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คํานาํ 

 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ฉบับนี้เปน

แนวทางในการปฏิบัติใหกับองคกรท่ีมีบทบาท หนาท่ีในการกํากับดูแลและรับผิดชอบการ

บริหารจัดการและสงเสริมการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานสากล 

และมุงเนนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งถือเปนเรื่อง

สําคัญท่ีองคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) 

หรือ อพท. ยึดถือเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยว

ในแตละพื้นท่ี และสรางประโยชนใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวและพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษและคงไวซึ่งสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม และอัตลักษณทองถ่ินท่ีดีงามอยางย่ังยืน 

อพท. หวังวา คูมือแนวทางการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอองคกรท่ีมีบทบาท

หนาท่ีในการบริหารจัดการการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชนทองถ่ิน นักวิชาการ 

นักพัฒนาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการ

การทองเท่ียวอยางย่ังยืน ในการนําไปประยุกตใช และตอยอดการพัฒนาใหมีระบบการบริหาร

จัดการดานการทองเท่ียวท่ีดีและย่ังยืนตอไป 

 

 

  

 

 องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 

 เพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) 

 ๒๕๕๙ 
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คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑ 

สวนที ่๑ 

บทนํา 

อพท. คอืใคร 

อพท. คือ องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน)  

เปนหนวยงานภาครัฐในรูปแบบ “องคการมหาชน” ท่ีเกิดจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการ

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในราชกิจจา

นุเบกษา หนาท่ี ๒ เลมท่ี ๑๒๐ ตอนท่ี ๔๙ ก วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖  

ปจจุบัน อพท. มีพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนรวม ๖ แหง ไดแก 

๑) พ้ืนท่ีพิเศษหมูเกาะชางและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 

๒) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 
๓) พ้ืนท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร 
๔) พ้ืนท่ีพิเศษเลย 
๕) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
๖) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูทอง 

บทบาทหนาทีข่อง อพท. 

 อพท. ไดรับการจัดต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียว

เพ่ือเพ่ิมรายไดและกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น ภายใตกรอบนโยบายในการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ

เพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหเกิดความสมดุล ๓ มิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ดวย

กระบวนการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐสวนกลาง สวนทองถิ่นและประชาชน  

 อพท. มีบทบาทดังน้ี 

๑. ใหมีการบริหารและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
๒. เปนองคกรกลางทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
๓. ประสานงานกับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนท่ีทองเที่ยวหรือสงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ

ในการทองเท่ียวใหมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวในเชิงคุณภาพ 

๔. ระดมบุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชมาใชในการบริหารจัดการการทองเท่ียว

อยางมีเอกภาพ และแกไขปญหาโดยรวดเร็ว 

๕. สงเสริมใหมีการนําความรูดานการบริหารจัดการสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
วางไว 
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๒ 

กรอบแนวคิดมาตรฐาน 

 มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหองคกรท่ีมี

บทบาทในการบริหารจัดการการทองเท่ียวใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบและมี

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการทองเท่ียวขององคกรใหมุงไปสู “การทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืน” ซึ่งความสําเร็จของการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานน้ันข้ึนอยูกับความมุงมั่นของผูบริหาร

ระดับสูงและบุคลากรภายในองคกรทุกระดับรวมถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ

ปรับปรุง เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารจัดการดีย่ิงข้ึน รวมท้ังชวยคนหาปญหาและอุปสรรคในแตละ

ข้ันตอนของการดําเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 

วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใหองคกร

สามารถบรรลุทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพื่อใชเปน

ขอมูลในการติดตามผล  

ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและความคาดหวัง ตาม

แผนการดําเนินงาน 

ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและความ

คาดหวัง หรือมีแนวโนมไมเปนไปตามความคาดหวัง รวมท้ังนําผลท่ีไดจากการ

ติดตามผลการดําเนินงานไปพัฒนาอยางตอเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังตอๆ ไป 
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๓ 

๑   ขอบขาย  

มาตรฐานนี้เปนขอกําหนดสําหรับองคกรใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืนซ่ึงองคกรสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของตนเองใหเปน

การทองเท่ียวแบบย่ังยืน โดยในการนํามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองคกรควรคํานึงถึงความหลากหลายทาง

ภูมิศาสตร วัฒนธรรม สภาพทางสังคม การจัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม นอกจากน้ีใน

การบริหารจัดการการทองเท่ียวขององคกรจะตองคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนใส

ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีและความปลอดภัยของผูมาเยือนควบคูไปดวย 

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมาตรฐานน้ี องคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับการ

ดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการการทองเท่ียว ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการทองเท่ียวท่ียังไมเปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรต้ังไว 

การแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติท่ีสอดคลองตามมาตรฐานฉบับนี้ องคกรสามารถดําเนินการได โดย 

๑) ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเอง อยางเปดเผย หรือ 

๒) ไดรับการยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานโดยกลุมบุคคลท่ีสนใจตอองคกร เชน ชุมชน หรือ 

๓) ไดรับการรับรอง หรือข้ึนทะเบียนเปนองคกรท่ีผานเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐาน 

 

๒   คําศัพทและคํานยิาม  

 มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดคําศัพทและคํานิยามเฉพาะไวดังตอไปน้ี 

๒.๑ มาตรฐาน 

เอกสารท่ีจัดทําข้ึนจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนท่ียอมรับกัน

ท่ัวไป เอกสารดังกลาวมีการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการดําเนินการอยางเปนระบบ 

ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการจัดการการทองเท่ียวอยางเปนระบบ ประกอบดวย                  

การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน 
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๔ 

๒.๓ การทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

การจัดการรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

สุนทรีภาพ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณของ

ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

๒.๔ องคกร 

หนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีกํากับดูแล และมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการและสงเสริมการทองเท่ียว 

๒.๕ ชมุชนทองถิน่ 

กลุมคนท่ีอยูรวมกันโดยไดต้ังถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมรวมกันมาอยางตอเน่ือง เปนระบบ 

และมีแบบแผนในทองถิ่นซึ่งองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๒.๖ ผูมีสวนไดสวนเสยี 

บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซ่ึงอาจไดประโยชนหรือเสียประ

โยชนจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร 

๒.๗ ผูมีสวนไดสวนเสยีทีส่าํคญั 

บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซ่ึงสามารถมีอิทธิพลหรือ                

มีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร 

๒.๘ อัตลกัษณ 

คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวชี้บงลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน 

เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา เปนตน 
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๓ หลักการดาํเนนิงาน 

๓.๑ การปฏบิตัติามกฎหมายอยางครบถวน 

องคกรตองยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายและไมหาชองทางหลีกเล่ียง โดย 

๑) ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีประกาศดวยอํานาจของกฎหมาย ซึ่ง

เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรท้ังหมด  

๒) กํากับใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของปฏิบัติใหสอดคลองดวย  

๓) มีการติดตาม และทบทวนเพ่ือใหทราบถึงกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของตามชวง

ระยะเวลาท่ีกําหนดและกรณีท่ีกฎหมายมีการเปล่ียนแปลง 

๓.๒ การปฏบิตัอิยางมจีรยิธรรม 

องคกรตองดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย 

๑) ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม และอยูบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย

สุจริต ยุติธรรม โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม และมุงเนน

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถิ่น 

๒) มีโครงสรางการบริหารท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  

๓) มีกระบวนการในการควบคุมดูแลท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ                  

การแกไข และการปองกัน เพ่ือไมกอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนขององคกร ซึ่ง

อาจจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีไมมีจริยธรรมได 

๓.๓ การเคารพในการมสีวนรวมอยางเทาเทยีม 

องคกรตองเคารพในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม โดย 

๑) ชี้บงผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถิ่นท่ีอาจไดรับผลประโยชนหรือ

ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ

องคกรท่ีเกี่ยวของกับกลุมคนเหลาน้ัน รวมท้ังนําความคิดเห็นท่ีไดรับไปประกอบการพิจารณา

ในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององคกร  

๓) คํานึงถึงความสามารถของชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไป

ดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรควบคูไปดวย 
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๓.๔ การเปดเผยขอมลูดวยความโปรงใส 

องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอยางตรงไปตรงมาและสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองได โดย 

๑) เปดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานท่ีอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน  

๒) เปดโอกาสใหผูท่ีอาจไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก  

๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสราง

ความเชื่อมั่นและชวยใหการดําเนินงานปลอดจากการคอรรัปชั่น 

๓.๕ การยอมรบัตอภาระหนาทีท่ีต่รวจสอบได 

องคกรตองมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององคกร โดย 

๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

รวมท้ังพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบน้ัน  

๒) ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดนั้น 

และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

๓.๖ การดาํเนนิงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสมดุล 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการทองเท่ียวตามมาตรฐาน

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดผลหรือวัตถุประสงคท่ีต้ังไวโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดอยาง

สมดุลตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการทํางาน การจัดสรรบุคลากร และ

ทรัพยากร โดยมุงท่ีจะหลีกเล่ียงการบริโภคท่ีเกินความจําเปนและการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดของเสีย และ

เนนการสรางประโยชนในระยะยาว 
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๔ ขอกําหนด 

๔.๑ การกาํกบัดแูล  

๔.๑.๑  คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

องคกรตองมีคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพ่ือใหมั่นใจวา

องคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ โดย 

๑) มีการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการท่ีมีอยู

เดิม ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากร

ขององคกร ผูแทนของชุมชนในพื้นท่ี นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพ้ืนท่ี และ

ผูแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๒) มีการกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว เชน 

๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๓) มีการส่ือสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหผูท่ี

เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ 

๔.๑.๒ ทศิทางการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรตองกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับ

ใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมาย                

ในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกได รับทราบและเขามามีสวนรวม              

ในการดําเนินการ โดย 

๑) มีการศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

ท่ีกํากับดูแล ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  

๒) มีการบูรณาการเขากับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย กลยุทธขององคกร หรือ

การกําหนดทิศทางอื่นๆ ขององคกร  

๓) มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร  

๔) มีการส่ือสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิด

การปฏิบัติ  

๕) มีการส่ือสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางท่ีเหมาะสม  
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๔.๑.๓ คณะทาํงานการบรหิารจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรตองมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบใหกับบุคลากร

ขององคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเท่ียวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมท้ังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

ซึ่งอาจกําหนดข้ึนมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรท่ีมี

อยูเดิม  

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามโครงสราง

คณะทํางานสําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

๓) ส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบ 

๔.๒  แผนการดาํเนินงาน 

องคกรตองจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจไดวาองคกร

สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดย 

๑) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีกํากับดูแลขององคกรท่ีสอดคลองกับ

ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒) มีการกําหนดเปาหมายท่ีสามารถวัดผลตามวัตถุประสงคได โดยมีตัวชี้วัดระหวางการ

ดําเนินการและตัวชี้วัดตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดข้ึน 

๓) มีการกําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ประจําปและ/หรือ มีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานระยะยาว ๓ – ๕ ป 

๔) มีการกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเปน  

๕) มีการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

๖) หากมีการดําเนินงานท่ียังไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให

ดําเนินการแกไขเปนอันดับแรก 

๗) มีการส่ือสารไปยังผูรับผิดชอบ 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๙ 

๔.๓  การนาํไปปฏบิตั ิ

๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีวนรวม 

องคกรตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล และ

พัฒนาการทองเที่ยว เพ่ือใหเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมท้ังมีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรมกับทองถิ่น โดย 

๑) มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือ

การจัดกิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียว ต้ังแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และ

การปรับปรุง 

๒) มีการใหความรูและทําความเขาใจกับชุมชนทองถ่ินเกี่ยวกับการอนุรักษพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุ รักษและปกปอง

ส่ิงแวดลอมของชุมชน 

๓) มีการรวมกับชุมชนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชน

เพ่ือการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ และกําหนดขอปฏิบัติเขาใชพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เพ่ือรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมให

ถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย 

๔) มีการนําองคประกอบของศิลปะ สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงส่ิงกอสราง ภูมิทัศน อาหาร และรานคา อยาง

เหมาะสม 

๔.๓.๒  การสนบัสนนุศกัยภาพชมุชน 

องคกรตองมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเล้ียงชีพท่ีเปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย 

๑) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝกอบรมในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือรองรับการทองเท่ียวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น 

๒) ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก 

๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการใน

ชุมชน 

๔) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิต

หรือใหบริการท่ีมีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากข้ึน 

๕) มีการสงเสริมคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมประกอบอาชีพ โดยพัฒนาตอยอดจาก         

ภูมิปญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๐ 

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอม 

องคกรตองกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเที่ยวใหเกิดประโยชนอยาง

คุมคา และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของการทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย 

และเหมาะสมกับการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต โดย 

๑) มีการระบุแหลงกําเนิดมลพิษ ตรวจวัด เก็บบันทึก พรอมรายงานผลการตรวจวัด

ตอสาธารณะ ซึ่งอาจดําเนินการตรวจวัด หรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีทองเท่ียวจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒) มีการตรวจวัด เก็บบันทึก ขอมูลการใชทรัพยากรท่ี

ใชในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวพรอมรายงาน

ตอสาธารณะ 

๓) มีมาตรการในการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมา

ใชใหมของทรัพยากร  

๔) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกท่ีสามารถนํา

กลับมาใชใหมและมีผลกระทบนอยกวามาทดแทนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  

๕) มีการพิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

๖) มีการพิจารณาสงเสริม มาตรการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด 

การนํากลับมาใชใหม และการบําบัดนํ้าเสีย ขยะ กากของเสีย 

เสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ใหเปนไปตาม

กฎหมาย และมีความเหมาะสมกับการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต 

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและ

วัตถุอันตรายดวยสารสกัดจากธรรมชาติท่ี เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

๘) มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงโดยรอบพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๙) มีการหลีกเล่ียงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช 

พันธุสัตวทองถิ่น 

 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๑ 

๔.๓.๔ การจดัการดานความปลอดภยั 

องคกรตองดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูท่ีเขามารวมกิจกรรม

ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแลขององคกร โดย 

๑) มีมาตรการปองกันความเส่ียงอันเกิดจากกิจกรรมดานการทองเท่ียว ภัยพิบัติตาม

ธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม และอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเท่ียวท่ีอาจ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการทองเท่ียว 

๒) มีการจัดเตรียมผูดูแล อุปกรณความปลอดภัย และการเตือนภัยท่ีจําเปนสอดคลอง

กับผลการประเมินความเส่ียง 

๓) มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินในกรณีท่ีอาจเกิดภัยพิบัติตาม

ธรรมชาติ และภัยจากอาชญากรรมท่ีอาจเกิด ข้ึนในพ้ืนท่ี            

การทองเท่ียว 

๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

องคกรตองจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอความตองการ และมีความ

สอดคลองกับสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงความตองการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย 

๑) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทาง ปายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับ        

การเดินทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย 

๒) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีหองนํ้า ท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอ               

ความตองการ 

๓) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีถังขยะท่ีเพียงพอและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ของพ้ืนท่ีทองเที่ยว รวมท้ังมีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ และสอดคลองกับ

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

๔) มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผู สูงอายุ                  

ผูทุพพลภาพ หรือผู ท่ีมีขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เพ่ือใหสามารถไดรับ

ประโยชนจากการทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๒ 

๔.๓.๖ การสงเสรมิการตลาด 

องคกรตองสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเท่ียว โดย 

๑) มีการสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเท่ียวโดยใชชองทางท่ีเหมาะสมกับ

ประเภทของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย  

๒) มีการสงเสริมและประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเท่ียว โดยใชภาษาหรือส่ือ

รูปภาพท่ีเหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

๓) มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักทองเที่ยวทราบถึง

ความสําคัญ 

๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

องคกรตองดําเนินการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยคํานึงถึงความพึง

พอใจของนักทองเท่ียว และความย่ังยืนของการทองเท่ียวน้ัน โดย 

๑) มีการกําหนดกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึง

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว และวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และ

ความย่ังยืนของการทองเท่ียว โดยควบคุมใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๒) มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอม ของชุมชนท่ีอาจเกิดข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๓) มีการตรวจสอบความพึงพอใจ และรับฟงขอเสนอแนะท่ีมีตอพ้ืนท่ีทองเท่ียว และ

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว ท้ังจากนักทองเท่ียวและชุมชนทองถิ่น 

๔.๓.๘ การสงเสรมิแนวคดิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรตองสงเสริมใหองคกรอ่ืนนําแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไปดําเนินงาน โดย 

๑) มีการเผยแพรแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไปยังหนวยงานภาครัฐหรือ

ผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเท่ียว 

๒) มีการเชิญชวนองคกร อ่ืนใหมาเข าร วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุน                  

การทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๓) มีกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหกับ                  

ผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแล 
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๑๓ 

๔.๔  การสนบัสนุน 

๔.๔.๑  การเสรมิสรางความรู ความสามารถ และความตระหนกั 

องคกรตองมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดาน

การทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคลากร

เหลาน้ันมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการ

การทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีกําหนดไว โดย 

๑) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาท่ี เพ่ือ

เสริมสร างความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดาน                  

การทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ โดยหัวขอท่ีมีการเสริมสรางความรู 

ความสามารถ และความตระหนักในเร่ือง  

๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๑.๒) แผนการดําเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๑.๔) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

๒) มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม 

เมื่อมีการสับเปล่ียนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม 

๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

 องคกรตองมีการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองการทองเท่ียวท้ังภายใน

และภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ันไดรับขอมูลและขาวสารที่จําเปน ถูกตอง 

และเหมาะสม โดย 

๑) มีการจัดทําชองทางและวิธีการส่ือสารตามความเหมาะสมและความ

พรอมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร 

๒) มีการใหขอมูลและขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง 

ตรงตอความตองการ และทันตอเหตุการณ 

 

 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๔ 

๓) มีการส่ือสารในประเด็น 

๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๓.๒) แผนการดําเนินงาน 

๓.๓) ขอมูลขององคกร 

๓.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการทองเท่ียว 

๓.๕) ผลกระทบจากการดําเนินงานดานการทองเท่ียวขององคกรและ

ผลการติดตามความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทองเท่ียวท้ังดานบวก

และดานลบ 

๓.๖) ชองทางในการติดตอส่ือสาร 

๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเที่ยว 

เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชน

ทองถิ่น 

๓.๘) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

 ๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 องคกรตองมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเท่ียวท่ีไดรับจาก                  

ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส 

สามารถเขาถึงไดงาย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดย 

๑) กําหนดแนวทางตอบสนองตอขอรองเรียนใหครอบคลุมถึงการรับ                 

ขอรองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไข

และปองกันไมใหเกิดซํ้า รวมท้ังการแจงผลการดําเนินการกลับไปยัง       

ผูรองเรียน 

๒) จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๔.๕  การตดิตาม เฝาระวงั และวัดผลการดําเนินงาน 

 องคกรตองมีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกร                

มีการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแผนการดําเนินงาน โดย 

๑) มีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะๆ เพ่ือใหทราบถึงแนวโนม   การ

