกาศให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
 จั ดให้มี ศูน ย์ ช่ ว ยเหลือ นั กท่อ งเที่ย วฉุ กเฉิ น ในพื้น ที่ท่อ งเที่ยวและเจ้ าหน้ าที่ป ระจ าศู น ย์
เพื่อ ให้ข้ อ มู ลและช่ วยเหลือ นั กท่อ งเที่ยวหรื อ ประชาชนในพื้นที่ เมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉิ น หรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว
๒)

องค์ กรมี การจั ดทาแผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุกเฉิ น จากภั ยธรรมชาติแ ละภั ยจากฝี มื อ มนุ ษย์
ตัวอย่างดังนี้
 อุบัติเหตุจ ากการจราจร โดยอาจมี รายละเอี ยดในแผนป้ องกัน และแก้ไขอุบั ติเ หตุจาก
การจราจร ดังนี้
-

มาตรการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนในเส้นทาง
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและประสานงานร่วมกับตารวจจราจรในพื้นที่

-

มาตรการทางสั ง คม โดยการตั้งจุ ดตรวจสอบและควบคุ ม โดยให้เ น้ น การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ รถจั กรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และการดื่มเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมใน
พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่ถนนสายหลักและ
การควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคนเป็นจานวนมาก

-

มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบสารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือ
สภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือทาป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะๆ

-

มาตรการด้า นการประชาสัม พัน ธ์ โดยประชาสัม พันธ์เพื่อ สร้ างจิ ตสานึกและความ
ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนและเน้นการ
ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพัน ธ์เชิ งป้องกัน เพื่อ ให้ประชาชนรั บทราบเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุแ ละใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ลป้ อ งกัน การเกิดอุ บั ติเ หตุ โดยประชาสั ม พัน ธ์ผ่า น
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน หนั ง สื อ พิ ม พ์ และ
หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซม

หรือก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ์
แนะนาเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางลัดสู่ภูมิภาคต่างๆ
-

มาตรการด้ า นบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น กู้ ชี พ กู้ ภั ย จั ด เตรี ย มความพร้ อ มของ
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่ ว ยบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การสั่ ง การและการประสานงาน และการแบ่ ง มอบพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย

 ภัยพิบั ติตามธรรมชาติ เช่ น แผนฉุ กเฉิ น กรณี
อั ค คี ภั ย ไ ฟป่ า น้ าท่ ว ม ดิ นถ ล่ ม น้ าป่ า
แผ่นดินไหว สึนามิ โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่
โดยอาจมีรายละเอียดในแผนป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉิน ดังนี้
- แผนระยะก่ อ นเกิ ด ภั ย เช่ น การส ารวจ
ความเสี่ยงภัย การตรวจตราอุปกรณ์และ
เฝ้ า ระวั ง อั น ตรายตามมาตรการต่ า งๆ
การประชาสั ม พั น ธ์ และการอบรมให้
ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ
- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดทาโครงสร้างทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผู้อานวยการสั่งการ
ภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาล และทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รวมถึงต้องจัดทาขั้นตอนการระงับเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนฟื้นฟูระยะหลังเกิดภั ย โดยจัดทามาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ใ นชุมชนและพื้น ที่
ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น อาคารและสถานที่ ตลอดจนมาตรการเยี ย วยารั ก ษาพยาบาล
ผู้ประสบภัย
 ภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว องค์กรจัดให้มีแผน
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ เช่น การทาร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์ การหลอกลวง
นักท่องเที่ยว การล้วงกระเป๋าและการกระชากกระเป๋า
๓)

มีการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน และการ
เตือนภัยที่จาเป็นสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันได้แก่
 องค์ กรต้อ งมอบหมายให้ มี ผู้รั บ ผิ ดชอบในการดูแ ลอุ ป กรณ์ ความปลอดภั ย และอุ ป กรณ์
การเตือนภัย เพื่อดูแลสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตามความถี่ที่องค์กรกาหนด
 องค์ ก รต้ อ งจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฐมพยาบาลขั้ น ต้ น โดยได้ ผ่ า น
การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ได้รับการรับรอง หรื อ

จัดให้มีเ จ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจาตาบล หรื อ
อาสาสมัครด้านสาธารณสุขประจาตาบล เพื่ออานวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาล
ขั้นต้นในพื้นที่ท่องเที่ยว
 จัดทารายการและจานวนของอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์การเตือนภัยที่ใช้ป้องกัน
หรือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงยาง สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ธง รถดับเพลิง เครื่องขยายเสียงมือถือ และ เปลหาม
- อุป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น เช่ น สาลี ผ้ ากอซแผ่ น ชนิ ดฆ่าเชื้ อ สาหรั บ ทาความ
สะอาด คีมสาหรับบ่งเสี้ยน ผ้าสามเหลี่ยม ผ้ากอซพันแผลขนาดต่างๆ กรรไกรขนาด
กลาง เข็มกลัดซ่อนปลาย แก้วล้างตา พลาสเตอร์ม้วน ชิ้น ผ้ายืดพันแก้เคล็ดขัดยอก
และ ผ้ากอซซุบพาราฟินสาหรับแผลไฟไหม้และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
- ยาปฐมพยาบาล เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยาลดน้ามูก ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ยาโรคกระเพาะ ยาแก้ท้องเสีย ยาใส่แผล ยาล้างแผล ยาทาแก้แพ้แก้คัน
ยาทานวด ยาแก้ไอ ยาระบาย และ ยาสูดดม
 จัดทาบั นทึกรายงานการตรวจสอบสภาพความพร้ อ มใช้งานของอุ ปกรณ์ ความปลอดภั ย
อุปกรณ์การเตือนภัย ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉิน
๑๙๑
๑๙๙
๑๑๕๕
๑๑๙๕
๑๗๘๔