ดําเนินงานท่ีอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในแผนการดําเนินงาน และสามารถ

แกไขไดทันทวงที 

๒) มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน และหลังการปฏิบัติ 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๕ 

๔.๖  การทบทวนผลการดาํเนนิงาน 

องคกรตองมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังตองมีการ

ตัดสินใจแกไขการดําเนินงานท่ีไมมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไปตาม

ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดย 

๑) มีการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

๒) มีการนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน 

๓) มีการทบทวนในประเด็นดังตอไปน้ี 

๓.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 

๓.๒) การตอบสนองตอขอรองเรียน 

๓.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๓.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 

๓.๕) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน 

๓.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 

๓.๗) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๖ 

สวนที ่๒ 

แนวทางการปฏิบตัิตาม 

มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

 

การดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนน้ัน องคกรจะตอง

ดําเนินงานใหสอดคลองกับขอ “๔ ขอกําหนด” ในมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ดังนั้นเพ่ือให

สอดคลองและงายตอการทําความเขาใจ จึงจะใชหัวขอใหสอดคลองกับท่ีระบุไวในมาตรฐาน สําหรับรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน มีดังนี้ 

๔  ขอกําหนด 

๔.๑  การกาํกบัดแูล 

๔.๑.๑ คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

องคกรตองมีคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจวาองคกร

สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และความคาดหวังของผูมีสวนได

สวนเสียท่ีสําคัญ โดย 

๑) มีการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการท่ีมีอยูเดิม  

ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรขององคกร 

ผูแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี นักวิชาการดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และผูแทนของหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๒) มีการกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว เชน 

๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๓) มีการส่ือสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหผู ท่ี

เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ 
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๑๗ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการส่ือสารขอมูล เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําผังโครงสรางคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียวท่ีชัดเจน สงเสริมใหเกิดการ

ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม มีความโปรงใส และสรางความมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงสรางคณะกรรมการกํากับดูแล ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  ไดแก 

 ผูบริหารระดับสูงขององคกร เชน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล   

รองนายกเทศมนตรีและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน โดยกําหนดให

ผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนประธานกรรมการ 

 พนักงานขององคกร เชน นักพัฒนาการทองเท่ียว เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ นักวิชาการ

ศึกษา เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาหนาท่ีสงเสริมสุขภาพ เจาหนาท่ี

สุขาภิบาล เปนตน เปนเลขานุการ 

 ผูแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี เชน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี 

เปนตน เปนกรรมการ 

 นักวิชาการดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เชน  ครู หรืออาจารยจากสถาบันการศึกษา 

เจาหนาท่ีจากสํานักศิลปากร  เปนตน เปนกรรมการ 

 ผูแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เชน มัคคุเทศก ตัวแทนจาก

โรงแรมหรือท่ีพักในพ้ืนท่ี  ผูประกอบการรถขนสงเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และ

ผูประกอบการรานคาในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เจาหนาท่ี อพท. เจาหนาท่ี ททท. เปนตน เปน

กรรมการ 

๒) จัดทําประกาศแตงต้ัง/คําส่ัง คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียว และกําหนด

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับผังโครงสรางคณะกรรมการฯ ที่กําหนดข้ึน

เปนลายลักษณอักษร และรวมถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง                

การจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน การพิจารณาแผนการดําเนินงานและการติดตามผล                

การดําเนินงานบริหารจัดการการทองเที่ยวเปนระยะๆ เชน การจัดประชุมคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการจัดการการทองเท่ียวอยางนอยทุก ๖ เดือน เปนตน 

 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๘ 

๓) ส่ือสารผังโครงสราง ประกาศแตงต้ัง/คําส่ังแตงต้ัง บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียวใหผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ทราบ ดังนี้  

 ส่ือสารใหเจาหนาท่ีหรือพนักงานภายในองคกรผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติด

บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

 ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีเกี่ยวของทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชนและ

นักวิชาการดานการทองเที่ยว เปนตน ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย จดหมาย

ขาว หนังสือพิมพทองถิ่น หรือการประชุมของชุมชน เปนตน  

 

๔.๑.๒  ทศิทางการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรตองกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับใช

เปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการ

ดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย 

๑) มีการศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ี

กํากับดูแล ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  

๒) มีการบูรณาการเขากับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย กลยุทธขององคกร หรือ    

การกําหนดทิศทางอื่นๆ ขององคกร  

๓) มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร  

๔) มีการส่ือสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดการ

ปฏิบัติ  

๕) มีการส่ือสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางท่ีเหมาะสม  

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการส่ือสารขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) ศึกษาขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

โดยใชวิธีการตางๆ เชน การสํารวจสภาพพ้ืนท่ีทองเท่ียว ศึกษาจากเอกสารแผนผัง/แผนท่ี

ทองเที่ยว สัมภาษณ/สอบถาม ผูนําชุมชน เปนตน เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุดอยางสมดุล 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๑๙ 

๒) รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอมของพื้นท่ีทองเท่ียว รวมถึงทิศทางการจัดการทองเท่ียวของประเทศ หรือของจังหวัด

ท่ีองคกรต้ังอยูมาใชกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร โดยจัดทํา

เปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบตางๆ เชน ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม    เปน

ตน ซึ่งทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนสามารถบูรณาการเขากับ วิสัยทัศน   พันธกิจ 

คําขวัญ จุดหมายเพ่ือการพัฒนา หรือรูปแบบอ่ืนๆ เชน แผนพัฒนาสามป เปนตน 

๓) ส่ือสารวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย และกลยุทธขององคกรใหผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอก โดยผูบริหาร ดังนี้  

 ส่ือสารใหเจาหนาท่ีหรือพนักงานภายในองคกรทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุม

การติดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

 ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชน นักทองเท่ียวหรือ

ผูมาเยือน ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย ปายประกาศ จดหมายขาว หนังสือพิมพ

ทองถิ่น ส่ือสังคมออนไลน หรือการประชุมของชุมชน เปนตน  

 
๔.๑.๓  คณะทาํงานการบรหิารจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรตองมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบใหกับบุคลากรของ

องคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเท่ียวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมท้ังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน     ซึ่ง

ซึ่งอาจกําหนดข้ึนมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรท่ีมีอยูเดิม  

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามโครงสรางคณะทํางาน

สําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

๓) ส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการส่ือสารขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําผังโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีชัดเจน  โดย
กําหนดข้ึนมาใหม หรือประยุกตใชตามผังโครงสรางการบริหารงานขององคกรเดิม ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหารระดับสูงขององคกร และเจาหนาท่ีหรือพนักงานขององคกร  



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๐ 

๒) จัดทําประกาศแตงต้ัง/คําส่ัง คณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดย
กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสอดคลองตามผังโครงสรางท่ีกําหนดข้ึนอยางชัดเจน

และเปนลายลักษณอักษร  

๓) ส่ือสารผังโครงสราง ประกาศแตงต้ัง/คําส่ังแตงต้ัง บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหเจาหนาท่ีหรือพนักงานภายใน

องคกรผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

 

๔.๒  แผนการดาํเนินงาน 

 องคกรตองจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการทองเที่ยว เพ่ือใหมั่นใจไดวาองคกรสามารถ
ดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 

๑) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีกํากับดูแลขององคกรท่ีสอดคลองกับ               

ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒) มีการกําหนดเปาหมายท่ีสามารถวัดผลตามวัตถุประสงคได โดยมีตัวชี้วัดระหวางการดําเนินการ

และตัวชี้วัดตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดข้ึน 

๓) มีการกําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ประจําปและ/หรือ มีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานระยะยาว ๓ – ๕ ป 

๔) มีการกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเปน  

๕) มีการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

๖) หากมีการดําเนินงานท่ียังไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ใหดําเนินการแกไขเปน

อันดับแรก 

๗) มีการส่ือสารไปยังผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๑ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการส่ือสารขอมูล เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเท่ียว (แผนระยะยาว ๓-๕ ป) ใหสอดคลองกับ

ทิศทางการจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีองคกร (ขอกําหนดท่ี ๔.๑.๒) และคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการจัดการการทองเท่ียว (ขอกําหนด ๔.๑.๑) กําหนดข้ึน ใหเปนลายลักษณอักษร และ

สอดคลองกับแผนการทองเท่ียวระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ  ซึ่งอาจบูรณาการเขากับแผนการ

ดําเนินงานท่ีมีอยูเดิม เชน แผนพัฒนาสามป เปนตน  

๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะส้ัน) ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน (แผนระยะยาว 
๓-๕ ป)  สําหรับการจัดการทองเท่ียว ใหเปนลายลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดท่ีครอบคลุมถึง 

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเปน เชน 

งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล เปนตน  

๓) จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเท่ียว (แผนระยะยาว ๓-๕ ป)  และ

แผนปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะส้ัน)  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

๔) ปรับปรุงแกไขแผนการดําเนินงาน (แผนระยะยาว ๓-๕ ป) และแผนปฏิบัติการประจําป ให

เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเปนอันดับแรก 

๕) ส่ือสารแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเท่ียว (แผนระยะยาว ๓-๕ ป) และแผน

ปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะส้ัน) ใหกับผูรับผิดชอบท่ีกําหนดข้ึนตามแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๒ 

๔.๓  การนาํไปปฏบิตั ิ

๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีวนรวม 

องคกรตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล และ

พัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติอัตลักษณทองถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมท้ังมีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรมกับทองถิ่น โดย 

๑) มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือการจัด

กิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียว ต้ังแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และ       การ

ปรับปรุง 

๒) มีการใหความรูและทําความเขาใจกับชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษและปกปองส่ิงแวดลอมของชุมชน 

๓) มีการรวมกับชุมชนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือ

การทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ และกําหนดขอปฏิบัติเขาใชพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว เพ่ือ

รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูก  บุก

รุกหรือถูกทําลาย 

๔) มีการนําองคประกอบของศิลปะ สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชน

ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงส่ิงกอสราง ภูมิทัศน อาหาร และรานคา อยาง

เหมาะสม 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทํากิจกรรมและบันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ  รวมถึงการส่ือสารขอมูล เพ่ือให

สอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียว หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ทองเท่ียว เชน การปรับปรุงเสนทางคมนาคม  การแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวและ

พ้ืนท่ีอนุรักษ การจัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และการประกาศใชกฎระเบียบในพ้ืนท่ีทองเที่ยว 

เปนตน ในทุกข้ันตอน ต้ังแตข้ันตอนการจัดทําแผนงาน การทํางานตามแผนการดําเนินงาน   

การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  โดยเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม 

เชน การจัดประชุมรวมกับชุมชนทองถ่ินเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชน และจัดทําแบบสอบถาม

เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนทองถิ่น เปนตน 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๓ 

๒) ใหความรูและทําความเขาใจกับคนในชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพ้ืนท่ี
ทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษปกปองส่ิงแวดลอม โดยการฝกอบรม  การ

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  การทําแผนพับหรือเอกสารเผยแพร การเย่ียมเยือน

ชุมชนเพ่ือใหความรู และการจัดกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม    เปนตน 

๓) กําหนดเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ และกําหนดขอปฏิบัติในการเขาใช
พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน

ทองถิ่ น  ไม ใหถู กบุก รุกหรือถูก ทําลาย โดยการประกาศเปนข อป ฏิบั ติ ของทองถิ่ น                

ปายประชาสัมพันธและแผนพับ เปนตน โดยอาจใชแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

 การแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชน เ พ่ือการทองเ ท่ียวและพ้ืนท่ีอนุ รักษ เปนเขตอนุรักษ

สภาพแวดลอมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพ้ืนท่ีนันทนาการเ พ่ือ           

การทองเท่ียว และเขตพ้ืนท่ีบริการขอมูลการทองเท่ียว เปนตน  

 การกําหนดขอปฏิบัติในการเขาใชพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีทองเท่ียว  เชน ไมสงเสียงดัง หามนําสัตวเล้ียง

เขาไปในเขตพ้ืนท่ี หามเก็บหรือนําออก หรือกระทําการใดๆ ท่ีเปนอันตรายตอพืชพรรณและ

สัตวปา หามท้ิงขยะ หามบุกรุก หามสูบบุหร่ี  หามนําอาหารและเคร่ืองด่ืมเขาไปในพ้ืนท่ี              

หามขีดเขียนหรือทําลายโบราณสถาน หามรุกลํ้าพ้ืนท่ีสาธารณะ เปนตน 

๔) สงเสริมใหมีการนําศิลปะวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนทองถิ่นมา
ใชในการออกแบบและตกแตงภูมิทัศน ส่ิงกอสราง รานคา และจัดใหมีอาหารทองถิ่นในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวอยางเหมาะสม เพ่ือรักษาเอกลักษณและอัตลักษณทองถิ่น เชน การออกแบบอาคาร               

ทรงไทย การตกแตงอาคารหรือสถานท่ีดวยภาพศิลปะพ้ืนบาน  การตกแตงดวยเคร่ืองปนดินเผา

ทองถิ่น (ถามี) การตกแตงภูมิทัศนดวยพันธุไมทองถิ่น การตกแตงรานคาดวยวัสดุตกแตงทาง

ศิลปะทองถิ่น การจัดใหมีรานอาหารท่ีขายอาหารทองถิ่น เปนตน โดย 

 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

 เผยแพรไปยังทุกภาคสวน เพ่ือใหนํารูปแบบศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไปใชงาน 

 

 

 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๔ 

๔.๓.๒  การสนบัสนนุศกัยภาพชมุชน 

องคกรตองมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเล้ียงชีพท่ีเปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย 

๑) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝกอบรมในการประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับ                 

การทองเท่ียวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น 

๒) ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก 

๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการในชุมชน 

๔) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิตหรือใหบริการที่มี

คุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากข้ึน 

๕) มีการสงเสริมคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมประกอบอาชีพ โดยพัฒนาตอยอดจาก         

ภูมิปญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรมและจัดเก็บหลักฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองตาม

ขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) สงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เชน การประกอบอาหาร
ทองถิ่น การประดิษฐของท่ีระลึกทองถิ่น งานจักสาน งานแกะสลัก ทอผา การเย็บปกถักรอย   

ทอเส่ือ การวาดภาพ การปน การฟอนรํา การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง เปนตน การพัฒนาทักษะอาชีพ 

อาจจัดผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดประกวดสินคาหรือบริการ การจัดแขงขันในอาชีพตางๆ การ

ถายทอดทักษะฝมือจากรุนสูรุน การศึกษาดูงาน การฝกอบรมเพ่ือสรางอาชีพ เปนตน 

๒) สนับสนุนและใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชน เชน การใหประชาชนเขามาเปนลูกจางใน  การ
ดูแลสถานท่ีในพ้ืนท่ีทองเท่ียว  การจางมัคคุเทศกทองถิ่น และการจางพนักงานขับรถนําเท่ียว 

เปนตน 

๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีดําเนินการโดยคนในชุมชน โดยอาจใชแนวทางในการจัดทํา
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผูประกอบการในชุมชน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑของ

ทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา การทําเกษตรอินทรีย การสรางตราสินคา การพัฒนา

ผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนตน 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๕ 

 มีการสงเสริมใหคนในชุมชนรวมกลุมประกอบอาชีพ เพ่ือตอยอดภูมิปญญา ชวยใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู  สรางธุรกิจดวยตนทุนตนเอง เชน การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน การต้ังกลุม

อาหารแปรรูป กลุมจักสานและแกะสลัก กลุมทอผาฝายและผลิตภัณฑผาฝาย กลุมผลิตภัณฑ

ตัดเย็บเส้ือผา เปนตน                    

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอม 

 

 

องคกรตองกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเท่ียวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของการทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย และ

เหมาะสมกับการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต โดย 

๑) มีการระบุแหลงกําเนิดมลพิษ ตรวจวัด เก็บบันทึก พรอมรายงานผลการตรวจวัดตอ

สาธารณะ ซึ่งอาจดําเนินการตรวจวัด หรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษในพ้ืนท่ีแหลง

ทองเท่ียวจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒) มี ก ารตรวจ วัด  เ ก็ บบั น ทึก  ข อมู ลการ ใ ช ท รัพยากร ท่ี ใ ช ใ นการ ดํ า เ นินงาน                 

ดานการทองเท่ียวพรอมรายงานตอสาธารณะ 

๓) มีมาตรการในการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากร  

๔) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมและมีผลกระทบนอย

กวามาทดแทนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  

๕) มีการพิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

๖) มีการพิจารณาสงเสริม มาตรการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหม และ

การบําบัด น้ําเสีย ขยะ กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ใหเปนไปตาม

กฎหมาย และมีความเหมาะสมกับการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต 

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจาก

ธรรมชาติท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๘) มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงโดยรอบพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๙) มีการหลีกเล่ียงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช 

พันธุสัตวทองถิ่น 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๖ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกและหลักฐานตางๆ  รวมถึงการดําเนินการ

ส่ือสารขอมูล เพ่ือกอใหเกิดการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหคุมคาและเกิดประโยชน รวมถึงลดมลพิษท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการทองเท่ียว เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําขอกําหนด วิธีการปฏิบัติ หรือการจัดกิจกรรม และดําเนินการเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการทองเท่ียวใหสอดคลองตามขอกําหนดกฎหมาย โดยดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

และระบุ แหล ง กํ า เนิ ดมลพิษ  มี ก า รตรวจ วัดมลพิษ  เ ก็ บบั น ทึก  พร อมรายงานผล                 

การตรวจวัดตอสาธารณะ เชน คุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีทองเท่ียว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ                 

เปนตน เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการทองเท่ียว โดยองคกรดําเนินการ

ตรวจวัดมลพิษหรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหนวยงานอื่นๆ (ถามี) เชน กรมควบคุม

มลพิษ สถาบันการศึกษา เปนตน  

๒) จัดทําขอกําหนด วิธีการปฏิบัติ หรือการจัดกิจกรรม และดําเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
สําหรับการทองเท่ียวอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองตามขอกําหนดกฎหมาย โดย

ดําเนินการเก็บขอมูลการใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีทองเที่ยว เชน ปริมาณการใชน้ํา การใชพลังงานไฟฟา 

เปนตน นําขอมูลการใชทรัพยากรจากการบันทึกการใชในแตละวันมาจัดทําในรูปกราฟเพ่ือให

สามารถเปรียบเทียบขอมูลการใชทรัพยากรไดชัดเจน และรายงานตอสาธารณะ                     

๓) มีการกําหนดมาตรการลดการใชทรัพยากร  (ใชเทาท่ีจําเปน) การนํากลับมาใชซ้ํา และการนํา
กลับมาใชใหม  (หลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle ) เชน  

 ลดการใชทรัพยากร สามารถทําไดงายๆ โดยการใชเทาท่ีจําเปน เชน ปดไฟทุกคร้ังท่ี

ไมใชงานหรือเปดเฉพาะจุดท่ีใชงาน การถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟา เมื่อตองการเดินทาง

ใกลๆ ควรใชวิธีการเดิน การปนจักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง   

ลดการใชถุงพลาสติก หรือเลือกใชบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดตามธรรมชาติ  เปนตน  