เหตุดว่ น-เหตุร้ายทุกชนิด
เหตุไฟไหม้-ดับเพลิง
สายด่วนตารวจท่องเทีย่ ว
กองปราบปราม
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑๑๙๒
๑๖๖๙
๑๑๙๓
๑๑๙๙
๑๑๘๒

แจ้งรถหาย ถูกขโมย
หน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน
ตารวจทางหลวง
กรมเจ้าท่า เหตุดว่ นทางน้า
ศูนย์บริการข่าวอากาศ
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา

(ตัวอย่าง)
การจัดเตรียมแผนและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

๔.๓.๕ การจัดเตรียมสิง่ อานวยความสะดวก
องค์กรมีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความต้องการของ
คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย (การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล) โดย
๑)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีป้ายบอก
ทางหรือคาแนะนาสาหรับการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ชัดเจน

๒)

ก าหนดข้ อ ปฏิ บั ติ และกฎระเบี ย บเข้ า ใช้ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ รั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ท าง
ธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย

๓)

มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ

๔)

มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสม

๕)

จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับนากลับมาใช้ใหม่และการบาบัดของเสีย

๖)

จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ
และตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ การสื่ อ ความหมายมี ค วามถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ
วัฒ นธรรม และข้ อ มูลจัดทาขึ้น โดยชุม ชนมีส่วนร่ว ม มี การเผยแพร่ ผ่านช่ องทางการ
สื่อสาร (แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน์) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งมีการให้ข้อมูลไป

ยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นทีท่ ่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
สถานที่สาคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดทาเป็นภาษาต่างๆ
๗)

จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้
ที่มีข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นทีท่ ่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

๘)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

๙)

จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า
หัตถกรรมชุมชน

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินการจัดให้มี สิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวั ย
ทุกสภาพร่างกาย รวมไปถึงผู้ทุพพลภาพและ/หรือผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน
รวมถึงต้องจัดทาเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมี
แนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑)

ดาเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาหรือปรับปรุงเส้นทางและ
ป้ายบอกทางหรือป้ายคาแนะนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สภาพถนนอยู่ในสภาพดี เดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
 มีป้ายสัญญาณจราจรชัดเจน
 มีการแนะนาการเดินทาง เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่นาทาง คาแนะนาสาหรับการเข้าถึง
พื้นที่ท่องเที่ยว การแนะนาการเดินทางควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น มีเนื้อหาถูกต้อง
ชัดเจน และมีจานวนเพียงพอและเหมาะสม

๒)

กาหนดข้ อ ปฏิบั ติใ นการเข้าใช้ พื้น ที่ท่อ งเที่ยว เพื่อ รักษาเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ อั ตลักษณ์
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทาลาย โดยการประกาศเป็นข้อปฏิบัติ
ของพื้นที่ท่องเที่ยว เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว โดยอาจใช้แนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
 การแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เช่ น เขตอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้ อ มธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวั ต ถุ เขตพื้ น ที่ นั น ทนาการเพื่ อ
การท่องเที่ยว และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
 การกาหนดข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บ หรือ นาออก หรือ กระทาการใดๆ ที่เป็ นอัน ตรายต่อ พืชพรรณและ

สัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่
ห้ามขีดเขียนหรือทาลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้าพื้นที่สาธารณะ
๓)

มีบริ การห้องสุข าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ ความต้อ งการ มี ห้องน้าสาธารณะที่สะอาด
ปลอดภัย แบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

๔)

มีถังขยะที่เพียงพอต่อการรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว และมีการออกแบบถังขยะให้สอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว ถังขยะมีสภาพดีไม่แตกร้าว รั่ว และต้องมีการจัดเก็บขยะออกจาก
พื้นที่ท่องเที่ยวทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงนาขยะไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เช่น การนาขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ไปทาปุ๋ยหมัก การนาขยะพลาสติกหรือ
ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ที่ไม่อันตรายนาไปฝังกลบ

๕)

มี การจั ด เตรี ยมสิ่ งส าหรั บ รองรั บ ของเสี ยอื่ น ๆ เช่ น ของเสี ยจากห้อ งน้ า หรื อ น้ าใช้ จ ากการ
ประกอบอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อนาไปบาบัดหรือกาจัดอย่างเหมาะสม

๖)

มีการจัดเตรียมข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายข้อความ แผ่นพับ
โบรชัวร์ QR Code และควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว
แผนผังในพื้นที่ท่องเที่ยว จุดให้บริการนักท่องเที่ยว จุดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเบอร์
โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาข้อมูล และควรจัดทาเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เข้าใจได้ เช่น ไทย อังกฤษ รูปภาพ อื่นๆ

๗)

มีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มี
ข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เช่น รถเข็น ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ ห้องน้า
สาหรับผู้ทุพพลภาพ

๘)

มีการสนั บ สนุน ให้มี บ ริ การด้านอาหารและเครื่ อ งดื่มที่ถู กสุข ลั กษณะ เช่ น มี ร้ านอาหารและ
เครื่องดื่มในพื้นที่ท่องเที่ยว การบริการรับสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวได้

๙)

มีการสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน หัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ
สามารถให้ข้อมูลสถานที่จาหน่ายของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวได้

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
ป้ายและแผนทีแ่ นะนาเส้นทาง

(ตัวอย่าง)
ข้อปฏิบตั ใิ นการเข้าใช้พนื้ ทีท่ อ่ งเที่ยว

(ตัวอย่าง)
ป้ายเตือนต่างๆ

(ตัวอย่าง)
ถังขยะที่สอดคล้องกับภูมทิ ศั น์ของพืน้ ทีท่ อ่ งเที่ยว

(ตัวอย่าง)
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูท้ พุ พลภาพ

(ตัวอย่าง)
การสนับสนุนให้มบี ริการด้านอาหาร และเครือ่ งดืม่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

(ตัวอย่าง)
การสนับสนุนให้มสี ถานทีจ่ าหน่ายของทีร่ ะลึกในพืน้ ทีท่ อ่ งเที่ยว

คูมือแนวทาางการปฏิบัติตามมมาตรฐานการจัดการการท
ด
องเทีย่ ยวอยางยั่งยืน

๔๔.๓.๖ การสสงเสริมการตตลาด
องคกรมี
ก การสงเสสริมการตลาดดดานการทองเที
ง ่ยว ที่คํานึงถึงขีดความมสามารถในกการรองรับ
นั ก ท อ งเ ที่ ย ว คํ า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต อ งในการให ข อ มู ล เพื่ อ สงเสริ
ง ม การตลลาดเกี่ ย วกั บ กการท อ งเที่ ยว รวมทั้ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก าร และประเด็
แ
น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อองด ว ยข อ คววามที่ เ ป น จริงและเคารพพต อ ชุ ม ชนท องถิ
อ ่ น และ
นักทองเทีที่ยว โดย
๑)

จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ มการตลาดดด า นการท องเที
ง ่ ย วที่ เ หมาาะสมกั บ นั กททอ งเที่ ย ว
กลุมเปาหมมาย และกิจกรรรมการทองเทที่ยวตามฤดูกาล

๒)

สื่อสารการตลาดและปรระชาสัมพันธขอมู
อ ลการทองเเที่ยวและกิจกกรรมสงเสริมการตลาด
ดานการทองเที
อ ่ยวดวยชชองทางที่หลากหลาย โดยยใชภาษาตางงๆ และสื่อที่เหมาะสม
ถูกตอง เขาใจได
า งาย แลละไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม

๓)

เผยแพรขอมู
อ ล เพื่อเสริรมสรางความรู ความเขาใจ และตระหหนักในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

แนวทางการปฏิบติตั ิ
อองคกรตองดําเนิ
า นการจัดใหมีกิจกรรม จจัดทําเอกสารร และบันทึกพร
พ อมรวบรวมมหลักฐานตางๆ
ง ในการ
สงเสริมกการตลาดดานการทองเที่ยว เพื่อใหสอดคคลองกับขอกําหนด โดยมีแนวทางในการ
น
รดําเนินการดังต
ง อไปนี้
๑๑) จัดให มีมีกิ จ กรรมการสง เสริ ม การรตลาดดา นกการท องเที่ ยวที
ว ่เ หมาะสมตตามฤดู ก าลตตลอดทั้ ง ป
สําหรับนั
บ กทองเที่ยวกลุมเปาหม าย เชน แพคคเกจสงเสริมการท
ก องเที่ยววในชุมชน ปรระกวดการ
ถายภาาพแหลงทองเที่ยว แรลลี่ปนนจักรยานในแแหลงทองเทียว
ย่
๒๒) จัดใหมีมกี ารประชาสัมพั
ม นธเผยแพรรขอมูลเกี่ยวกับการท
บ
องเทียวและกิ
่ย
จกรรมมการสงเสริมการตลาด
ผานชองทางต
อ
างๆ เพื่อใหนักทอองเที่ยวและปประชาชนในพืพื้นที่ไดเห็นถึงงความสําคัญของพื
ญ
้นที่
ทองเทีที่ยว เชน การสืสื่อสารผานเว็ว็บไซต เครือขายสั
ข งคมออนไ
นไลน เอกสารสิสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
คูมือนัักทองเที่ยวซึซึ่งคูมือดังกลาาวจะประกอบบดวยขอมูลพืนที
้ ่ทองเที่ยว การเดินทาาง ขอควร
ปฏิบัตเมื
ิ ่อเขาไปชมสสถานที่ เชน กการแยกขยะ การไม
ก เดินออกกนอกเสนทางงที่กําหนด
๓๓) ขอมูลสําหรับประชาสสัมพันธเผยแพพรและสงเสริมการตลาดคววรใชภาษาไทยยและภาษาตางประเทศ
า
ในการรสื่อสารประชาาสัมพันธ หรืออกรณีที่ใชสัญลักษณรูปภาพพ ตองเปนสัญ
ญลักษณที่นักทองเที่ยว
สามารรถเขาใจไดงายตามมาตรฐา
ย
นสากลและไมมกอใหเกิดควาามขัดแยงในสัสังคม
๔๔) มีการเผยยแพรขอมูลเพืพื่อใหเกิดการรทองเที่ยวอยยางยั่งยืน เชน
การออนุรักษธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในพื
อ
้นที่ทองเที่ยว ขนบธธรรมเนียมประะเพณีของคนใในทองถิ่น

๗๒
๗

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมมาตรฐานการจัดดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ตัวอยางงแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอยาง)
การประชชาสัมพันธการรทองเทีย่ ว

(ตัวอยาง)
การเผยแพรแนวคิดกการคัดแยกขขยะในแหลงททองเทีย่ ว

๗๓๓

๔.๓.๗ การติดตามความเปลี่ยนแปลง
องค์ กรมี การติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้น ที่ท่อ งเที่ยวโดยคานึงถึ งความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดทารายงานต่อ
สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ
ความปลอดภัย คุ ณภาพ และสิทธิม นุษยชน จั ดทารายการและการประเมิ นทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ย วในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจั ดทารายการให้ทันสมั ยและมี การเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน จัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจาทุกปี โดย
๑)