 การนํากลับมาใชซ้ํา หลีกเล่ียงผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑประเภทใชคร้ังเดียวแลวท้ิง  

เชน การนํากระดาษท่ีเขียนแลว ๑ หนามาใชหนาท่ีเหลือ หรือนํามาทําเปนกระดาษ

โนต (ชวยลดการตัดตนไม) การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ใชผาเช็ดโตะแทนกระดาษ

ชําระ หรือใชผลิตภัณฑแบบเติม (Refill) เปนตน 

 การนํากลับมาใชใหม ผลิตภัณฑหรือวัสดุท่ีไมสามารถใชงานไดแลว เราสามารถนําไป  

รีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชใหม อาทิ ขวดแกว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก การนํา                 

น้ําท้ิงมาใชรดนํ้าตนไม เปนตน หรือการนําผลิตภัณฑนั้นๆ ไปปรับแตงใหมเสมือนได

ผลิตภัณฑชิ้นใหมมาใชงานนั่นเอง 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๗ 

โดยองคกรควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการใชทรัพยากรท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยาง

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เชน การกําหนดใหมีถังขยะแยกประเภท มีผูรับผิดชอบในคัดแยกขยะอีก

คร้ังกอนนําไปกําจัด และนําเงินท่ีไดจากการขายขยะรีไซเคิลมาเล้ียงอาหารพนักงาน เปนตน  

๔) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวามาใชแทนทรัพยากรท่ีใช
แลวหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล และ พลังงานขยะ              

เปนตน โดยสามารถนํามาใชทดแทนพลังงานท่ีใชแลวหมดไปได เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ 

ถานหิน เปนตน   

๕) มีการสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน  
 ปลูกตนไมพ้ืนถ่ิน เพ่ิมแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก ตนไมใหญท่ีโตเต็มท่ี ๑ ตน จะ

ชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ ๘ กิโลกรัม 

 การใชบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ ลดการใชถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะท่ีตองใชวิธี

ทําลายโดยการเผา ทําใหปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การลดขยะคือการลดการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

 กิจกรรมลดขยะท่ีตนทางเพ่ือลดปริมาณการเก็บขนขยะไปกําจัด 

 การรณรงคใหเล้ียงไสเดือนเพ่ือกําจัดขยะอินทรีย 

 หลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑท่ีมีหีบหอบรรจุภัณฑหลายชั้น เพ่ือลดปริมาณขยะ 

 สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บคารบอนของดิน 

และลดการใชสารเคมี 

 บริโภคผลผลิตท่ีผลิตไดเองในทองถิ่น ลดการใชพลังงานในการขนสง 

 เดินหรือใชจักรยานในการเดินทางระยะใกล นอกจากชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด

แลวยังเปนผลดีตอสุขภาพดวย 

 รณรงคใหใชระบบขนสงสาธารณะมากข้ึน ลดการใชรถยนตสวนตัวลงเทาท่ีจะทําได 

หรือเดินทางโดยใชรถรวมกัน    

๖) มีการพิจารณาสงเสริมมาตรการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหมและการบําบัดน้ําเสีย 
การกําจัดขยะ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ใหเปนไปตามกฎหมาย เชน การใชระบบบําบัด

น้ําเสีย การติดต้ังถังดักไขมัน  การตรวจสภาพรถขนสงสาธารณะ เปนตน 

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจากธรรมชาติ
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน การใชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดแมลง การทําเกษตรอินทรีย 

การใชน้ําหมักชีวภาพแทนการใชสารเคมี เปนตน 

 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๘ 

๘) มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงบริเวณพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน การใชตนไม
ทองถิ่นในงานจัดตกแตงพ้ืนท่ีทดแทนการใชดอกไมสดจากตลาด เปนตน เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรทองถิ่น โดย 

 เก็บรวบรวมขอมูลพืชพันธุทองถิ่น  

 จัดทํารายการพืชพันธุทองถิ่น พรอมรูปภาพประกอบ  

 นําพืชพันธุทองถิ่นมาใชในการจัดตกแตงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่น เชน การบุกลาง

ถางพงและเผาปา การใชสารเคมีทําลายพรรณไมยืนตน การตัดถนนใหญผานเขาไปในปาสมบูรณ เปน

ตน หรือการนําเขาพืชหรือสัตวจากตางประเทศ หากไมมีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของชนิดพันธุตาง

ถิ่นก็จะเจริญเติบโตทําใหระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุตางถ่ิน ซึ่งรวมถึงสัตวมีกระดูกสันหลัง 

วัชพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว ซึ่งอาจฆาหรือเขาแทนท่ีชนิดพันธุพืชหรือ

สัตวพ้ืนเมืองได เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ บัวตอง หญาขจรจบ กระถินยักษ ผกากรอง เตาญี่ปุน 

ตะพาบไตหวัน หอยเชอร่ี ปลาหมอเทศ และ อีกัวนา เปนตน 

๔.๓.๔ การจดัการดานความปลอดภยั 

 

องคกรตองดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูท่ีเขามารวมกิจกรรมดาน

การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแลขององคกร โดย 

๑) มีมาตรการปองกันความเส่ียงอันเกิดจากกิจกรรมดานการทองเท่ียว ภัยพิบัติตาม

ธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม และอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเท่ียวท่ีอาจ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการทองเท่ียว 

๒) มีการจัดเตรียมผูดูแล อุปกรณความปลอดภัย และการเตือนภัยท่ีจําเปนสอดคลองกับ

ผลการประเมินความเส่ียง 

๓) มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินในกรณีท่ีอาจเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจาก

อาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการทองเท่ียว 

 

 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๒๙ 

แนวทางการปฏิบตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกและหลักฐานตางๆ  เพ่ือใหสอดคลองตาม

ขอกําหนด และกอใหเกิดการดําเนินงานท่ีปลอดภัยตอสุขภาพและการรวมกิจกรรมการทองเท่ียวของผูเขารวม

กิจกรรม ไมวาจะเปนประชาชนหรือนักทองเท่ียวผูมาเยือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

๑) ตองมีมาตรการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากกิจกรรมดานการทองเท่ียว ภัยพิบัติตาม

ธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังตัวอยางตอไปนี้ 

 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ปายเตือนอันตราย 

จัดทําทางเดินเทาและทางขามถนนท่ีปลอดภัย  

 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวเพ่ือดูแลดานความปลอดภัย โดยเฉพาะในชวงท่ีมีนักทองเท่ียวหนาแนน  จัดใหมี

การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายในขณะท่ีทํากิจกรรมทองเท่ียว เชน การเตือน

ใหนักทองเท่ียวเก็บส่ิงของสัมภาระไวกับตัวอยางปลอดภัย เปนตน หรืออาจจัดใหมีกลอง

วงจรปดในบางจุดท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยดานอาชญากรรมในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และจัดใหมีปาย

ประกาศเตือนอันตรายใหกับนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงภัยรวมดวย  

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดใหมีปายเตือนอันตรายในจุดท่ีมีความเส่ียงดานภัยธรรมชาติ 

เชน ดินถลม แผนดินไหว ไฟปา พายุ น้ําทวม เปนตน และจัดใหมีสัญญาณเตือนภัยเพ่ือ

เปนสัญญาณใหประชาชนในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวทราบเพ่ือใหสามารถหลบหลีกเหตุการณ

ของภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลา เชน มีเสียงสัญญาณเตือนภัย  มีสัญลักษณธงเตือน

อันตราย และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผานวิทยุกระจายเสียง เปนตน 

ท้ังน้ีวิธีการตางๆ ท่ีจัดทําข้ึนตองมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในแตละ

พ้ืนท่ีทองเท่ียวน้ันๆ  

๒) มีการจัดเตรียมผูดูแล อุปกรณความปลอดภัย และการเตือนภัยท่ีจําเปนสอดคลองกับความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึน อันไดแก 

 องคกรตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณ             

การเตือนภัย เพ่ือดูแลสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณตามความถ่ีท่ีองคกรกําหนด 

 องคกรตองจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลข้ันตน โดยไดผาน               

การฝกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ ท่ีไดรับการรับรอง หรือ               

จัดใหมีเจาหนาท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําตําบล หรือ

อาสาสมัครดานสาธารณสุขประจําตําบล เพ่ืออํานายความสะดวกดานการปฐมพยาบาล

ข้ันตนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 จัดทํารายการและจํานวนของอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณการเตือนภัยท่ีใชปองกัน

หรือรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๓๐ 

- อุปกรณความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง เส้ือชูชีพ หวงยาง สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน 

ธง รถดับเพลิง เคร่ืองขยายเสียงมือถือ และ เปลหาม เปนตน 

- อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน สําลี ผากอซแผนชนิดฆาเชื้อสําหรับทําความ

สะอาด คีมสําหรับบงเส้ียน ผาสามเหล่ียม ผากอซพันแผลขนาดตางๆ กรรไกรขนาด

กลาง เข็มกลัดซอนปลาย แกวลางตา พลาสเตอรมวน ชิ้น ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก 

และ ผากอซซุบพาราฟนสําหรับแผลไฟไหมและอุปกรณชวยหายใจ เปนตน 

- ยาปฐมพยาบาล เชน ยาแกปวดลดไข ยาแกแพ ยาลดนํ้ามูก ยาแกปวดทอง ทองอืด 

ทองเฟอ ยาโรคกระเพาะ ยาแกทองเสีย ยาใสแผล ยาลางแผล ยาทาแกแพแกคัน 

ยาทานวด ยาแกไอ ยาระบาย และ ยาสูดดม เปนตน 

 จัดทําบันทึกรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณความปลอดภัย 

อุปกรณการเตือนภัย ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 จัดใหมีศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวฉุกเฉินในพ้ืนท่ีทองเท่ียวและเจาหนาท่ีประจําศูนย 