ติ ด ตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ
และสุนทรียภาพ

๒)

กาหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยกากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

๓)

ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยมี
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ดาเนินการตรวจสอบ
และควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการ
มอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

๔)

ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อ การท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น

๕)

ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิ จ ทั้งทางตรงและทางอ้ อ มจากการท่อ งเที่ยว ซึ่ งรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๖)

บันทึกจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ย ต่อปี โดยแบ่ง
ตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน

๗)

ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องกาหนดวิธีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ท่องเที่ยว รวมถึงดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อนาไปปรับปรุงให้สภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบต่อ
พื้นที่ท่องเที่ยวน้อยที่สุด และจะต้องจัดทาเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้

๑)

ด าเนิ น การติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
 สารวจข้ อ มูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้อ มของพื้นที่ท่อ งเที่ยว เช่ น
จ านวนโรงแรมและที่พัก จ านวนร้ านอาหาร จ านวนผู้ ป ระกอบการที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การ
ท่องเที่ยว จานวน ประเภท ของกิจ กรรมและแหล่งท่องเที่ยว จานวนอุ บัติเ หตุแ ละคดี
อาชญากรรม ปริมาณขยะ พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์หายาก แหล่งน้า
 ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยสามารถ
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมติดตาม และทบทวนการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตรวจสอบและทบทวนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การ
ออกแบบ การก่ อ สร้ า ง และการรื้ อ ถอนให้ มี ค วามยั่ ง ยื น และตรวจสอบและควบคุ ม
กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การขาย การค้ า การจั ด แสดง หรื อ การมอบ ของ
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ทาให้ทราบถึงรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก
การจ้างงาน ข้อมูลการลงทุน รายได้ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของนั กท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี
อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพัก
เฉลี่ยเป็นรายเดือน

๒)

กาหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน และความยั่งยืนของการท่องเที่ยว และปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอ รวมถึงกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง
กฎระเบียบ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือนาออก หรือ
กระทาการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ ห้ามขีดเขียนหรือทาลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้าพื้นที่
สาธารณะ สาหรับการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้แนวทางใน
การพิจารณา ดังต่อไปนี้
 ด้านกายภาพ องค์ กรควรพิจารณาจากขนาดพื้นที่ ท่อ งเที่ยวในการรองรับ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยวที่พื้นที่รองรับได้ และไม่สร้างผลกระทบ
 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก องค์กรควรประเมินขนาดหรือความจุที่สามารถรองรับได้ของสิ่ง
อานวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น บ้านพัก ลานกางเต็นท์ พื้นที่นั่งทานอาหาร ลาน
จอดรถ ห้องสุขา ร้านค้า เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การจัดการน้าและการจัดการขยะ
ซึ่งควรดาเนินการประเมินในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากที่สุด

 ด้านนิเวศวิทยา องค์กรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการดารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบโดยไม่เกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เช่น ความหลากหลายของ
สายพันธุ์ ทั้งพืชและสัตว์ จานวนประชากรหรือชนิดพันธุ์
 ด้านสังคม และวัฒนธรรม องค์กรควรพิจารณาถึงจานวนนักท่องเที่ยวและช่วงเวลาที่ไม่
สร้างผลกระทบด้านวัฒนธรรม สังคม และประเพณี
 ด้านจิตวิทยา องค์กรควรพิจารณาจากความหนาแน่นของจานวนคนต่อพื้นที่เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจว่าความหนาแน่นนั้นทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอึดอัดเกินไปหรือไม่
๓)

จัดทาการสารวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็น จากชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วและการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่อ งเที่ ย วขององค์ ก ร และน ามาสรุ ป
ประเมินผล

๔)

นาประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสารวจความพึง
พอใจ และรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวขององค์กร เช่น จัดทาแผนงานเพื่อดาเนินการแก้ไขและปรับปรุง พร้อมสรุปรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
ผลกระทบด้านต่างๆ ของพืน้ ทีท่ อ่ งเที่ยว
ด้าน
เศรษฐกิจ

สังคม

วัฒนธรรม
ประเพณี
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบเชิงบวก
 รายได้เพิ่มขึ้น





 ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
 คนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
จากสาธารณูปโภคในพื้นที่ท่องเที่ยว

 ลดปัญหาการอพยพเข้าไปทางานในเมืองหลวง 
 วัฒนธรรมได้รับการรือ้ ฟื้น ในเทศกาล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

 มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว
 เกิดความตระหนักในการกาจัดของเสีย



ผลกระทบเชิงลบ
ค่าครองชีพสูงขึ้น
ปัญหาอาชญากรรม
มีค่านิยมผิดๆ จากการเลียนแบบ
นักท่องเที่ยว
การเลือนหายของอาชีพดั้งเดิมในท้องถิ่น
ปัญหาโสเภณี
คนท้องถิ่นรับวัฒนธรรมใหม่ของนักท่องเที่ยว
พื้นที่ธรรมชาติบางส่วนถูกทาลาย
กิจกรรมบางประเภทมีผลต่อธรรมชาติ เช่น
การตั้งกองไฟ เป็นต้น
เกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น
เกิดน้าเน่าเสีย จากผู้ประกอบการ เช่น
ร้านอาหาร ที่พัก เป็นต้น

(ตัวอย่าง)
ข้อมูลจานวนนักท่องเทีย่ วต่อปี

(ตัวอย่าง)
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว





จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขา มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดใน
ครั้งหนึ่งๆ ได้ ๑๐ คน โดยคานวณจากขนาดพื้นที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร.ม. ต่อคน เป็นต้น
ขีดความสามารถในการรองรับในแต่ละด้านจะถูกนามาพิจารณาร่วมกันเพื่อกาหนดขีดความสามารถ
สูงสุดที่พื้นที่นั้นๆ จะสามารถรองรับได้ เช่น
- ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๒๕๐ คนต่อวัน
- ขีดความสามารถด้านกายภาพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๓๒๐ คนต่อวัน
- ขีดความสามารถด้านสิ่งอานวยความสะดวก ๒๐๐ คนต่อวัน
- ขีดความสามารถด้านจิตวิทยา ๓๕๐ คนต่อวัน
พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คือ ๒๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจัยจากัดอยู่ที่ขีด
ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งอานวยความสะดวก

หมายเหตุ :

ตัวอย่างการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างง่าย ซึ่งการกาหนดขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ท่องเที่ยว
จริงต้องมีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆและมีการคานวณทางคณิตศาสตร์

(ตัวอย่าง)
การกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติ











อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนได้สูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนได้ ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนได้ ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนได้ ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๗๔๒ คน ไปกลับได้ ๒,๐๐๐ คน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กาหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน

(ที่มา: ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ฉบับลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐)

(ตัวอย่าง)
การติดตามข้อมูล จานวนโรงแรม จานวนร้านอาหาร อุบัตเิ หตุ และปริมาณขยะ

(ตัวอย่าง)
แบบสอบถามความพึงพอใจ
o
o

o

o

o

o

 ชาย
 หญิง
 ต่ากว่า ๒๐ ปี
 ๒๐ – ๔๐ ปี
 ๔๑ – ๖๐ ปี
 ๖๑ ปีขึ้นไป
ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้มาก่อนหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย จานวน …………. ครั้ง (รวมครั้งนี้)
ปัจจัยของการเลือกมาท่องเที่ยว
 เพื่อนแนะนา
 เห็นจากสื่อ/สิ่งพิมพ์
 มีสถานที/่ กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  อาหารอร่อย
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
ในการเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้ ท่านพักค้างแรมในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่
 พัก จานวน …………….. คืน
 ไม่พัก
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากพื้นที่ท่องเที่ยวครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
เพศ
อายุ

หัวข้อ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที/่ บุคลากร ทีใ่ ห้บริการ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าทีด่ แู ลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา ให้ขอ้ มูล หรือตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี
มีชอ่ งทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ทีเ่ หมาะสม
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
การเดินทางสะดวก ปลอดภัย มีปา้ ยสัญลักษณ์บอกทาง
ชัดเจน
มีสถานทีจ่ อดรถ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
มีห้องน้า ห้องสุขา ทีส่ ะอาด เพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (ไฟฟ้า น้าดืม่ น้าใช้ ) มีคณ
ุ ภาพดี
การให้ขอ้ มูลของแหล่งท่องเทีย่ วทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน เช่น
ป้าย สัญลักษณ์ เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น ให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน
มีปริมาณถังขยะทีเ่ พียงพอ ไม่มขี ยะตกค้าง
ด้านสภาพแวดล้อมในการท่องเทีย่ ว
พืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วมีความสมบูรณ์ สวยงาม สะอาด
ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของสถานที่
การจัดสถานที่ การตกแต่งภูมิทศั น์เหมาะสม กลมกลืน
กับธรรมชาติของพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการมาใช้บริการครัง้ นี้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :

พอใจ
มาก (๕)

พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย ไม่พอใจ
(๑)
พอใจ (๒)

(ตัวอย่าง)
สรุปผลการติดตามและตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข

๔.๓.๘

การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์ ก รมี ก ารสนั บ สนุ น และเผยแพร่ ใ ห้ อ งค์ ก รอื่ น น าแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ไป

ดาเนินงาน โดย
๑)

พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

๒)

สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓)

กาหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทกี่ ากับดูแล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องดาเนินการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลด้านแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามข้อกาหนดและจัดทาเอกสาร บันทึก พร้อมรวบรวม
หลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑)

จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานภาครัฐ
หรือผู้ประกอบการเอกชนด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น เอกสารประชาสัมพันธ์
วารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยุ/โทรทัศน์ เว็บไซต์/สังคมออนไลน์

๒)

เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือมาศึกษาดูงานที่สนับสนุนให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว การ
แสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนและการสนับสนุนให้มีที่พักแบบพื้นบ้านที่
เรียกว่า โฮมสเตย์

๓)

มี การจั ด กิจ กรรมเพื่อ สร้ างความตระหนั กด้านการท่อ งเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่ น งานประเพณี
กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ชุมชน

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กบั นักท่องเที่ยว

๔.๔ การสนับสนุน
๔.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก
องค์ กรมีการเสริ ม สร้ างความรู้ ความสามารถ และความตระหนั กให้กับ บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่กาหนดไว้ โดย
๑)

จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุก
ระดับ ดังนี้
๑.๑)

ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร

๑.๒)

แผนการดาเนินงาน

๑.๓)

ทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑.๔)

การฝึกอบรมประจาปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต

๑.๕)

อื่นๆ ที่จาเป็น

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร
ใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนตาแหน่งหรือบุคลากรใหม่