เพ่ือใหขอมูลและชวยเหลือนักทองเที่ยวหรือประชาชนในพ้ืนท่ี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

เหตุการณตางๆ ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๓) องคกรมีการจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังนี้  
 อุบัติเหตุจากการจราจร  โดยอาจมีรายละเอียดในแผนปองกันและแกไขอุบัติเหตุจาก

การจราจร ดังนี้ 

- มาตรการบริหารจัดการ เชน การจัดต้ังศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนใน

เสนทางทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและประสานงานรวมกับตํารวจจราจรใน

พ้ืนท่ี เปนตน 

- มาตรการทางสังคม โดยการต้ังจุดตรวจสอบและควบคุมโดยใหเนนการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต การด่ืมสุราในกลุมวัยรุน และการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลในรถทุกชนิด ซึ่งเปนปจจัยเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังการควบคุม

ในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงท่ีเปนทางรวมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดข้ึนสูถนนสายหลัก

และการควบคุมดูแลรถกระบะเปดทายท่ีบรรทุกคนเปนจํานวนมาก 

- มาตรการดานวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบสํารวจจุดเส่ียง จุดอันตรายหรือ

สภาพถนนท่ีไมสมบูรณ หรือมีขอบกพรอง และดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหอยูใน

สภาพท่ีปลอดภัยตอการสัญจร หรือทําปายเตือนท่ีเห็นชัดเปนระยะๆ  

- มาตรการดานการประชาสัมพันธ โดยประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยตองเร่ิมตนจากตนเองกอนและเนนการ 

ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเชิงปองกัน เพ่ือใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ

ขอมูลอุบัติเหตุและใชเปนขอมูลปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาสัมพันธผาน
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๓๑ 

ชองทางตางๆ เชน เครือขายสถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ และ            

หอกระจายขาว เปนตน ประชาสัมพันธบริเวณท่ีเปนจุดอันตราย ถนนท่ีอยูระหวาง

ซอมแซมหรือกอสราง เพ่ือปองกันปญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และ

ประชาสัมพันธแนะนําเสนทางสายหลัก สายรอง และเสนทางลัดสูภูมิภาคตางๆ  

- มาตรการดานบริการการแพทยฉุกเฉิน กูชีพ กูภัย จัดเตรียมความพรอมของ

โรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเ ฉิน ระบบ                 

การติดตอส่ือสาร การส่ังการและการประสานงาน และการแบงมอบพ้ืนท่ี                

ความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในเครือขาย 

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน แผนฉุกเฉินกรณี

อั ค คีภั ย  ไฟป า  น้ํ าท วม  ดินถล ม  น้ํ า ป า 

แผ น ดิน ไหว  สึ น ามิ  เ ป นต น  โ ดยอาจ มี

รายละเอียดในแผนปองกันและระงับเหตุ

ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- แผนระยะกอนเกิดภัย เชน การสํารวจ

ความเส่ียงภัย การตรวจตราอุปกรณและ

เฝาระวังอันตรายตามมาตรการตางๆ  

การประชาสัมพันธ และการอบรมให

ความรูดานภัยธรรมชาติ เปนตน 

- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดทําโครงสรางทีม

ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผูอํานวยการส่ังการภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ทีม

ปฐมพยาบาล และทีมชวยเหลือผูประสบภัย  รวมถึงตองจัดทําข้ันตอนการระงับเหตุ

ในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

- แผนฟนฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดทํามาตรการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีในชุมชนและพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว เชน อาคารและสถานท่ี เปนตน ตลอดจนมาตรการเยียวยารักษาพยาบาล

ผูประสบภัย 

 ภัยจากอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว เชน การทําราย

รางกายและปลนทรัพย การหลอกลวงนักทองเท่ียว การลวงกระเปา และ การกระชาก

กระเปา เปนตน โดยอาจมีการติดต้ังไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ โดยเนนท่ีจุดเส่ียงท่ีอาจจะ

กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเท่ียว หรือมีการจัดทําโครงการอาสาสมัครเตือนภัย

อาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชน เปนตน เพ่ือชวยสอดสองดูแลความปลอดภัย

และใหความชวยเหลือใหกับนักทองเท่ียว   
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๓๒ 

 องคกรตองจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปดเผยและ

ประกาศใหประชาชนหรือนักทองเท่ียวไดรับทราบอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางการรับ

เร่ืองรองเรียนจากประชาชนและนักทองเท่ียว 

๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

องคกรตองจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอความตองการ และมีความสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงความตองการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย 

๑) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทาง ปายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับ               

การเดินทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย 

๒) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีหองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการ 

๓) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีถังขยะท่ีเพียงพอและกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของ

พ้ืนท่ีทองเท่ียว รวมท้ังมีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ และสอดคลองกับปริมาณ

ขยะท่ีเกิดข้ึน 

๔) มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ

หรือผู ท่ีมีขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เพ่ือใหสามารถไดรับประโยชนจากการ

ทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย                

ทุกสภาพรางกาย รวมไปถึงผูทุพพลภาพและ/หรือผูสูงอายุไมวาจะเปนประชาชนหรือนักทองเท่ียวผูมาเยือน 

เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑) ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงเสนทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีสะดวกและปลอดภัยตอประชาชนและ

นักทองเท่ียวผูมาเยือน 

๒) จัดใหมีปายบอกทางหรือปายแนะนําแหลงทองเท่ียวโดยมีรายละเอียดท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 ปายทุกชนิดควรมีขอความท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  

 ปายบอกทางหรือปายคําแนะนํา กรณีท่ีใช สัญลักษณรูปภาพ ตองเปนสัญลักษณท่ี

นักทองเท่ียวสามารถเขาใจไดตามมาตรฐานสากล   

 ตําแหนงการติดต้ังปายทุกชนิดตองอยูในตําแหนงท่ีเห็นเดนชัดและนักทองเท่ียวสามารถ

มองเห็นไดงาย  

 ปายทุกชนิดดังกลาวตองมีเน้ือหาถูกตอง ชัดเจน และมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับ

ขนาดพ้ืนท่ี 
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๓๓ 

 ปายแสดงขอมูลแหลงทองเท่ียวและ/หรือแผนผังในพื้นท่ีทองเท่ียว ควรมีรายละเอียด

ตางๆ ท่ีชัดเจน เชน  ประวัติความเปนมาของแหลงทองเท่ียว จุดใหบริการนักทองเท่ียว 

จุดแสดงแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ี และเบอรโทรติดตอหนวยงานตางๆ ท่ีใหบริการในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว เปนตน 

๓) มีบริการหองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการ มีหองน้ําสาธารณะท่ีสะอาดและ             

มีปริมาณเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว 

๔) มีถังขยะท่ีเพียงพอตอการรองรับขยะจากนักทองเท่ียว และอาจเปนถังขยะท่ีออกแบบให

กลมกลืนกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีทองเท่ียวมีคุณภาพดีไมแตกราว ร่ัว และตองมีการจัดเก็บ

ขยะออกจากพ้ืนท่ีทองเท่ียวทุกวัน เพ่ือรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีทองเท่ียว รวมถึงนําขยะไปกําจัด

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เชน การนําขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไดไปทําปุยหมัก  การนําขยะ

พลาสติกหรือขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไปรีไซเคิล และขยะอ่ืนๆ ท่ีไมอันตรายนําไปฝงกลบ 

เปนตน 

๕) มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพหรือผูท่ีมี

ขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เชน รถเข็น ทางลาด และ หองน้ําสําหรับผูทุพพลภาพ เปนตน 

๔.๓.๖ การสงเสรมิการตลาด 

องคกรตองสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเท่ียว โดย 

๑) มีการสงเสริมการตลาดของกิจกรรมดานการทองเท่ียวโดยใชชองทางท่ีเหมาะสมกับ

ประเภทของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย  

๒) มีการสงเสริมและประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดยใชภาษาหรือส่ือรูปภาพ

ท่ีเหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

๓) มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักทองเท่ียวทราบถึง

ความสําคัญ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม และหลักฐานตางๆ ในการสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียว 

เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังตอไปน้ี  

๑) จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียว ใหกับนักทองเท่ียว เชน แพคเกจ                

การทองเท่ียวในชุมชน กิจกรรมประกวดการถายภาพพ้ืนท่ีทองเท่ียว เปนตน  

๒) จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลพ้ืนท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและกิจกรรมการสงเสริมการตลาด                 

ผานชองทางตางๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีไดเห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว เชน การสื่อสารผานเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน เอกสารส่ิงพิมพ วิทยุและ



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๓๔ 

โทรทัศน  ตลอดจนการจัดทําคูมือเพ่ือแจกนักทองเท่ียว ซึ่งคูมือดังกลาวจะประกอบดวยขอมูล

พ้ืนท่ีทองเท่ียว การเดินทาง และ ขอควรปฏิบัติเมื่อเขาไปชมสถานท่ีดังกลาว เปนตน 

๓) ควรใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการส่ือสารประชาสัมพันธ หรือกรณีท่ีใชสัญลักษณ

รูปภาพ ตองเปนสัญลักษณท่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาใจไดงายตามมาตรฐานสากลและ                

ไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

องคกรตองดําเนินการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียว และความย่ังยืนของการทองเท่ียวน้ัน โดย 

๑) มีการกําหนดกฎระเบียบการเข า ใชประโยชน ในพ้ืนท่ีทองเ ท่ียว โดยคํานึงถึง

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว และวิถีชีวิตชุมชนในแหลงทองเท่ียว และ 