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ ก รต้อ งจั ด ทาเอกสารวิ ธีการปฏิ บั ติงาน บั น ทึก และรวบรวมหลัก ฐานต่างๆ เพื่อ แสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด สาหรับการดาเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก
โดยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับ คณะทางานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ข้อกาหนด ๔.๑.๓)
ทั้งที่เข้ารับตาแหน่งใหม่หรือเมื่อมีการสับเปลี่ยนตาแหน่งงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การ
ก ากั บ ดู แ ลขององค์ ก รอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติใน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมี ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติดังนี้
 จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรเข้าใจถึงทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางาน

 จัดให้มีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร เข้าใจในแผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการทางาน ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เช่น ภาษาอั งกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ความรู้เชิ งวัฒ นธรรมและอัตลักษณ์ ท้องถิ่น การ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยว
 จัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปีและดาเนินการตามแผน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
และทักษะให้กับบุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลขององค์ กร เช่ น มัคคุ เทศก์ท้องถิ่ น การจั ดการความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่ อสถานการณ์ ฉุกเฉินและสภาวะวิ กฤต การฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉิน
๒)

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แผนการดาเนินงาน และข้อมูลที่จาเป็นในการดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยดาเนินการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร ผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การ
สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งผ่านอีเมล์

๓)

จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใหม่ กรณีที่มีการ
สับเปลี่ยนตาแหน่ง หรือ บุคลากรใหม่ เช่น ผ่านการปฐมนิเทศ การจัดทาบันทึกข้อความ เรื่อง
ขอมอบงาน หรือจัดทาคาสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร

กลุม่ เป้าหมาย

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่

ชุมชน

มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่

นักเรียน

การจัดการความปลอดภัยในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

บุคลากรองค์กร

การจัดการสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น

บุคลากรองค์กร

การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บุคลากรองค์กร/ชุมชน

การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

บุคลากรองค์กร

การเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับภาวะฉุกเฉิน
และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บุคลากรองค์กร/ชุมชน

(แผนพัฒนาบุคลากร)

๔.๔.๒ การสือ่ สาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๔.๒.๑ การสือ่ สาร
องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม
องค์กรมีระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดทารายชื่อ
ผู้ประกอบการในพื้นที่กากับดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย
๑)

กาหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒)

จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง
ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์

๓)

สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของพื้นที่
ท่อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการให้ ความรู้ เ รื่ อ งของสภาพภู มิ อ ากาศทั้ง ต่อ ชุ ม ชนและ
นักท่องเที่ยว

๔)

สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี้
๔.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร
๔.๒) แผนการดาเนินงาน
๔.๓) ข้อมูลขององค์กร
๔.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว
๔.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและ
ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว
๔.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
๔.๗) กฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว
เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
๔.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรั บเพื่อ ป้องกัน
การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์
และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก วั ยรุ่นสตรี และชน
กลุ่มน้อย
๔.๙) แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และสภาวะวิ ก ฤตที่ ร วมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
๔.๑๑) อื่นๆ ที่จาเป็น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ ก รต้ อ งดาเนิ น กิ จ กรรมและจั ด ทาเอกสาร บั น ทึ ก และรวบรวมหลั กฐานต่า งๆ รวมถึ ง การ
ดาเนินการสื่อสารข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น ให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงความ
สอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑)

จั ดให้มี ช่ อ งทางและวิ ธีสื่อ สารที่เ หมาะสมกับ องค์ กรและกลุ่ม ผู้ มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย เช่ น บอร์ ด
ประชาสัม พัน ธ์ การประชุ ม ชี้ แจง เสียงตามสาย เอกสารประชาสัม พัน ธ์ และสังคมออนไลน์
รวมทั้งคานึงถึงการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่หลากหลาย เช่น ภาษา ข้อจากัดทางสภาพ
ร่างกาย

๒)

จัดทาข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความต้องการ และทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นต่างๆ เช่น
๒.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร
๒.๒) แผนการดาเนินงาน
๒.๓) ข้อมูลขององค์กร
๒.๔) ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวขององค์ ก รด้ า นการ
ท่องเที่ยว
๒.๕) ผลที่เกิดจากการดาเนินงานด้านการท่อ งเที่ยว
ขององค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบ
๒.๖) ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
๒.๗) กฎระเบี ยบ ข้อ กาหนด หรือ ข้ อบั งคั บในการเข้ าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่ อรั กษาพื้น ที่ท าง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
๒.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการค้าประเวณี การมี
เพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก
วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย
๒.๙) แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และสภาวะวิ ก ฤตที่ ร วมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๒.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

๓)

ให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
ช่องทางและวิธกี ารสือ่ สาร
ผูส้ ง่ สาร

สาร

ช่องทางการสือ่ สาร

ผูร้ บั สาร

อบต./ทต.