ความย่ังยืนของการทองเท่ียว โดยควบคุมใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๒) มีการติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอม ของชุมชนที่อาจเกิดข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมวจสอบความพึงพอใจ 

และรับฟงขอเสนอแนะท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว และ              การบริหารจัดการ

แหลงทองเท่ียว ท้ังจากนักทองเท่ียวและชุมชนทองถิ่น 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องคกรตองกําหนดวิธีการติดตามความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทองเท่ียว โดยดําเนินการวิเคราะห

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ีเกิดข้ึนท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และนํามาจัดทําแผน

ในการติดตามการเปล่ียนแปลง รวมถึงดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและชุมชนทองถิ่น    

เพ่ือนําไปปรับปรุงใหสภาพของพ้ืนท่ีทองเท่ียวใหยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบตอพ้ืนท่ีทองเท่ียวนอยท่ีสุด โดย

มีรายละเอียดในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑) กําหนดกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และแผนผังการแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชน

เพ่ือการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษใหชัดเจน (ตามขอกําหนดของ ๔..๓.๑)  

 

 

 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๓๕ 

๒) กําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว โดยใชแนวทางในการพิจารณาดานตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

 ดานกายภาพ องคกรควรพิจารณาจากขนาดพื้นท่ีทองเท่ียวในการรองรับกิจกรรมการ

ทองเท่ียว จํานวนนักทองเท่ียวท่ีพ้ืนท่ีรองรับได และไมสรางผลกระทบ  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก องคกรควรประเมินขนาดหรือความจุท่ีสามารถรองรับไดของส่ิง

อํานวยความสะดวกตางๆ ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน บานพัก ลานกางเต็นท พ้ืนท่ีนั่งทาน

อาหาร ลานจอดรถ หองน้ํา สุขา รานคา เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ การจัดการนํ้า

และการจัดการขยะ เปนตน ซึ่งควรดําเนินการประเมินในชวงเวลาที่มีนักทองเท่ียวเขามา

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  

 ดานนิเวศวิทยา องคกรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการดํารงชีวิต

ของส่ิงมีชีวิตตางๆ ในระบบโดยไมเกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เชน ความหลากหลายของ

สายพันธุ ท้ังพืชและสัตว จํานวนประชากรหรือชนิดพันธุ เปนตน  

 ดานสังคม และวัฒนธรรม องคกรควรพิจารณาถึงจํานวนนักทองเท่ียวและชวงเวลาที่ไม

สรางผลกระทบดานวัฒนธรรม สังคม และประเพณี 

 ดานจิต วิทยา องคกรควรพิจารณาจากความหนาแนนของจํ านวนคนตอ พ้ืน ท่ี                 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจวาความหนาแนนนั้นทําใหนักทองเท่ียวเกิดความรูสึกอึดอัดเกินไป

หรือไม  

๓) จัดทําและดําเนินการติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม ของชุมชน โดยปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 ดําเนินการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของพื้นท่ี

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เชน การประกอบอาชีพในชุมชน จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี การศึกษา 

การนับถือศาสนา ประเพณีในทองถิ่น ตนไมในทองถิ่น ปาไม แมน้ํา ลําคลอง สัตวปา

หรือสัตวหายากในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เปนตน 

 ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท้ังเชิงบวก

และเชิงลบเมื่อเปดบริการเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียว  

 จัดทําแผนการติดตามการเปลี่ยนแปลงและสรุปผลกระทบหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนตาม

ความถ่ีท่ีองคกรกําหนด และนําผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาดําเนินการแกไขปรับปรุง 

 

๔) จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจจากชุมชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวเก่ียวกับพ้ืนท่ีทองเท่ียวและ

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวขององคกร และนํามาสรุปประเมินผลเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีทองเท่ียวและการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวขององคกร 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๓๖ 

๕) จัดใหมีชองทางการรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชนทองถิ่นและนักทองเท่ียว ผานชองทางตางๆ เชน 

กลองรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม และ ศูนยรับเร่ืองรองเรียน เปนตน 

       

 

 

 

 

๔.๓.๘ การสงเสรมิแนวคดิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรตองสงเสริมใหองคกรอ่ืนนําแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไปดําเนินงาน โดย 

๑) มีการเผยแพรแนวคิดการทองเ ท่ียวอยาง ย่ัง ยืนไปยังหนวยงานภาครัฐหรือ

ผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเท่ียว 

๒) มีการเชิญชวนองคกรอ่ืนใหมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน 

๓) มีกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหกับผูท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแล 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องคกรตองดําเนินการเผยแพรและส่ือสารขอมูลดานแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหกับหนวยงาน

ตางๆ เพ่ือสงเสริมใหมีแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนตามขอกําหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

๑) การเผยแพรแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไปยังหนวยงานภาครัฐ หรือผูประกอบการเอกชน

ดานการทองเท่ียว เชน การส่ือสารไปยังบริษัททัวร การเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนมีการศึกษาดูงาน และ การเผยแพรผานเว็บไซต เปนตน 

๒) มีการเชิญชวนองคกรอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชนมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน เชน การแสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินคาท่ีผลิตโดยชุมชนและการ

สนับสนุนใหมีท่ีพักแบบพ้ืนบานท่ีเรียกวา โฮมสเตย เปนตน 

๓) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหผูท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนท่ี เชน การจัดโครงการขยะแลกของท่ีระลึก (เพ่ือใหนักทองเท่ียวไมท้ิงขยะในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว) และการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเท่ียวของชุมชน เปนตน 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๓๗ 

๔.๔  การสนบัสนุน 

๔.๔.๑  การเสรมิสรางความรู ความสามารถ และความตระหนกั 

 

   องคกรตองมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการ

ทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคลากรเหลาน้ันมี

ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการทองเท่ียว

อยางย่ังยืนท่ีกําหนดไว โดย 

๑) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาท่ี เพ่ือเสริมสราง

ความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการทองเท่ียวขององคกรใน

ทุกระดับ โดยหัวขอท่ีมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักในเร่ือง  

๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๑.๒) แผนการดําเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๑.๔) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

๒) มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม 

เมื่อมีการสับเปล่ียนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องคกรตองจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน บันทึก/หลักฐานตางๆ และดําเนินการปฏิบัติในการพัฒนา

ความรู ความสามารถ ตลอดจนการสรางความตระหนักโดยการส่ือสารขอมูลตางๆ ใหกับบุคลากรดานการ

ทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกรท้ังบุคลากร

ใหม หรือเมื่อมีการสับเปล่ียนตําแหนงงาน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

ในรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงาน โดยใชแนวทางปฏิบัติดังนี้  

 จัดใหมีการฝกอบรมปฐมนิเทศ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว

ท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร เขาใจถึงภาพรวม และทิศทางการจัดการการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน ขององคกร ตลอดจนเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน 

 

 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (ฉบับรางท่ี ๕) 

 

๓๘ 

 จัดใหมีการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ 

และผู ท่ี เกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร เขาใจในแผน                 

การดําเนินงานและข้ันตอนการทํางาน ตลอดจนทักษะดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียว เชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว  ความรูเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น 

การใหบริการดานการทองเท่ียว และการประชาสัมพันธพ้ืนท่ีทองเท่ียว เปนตน 

 จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถใหกับบุคลากรทุก

ระดับ และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร เชน หลักสูตร

มัคคุเทศกทองถิ่น หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียว หลักสูตร                 

การจัดการส่ิงแวดลอมเบื้องตน หลักสูตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักสูตรการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและการฝกซอม

แผนฉุกเฉิน เปนตน 

๒) สรางความตระหนักเกี่ยวกับ ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน แผนการดําเนินงาน 

และทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดยดําเนินการส่ือสารขอมูล

ตางๆ ใหกับบุคลากรภายในองคกรและผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลของ

องคกร ผานชองทางตางๆ เชน การประชุมชี้แจง  การส่ือสารผานบอรดประชาสัมพันธ และ               

การสงผานอีเมล เปนตน 
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๓๙ 

๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

 องคกรตองมีการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองการทองเท่ียวท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ันไดรับขอมูลและขาวสารท่ีจําเปน ถูกตอง และ

เหมาะสม โดย 

๑) มีการจัดทําชองทางและวิธีการส่ือสารตามความเหมาะสมและความพรอม

ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร 

๒) มีการใหขอมูลและขาวสารที่มีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง                 

ตรงตอความตองการ และทันตอเหตุการณ 

๓) มีการส่ือสารในประเด็น 

๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๓.๒) แผนการดําเนินงาน 

๓.๓) ขอมูลขององคกร 

๓.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการทองเท่ียว 

๓.๕) ผลกระทบจากการดําเนินงานดานการทองเท่ียวขององคกรและ                

ผลการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียวท้ังดานบวกและ

ดานลบ 

๓.๖) ชองทางในการติดตอส่ือสาร 

๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว                 

เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

๓.๘) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

 แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดทํากิจกรรมและบันทึกหรือหลักฐานตางๆ  รวมถึงการดําเนินการส่ือสาร

ขอมูลและขาวสารตางๆ ท่ีจําเปน ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตอง เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังตอไปน้ี   

๑) จัดใหมีชองทางและวิธีส่ือสารท่ีเหมาะสมกับองคกรและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน บอรด

ประชาสัมพันธ การประชุมชี้แจง  เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ และสังคมออนไลน  เปน

ตน 
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๔๐ 

๒) จัดทําขอมูลและขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอความตองการ และทัน

ตอเหตุการณ โดยจะตองมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นตางๆ เชน  

๒.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๒.๒) แผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ขอมูลขององคกร 