 ทิศทางการจัดการท่องเทีย่ ว
 แผนการดาเนินงาน
 ข้อมูลองค์กร/ข้อมูลพืน้ ที่
ท่องเทีย่ ว
 ข่าวสารความเคลือ่ นไหว เช่น
กิจกรรมต่างๆ
 กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ
การใช้พนื้ ที่
 ผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว/
การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่

แผ่นพับ
คูม่ ือ

นักท่องเทีย่ ว ผูม้ าเยือน
ชุมชนท้องถิน่

ป้ายประชาสัมพันธ์

หน่วยงานราชการในพืน้ ที่

วิทยุ

ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่

๔.๔.๒.๒

เสียงตามสาย
รายงาน

การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
กรอบเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย
๑)

ก าหนดแนวทางตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ ข้ อ
ร้ อ งเรี ยน การค้ น หาสาเหตุข องข้ อ ร้ อ งเรี ยน การดาเนิ น การแก้ ไ ขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้า รวมทั้งการแจ้งผลการดาเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน

๒)

จัดเก็บผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กร ต้องจัดทาขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายใน คื อ พนั กงานภายในองค์ กร และผู้ มี ส่ว นได้ส่ ว นเสีย จากภายนอกองค์ กร เช่ น ประชาชนในท้อ งถิ่ น
ผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งทาการบันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในการดาเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
๑)

กาหนดขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนทีส่ ามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยรายละเอียด
ขั้นตอนควรครอบคลุมการรับข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อร้องเรียน การวิเคราะห์สาเหตุ การ
แก้ไขและป้องกัน รวมถึงการสื่อสารและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร

๒)

๓)
๔)
๕)

มีการกาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ และ อีเมล์ พร้อมสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กรทราบ
ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข้อร้องเรียน และข้อมูลการแจ้งกลับในการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ง่าย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย และ ทางอีเมล์
ข้อร้องเรียนจะต้องได้รับการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียนตามระยะเวลาที่ องค์กรกาหนดไว้ พร้อม
จัดทาสรุปผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
องค์กรต้องกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน
ให้ชัดเจน เช่น จัดเก็บอย่างน้อย ๑๐ ปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
ขัน้ ตอนการจัดการข้อร้องเรียน

นักท่องเที่ยว/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

แยกประเภทและ
บันทึกข้อมูล

แจ้งกลับ ผู้ร้องเรียน

ดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกันการเกิดซ้าของ
ข้อร้องเรียน

นาเสนอแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันการเกิดซ้า ให้
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ด(ตัาเนิ
นการ
วอย่
าง)
(ไม่เกินมข้๑อร้วัอนงเรี
) ยน
แบบฟอร์

วิเคราะห์สาเหตุแนว
ทางการแก้ไขและ
ป้องกันการเกิดซ้า
(ไม่เกิน ๒ วัน)

๔.๕ การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง โดย
๑)

ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงานเป็นระยะ

๒)

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

๓)

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์ กรต้อ งติดตาม เฝ้ าระวั งและวั ดผลการดาเนิ นงานตามแผนการดาเนิ น งานที่อ งค์ กรจัดทาขึ้ น
เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด รวมถึงยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และจะต้องบั นทึกพร้ อ มรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อ แสดงความสอดคล้องตาม
ข้อกาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)

กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้จัดทาขึ้น

๒)

กาหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดาเนินงาน เช่น ติดตามผลการดาเนินงานทุก ๑ เดือน
บันทึกผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ให้ครบถ้วน

๓)

ในกรณีที่พบปัญหาให้ดาเนินการค้นหาสาเหตุ แก้ไข และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้า

๔)

เมื่ อ ด าเนิ น การครบตามระยะเวลาในแผนปฏิ บั ติ ง านแล้ ว ให้ ท าการเปรี ย บเที ย บผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด พร้อมจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ๒๕๖๓
โครงการปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว
เป้าหมาย
๑) มีจานวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐%

กิจกรรม

๑. ศึกษาและรวบรวมพันธุไ์ ม้
พืน้ ถิน่

ผูร้ บั ผิดชอบ

ปี ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งานสิง่ แวดล้อม
ผลการดาเนินการ
งานสิง่ แวดล้อม

๒. เพาะพันธุก์ ล้าไม้
ผลการดาเนินการ
๓. สารวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกใน
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
นักท่องเทีย่ วและหน่วยงาน
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ าหรับการ
เพาะปลูกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๖. ดาเนินกิจกรรมเพาะปลูก
กล้าไม้พนั ธุท์ อ้ งถิน่
๗. ดูแลรักษาต้นไม้ทปี่ ลูก
อย่างต่อเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงการและ
ติดตามประเมินผลการ
รอดของต้นไม้

งานสิง่ แวดล้อม
ผลการดาเนินการ
งานประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินการ
งานโยธา
ผลการดาเนินการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
ผลการดาเนินการ
คนงานทัว่ ไป
ผลการดาเนินการ
งานสิง่ แวดล้อม
ผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

จานวนพันธุไ์ ม้ (เดิม)
จานวนพันธุไ์ ม้ทเี่ พิม่ ขึน้

จานวนทัง้ หมด

เป้าหมาย

จานวนทีป่ ลูก

๑,๐๐๐
๑,๑๒๐

๑๐๐ ต้น
๑๐%

๑๒๐ ต้น
๑๒%

สรุปผลโครงการ ทาการปลูกพันธุ์ไม้
พื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเต้นท์ และ
ที่ พั ก ส า ห รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
จ านวน ๑๒๐ ต้ น ท าให้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ สี
เขียวของพื้นที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒%

๔.๖ การทบทวนผลการดาเนินงาน
องค์กรมีการทบทวนผลการดาเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ
แก้ไขการดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดาเนินงานเป็นไปตามทิศทางการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน

๒)

ทบทวนผลการดาเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑)

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๒.๓)

ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่อ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงาน
๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการดาเนินงานประจาปี
๒.๘) อื่นๆ ที่จาเป็น

แนวทางการปฏิบตั ิ
องค์กรต้องทาการทบทวนผลการดาเนินงาน ทุก ๖ เดือน โดยคณะกรรมการกากับดูแล และบันทึก
พร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อกาหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑)

จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด อย่างน้อย
ทุก ๖ เดือน

๒)

กาหนดวาระการประชุมโดยให้มีวาระการประชุมครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงาน
 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
 การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานตามแผนการ
ดาเนินงาน

 ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
 การทบทวนผลการติดตามการดาเนินงานประจาปี
 อื่นๆ ที่จาเป็น
๓)

จัดทาบันทึกรายงานการประชุมทบทวนผลการดาเนินงาน

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
(ตัวอย่าง)
รายงานการประชุมทบทวนผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายใจดี สมศักดิ์ศรี
นายซื่อตรง สุจริต
นายรักบ้าน ชุมชนน้อย
นายช่วยเหลือ ภักดี
นางสาวท่องเที่ยว ใจงาม
นางสาวส่งเสริม รักบ้าน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
ผู้แทนชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน
ผู้แทนผู้ประกอบการที่พัก
ผู้แทนสถาบันการศึกษา
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริม่ ประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ไม่มี
วาระที่ ๓ เรือ่ งสืบเนือ่ งจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ผลการปฏิบตั ติ ามแผนการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน มีการจัดทาโครงการ จานวน
๑ โครงการ คือ โครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด

แผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๓
โครงการปลูกต้นไม้พนื้ ถิน่ ในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว
เป้าหมาย
๑) มีจานวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น
๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐%
สรุปผลโครงการ ทาการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเต้นท์ และ ที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว
จานวน ๑๒๐ ต้น ทาให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒%
กิจกรรม

๑. ศึกษาและรวบรวมพันธุไ์ ม้พนื้
ถิน่

ผูร้ บั ผิดชอบ
งานสิง่ แวดล้อม
ผลการ
ดาเนินการ
งานสิง่ แวดล้อม

๒. เพาะพันธุก์ ล้าไม้

๓. สารวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในพืน้ ที่
ท่องเทีย่ ว
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
นักท่องเทีย่ วและหน่วยงานใน
พืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม
๕. เตรียมพืน้ ทีส่ าหรับการ
เพาะปลูกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว

๖. ดาเนินกิจกรรมเพาะปลูกกล้า
ไม้พนั ธุท์ อ้ งถิน่

๗. ดูแลรักษาต้นไม้ทปี่ ลูกอย่าง
ต่อเนือ่ ง
๘. สรุปผลโครงการและติดตาม
ประเมินผลการรอดของต้นไม้

ผลการ
ดาเนินการ
งานสิง่ แวดล้อม
ผลการ
ดาเนินการ
งาน
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ดาเนินการ
งานโยธา
ผลการ
ดาเนินการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
ผลการ
ดาเนินการ
คนงานทัว่ ไป
ผลการ
ดาเนินการ
งานสิง่ แวดล้อม
ผลการ
ดาเนินการ

ปี ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๒ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว
จานวน ๑ เรื่อง คือ มีนักท่องเที่ยวจานวนมากมาเที่ยวที่น้าตกไหลเย็นในช่วงสงกรานต์ ทาให้ทางเข้าน้าตกไหล
เย็นรถติดจานวนมาก และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า และที่พัก ไม่เพียงพอต่อจานวน
นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาแล้วไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณน้าตก เนื่องจากปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืนเพิ่มขึ้นจานวนมาก ทางผู้บริหาร
จึงต้องการให้เร่งศึกษาการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวพื้ นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญขององค์การบริหารส่วน
ตาบลยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหาพื้นที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนาไปปฏิบัติ
๔.๓ ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานโครงการปลู ก ต้ น ไม้ พื้ น ถิ่ น ในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว ยั ง คงเป็ น ไปตาม
แผนงานที่กาหนด ดังนี้
งานสิ่งแวดล้อม ได้ทาการศึกษาและรวบรวมพั นธุ์ ไม้พื้นถิ่นขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลยั่งยืน เช่น กาลังพญาเสือโคร่ง มะม่วงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดดา รกฟ้า และ มะเฟืองช้าง เป็นต้น ซึ่งได้
ทาการเพาะพันธุ์กล้าไม้ทั้งหมด ๒๐๐ ต้น นอกจากนี้ได้ทาการสารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งงาน
สิ่งแวดล้อมได้ทาการสารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวน้าตกไหลเย็น บริเวณลานกางเต้นท์ และที่พัก
สาหรับนักท่องเที่ยว
งานประชาสัมพันธ์ ได้ทาการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
ผ่านทาง การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ website สื่อวิทยุ
ท้องถิ่น และ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
งานโยธา ได้สารวจและจัดเตรียมพื้นที่สาหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมเพาะปลูกกล้าไม้พันธุท์ ้องถิ่นจานวน ๑๒๐ ต้น
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงาม เข้ามาร่วมการปลูกต้นไม้ รวมจานวน ๑๐๐ คน
งานสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลต้นไม้ที่ปลูกจานวน ๑ คน โดยมีหน้าที่รดน้า
และให้ปุ๋ยช่วงแรก
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ความเหมาะสมของทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการดาเนินงาน
ปัจ จุบั น องค์การบริหารส่วนตาบลยั่งยืน มี อัตรากาลังพลรวมจ านวน ๑๕ คน ซึ่งยั ง
เพียงพอต่อการทางาน แต่สาหรับ โครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ที่
ปลูก เนื่องจากในช่วงกลางปีจะมีการจัดงานท่องเที่ยวทาให้มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไม่เพียงพอจึงอยากให้
งานโยธาส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ที่อ าจก่อ ให้เ กิดผลกระทบต่อ การด าเนิน งานตามแผนการ
ดาเนินงาน
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานตาม
แผนการดาเนินงาน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๖ ความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานโครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ยังคงมีความเหมาะสม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

๑๐๐