๒.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการ

ทองเท่ียว 

๒.๕) ผลกระทบจากการดําเนินงานดานการทองเท่ียว

ขององคกรและผลการติดตามความเปล่ียนแปลง

ของพ้ืนท่ีทองเท่ียวท้ังดานบวกและดานลบ 

๒.๖) ชองทางท่ีใชในการติดตอส่ือสาร  

๒.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

 

 ๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 องคกรตองมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเท่ียวท่ีไดรับจากผูมีสวนได

สวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถ

เขาถึงไดงาย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดย 

๑) กําหนดแนวทางตอบสนองตอขอรองเรียนใหครอบคลุมถึงการรับ                 

ขอรองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไขและ

ปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมท้ังการแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองเรียน 

๒) จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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๔๑ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกร ตองจัดทําข้ันตอนการตอบสนองขอรองเรียนดานการทองเท่ียวท่ีไดรับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย

ท้ังภายใน คือ พนักงานภายในองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคกร เชน ประชาชนในทองถิ่น 

ผูประกอบการ นักวิชาการและนักทองเท่ียว เปนตน และมีบันทึก/หลักฐานตางๆ ในการดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนอยางชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

๑) ข้ันตอนการตอบสนองขอรองเรียน ควรเปนวิธีการท่ีสามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน โดยมี

รายละเอียดท่ีครอบคลุมข้ันตอนในการรับขอรองเรียน ข้ันตอนการตรวจสอบขอรองเรียน 

ข้ันตอนการวิเคราะหหาสาเหตุ ข้ันตอนการแกไขและปองกัน รวมถึงข้ันตอนการส่ือสารและแจง

กลับผูรองเรียน 

๒) มีการกําหนดชองทางการรับขอรองเรียนตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก 

เชน กลองรับความคิดเห็น โทรศัพท เจาหนาท่ี และ อีเมล เปนตน 

๓) ผูรองเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขอรองเรียน และขอมูลการแจงกลับในการแกไขขอรองเรียนไดงาย 

ผานชองทางตางๆ เชน ทางโทรศัพท ทางจดหมาย และ ทางอีเมล เปนตน  

๔) ขอรองเรียนจะตองไดรับการตอบสนองไปยังผูรองเรียนตามระยะเวลาท่ีองคกรกําหนดไว 

๕) องคกรตองกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขอรองเรียน

ใหชัดเจน เชน จัดเก็บอยางนอย ๑ ป เปนตน 
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๔๒ 

๔.๕  การตดิตาม เฝาระวงั และวัดผลการดําเนินงาน 

 องคกรตองมีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใหมั่นใจไดวาองคกร                

มีการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในแผนการดําเนินงาน โดย 

๑) มีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะๆ เพ่ือใหทราบถึงแนวโนม                 

การดําเนินงานท่ีอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในแผนการดําเนินงาน และสามารถ

แกไขไดทันทวงที 

๒) มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน และหลังการปฏิบัติ 

แนวทางในการปฏิบตั ิ

องคกรตองจัดทําเอกสารและดําเนินการปฏิบัติในการติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงานในแต

ละแผนการดําเนินงานท่ีองคกรจัดทําข้ึน เพ่ือใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนฯ ท่ีกําหนด รวมถึง

ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

๑) กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึน 

๒) กําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดําเนินงาน เชน ติดตามผลการดําเนินงานทุก ๑ เดือน 

บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดใหครบถวน 

๓) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด กรณีท่ีพบวาผลการดําเนินงาน                

ไมเปนไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติการ 

๔) เมื่อดําเนินการตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานทั้งหมดใหทําการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 

และเปาหมายท่ีกําหนด 

๕) สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเขานําเสนอในคณะกรรมการกํากับดูแล  
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๔๓ 

๔.๖  การทบทวนผลการดาํเนนิงาน 

องคกรตองมีการทบทวนผลการดํา เนินงานตามช วงระยะเวลา ท่ี เหมาะสม รวมท้ัง                

ตองมีการตัดสินใจแกไขการดําเนินงานท่ีไมมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไป

ตามทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดย 

๑) มีการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

๒) มีการนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน 

๓) มีการทบทวนในประเด็นดังตอไปน้ี 

๓.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 

๓.๒) การตอบสนองตอขอรองเรียน 

๓.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๓.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 

๓.๕) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน 

๓.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 

๓.๗) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําเอกสารตางๆ และดําเนินการส่ือสารขอมูล โดยจัดใหมีการประชุมทบทวน                 

ผลการดําเนินงานของคณะทํางานการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับ

ดูแล ทุก ๖ เดือน เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปน้ี   

๑) กําหนดวาระการประชุมโดยใหมีวาระการประชุมครอบคลุมหัวขอดังตอไปน้ี  

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน   

 การตอบสนองตอขอรองเรียน  

 ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน   

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน   

 การ เป ล่ียนแปลง ท่ี สํ า คัญ ท่ีอาจก อ ให เ กิ ดผลกระทบต อการ ดํ า เ นินงานตาม                 

แผนการดําเนินงาน  

 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน   

๒) กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามขอมูลผลการปฏิบัติงานของแตละแผนงานและการจัดทํา

รายงานการประเมินผลงานเพ่ือนําเขาประชุมในแตละวาระท่ีกําหนด  

๓) ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด อยางนอยทุก ๖ เดือน และ บันทึกรายงาน

การประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 



 



 

 

 

 

ภาคผนวก  

ตัวอยางแนวทางการปฏบิัต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ผ-๑ 

๔  ขอกําหนด 

๔.๑  การกาํกบัดแูล 

 ๔.๑.๑ คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

 

(ตวัอยาง) 

ผงัโครงสรางคณะกรรมการกาํกบัดแูลการจดัการการทองเทีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียวอาจมีตําแหนงอ่ืนๆข้ึนอยูกับแตละองคกรเห็นชอบ 

และสามารถบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิมได  

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๒ 

(ตวัอยาง) 

คาํสัง่แตงตั้งคณะกรรมการกาํกบัดแูลการจดัการการทองเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียว และการกําหนดหนาท่ีและความ

รับผิดชอบสามารถบูรณาการเขากับคณะกรรมการท่ีมีอยูเดิมได  

 

คาํสัง่องคการบริหารสวนตาํบลนกแกว  

ที่ ๐๑ / ๒๕๕๙. 

เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการกาํกบัดูแลการจดัการการทองเที่ยว 

 

องคการบริหารสวนตําบลนกแกว มีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวในพื้นท่ีความรับผิดชอบอยางเปนระบบ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับ

สวนรวม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และอัตลักษณทองถิ่น ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและความปลอดภัยของผูมาเยือนหรือนักทองเท่ียว 

ท้ังน้ี เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนกแกว มีการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียว  ดังตอไปน้ี 

๑. นายใจดี สมศักด์ิศรี นายก อบต.นกแกว ประธานกรรมการ 

๒. นายซื่อตรง สุจริต รองนายก อบต.นกแกว รองประธานกรรมการ 

๓. นายรักบาน ชุมชนนอย ผูแทนชุมชน อบต.นกแกว กรรมการ 

๔. นายชวยเหลือ ภักดี ผูแทนผูประกอบการท่ีพัก กรรมการ 

๕. นางสาวทองเท่ียว ใจงาม ผูแทนสถาบันการศึกษา กรรมการ   

๖. นางสาวสงเสริม รักบาน นักพัฒนาการทองเท่ียว กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาทีแ่ละความรับผดิชอบ 

๑. กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับใชเปนกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพื้นท่ี  

๒. พิจารณาแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการทองเท่ียวท้ังระยะสั้นและระยะยาว ตามท่ี
คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนนําเสนอ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ  

ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ 

๓. ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการการทองเท่ียวขององคกรอยางนอยทุก ๖ เดือน 
 

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    

  ..................................................................... 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลนกแกว 



 

ผ-๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๑.๒  ทศิทางการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่สารใหผูทีเ่กีย่วของภายในองคกร 

เชน การประชมุ การตดิบอรด

ประชาสมัพนัธ เปนตน 

สือ่สารใหผูทีเ่กีย่วของ 

ภายนอกองคกรไดรบัทราบ เชน เสยีงตาม

สายของชมุชน หนงัสอืพมิพทองถิน่      

การประชมุรวมกบัชมุชน เปนตน 

(ตวัอยาง) 

สภาพภมูศิาสตรและสงัคม 

องคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว 

สภาพเศรษฐกจิ 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต อบต.นกแกว สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รับจาง เล้ียงสัตวและคาขาย  

ชวงฤดูกาลของการทองเท่ียวอยูในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ จะมีรายไดเสริมจากการใหบริการกับ

นักทองเท่ียว เชน การขายของท่ีระลึก การขายอาหาร การรับจางนําเท่ียวและการใหบริการท่ีพัก

แบบโฮมสเตย เปนตน 

สภาพสงัคม 

 คนทองถิ่น  ประชากรมีความผูกพันกับทองถิ่น  มีวิถีชีวิต  ความเชื่อ  วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

คลายกัน  และนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย มีอายุประชากรเฉล่ีย ๒๕ ป มีหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีดูแลดานความปลอดภัย

และทรัพยสินของประชาชน มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล มีอาสาสมัครสาธารณสุข  

มูลฐานประจําหมูบาน 



 

ผ-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

สภาพภมูศิาสตรและสงัคม (ตอ) 

องคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

 ทรัพยากรน้ํา มีสระนํ้า จํานวน ๑๒ แหง ลําหวย จํานวน ๕ แหง ฝาย จํานวน ๘ แหง หนองน้ํา 

จํานวน ๑๕ แหง ชุมชนจะใชเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไดตลอดท้ังป 

 ทรัพยากรปาไม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนกแกว มีปาไมเบญจพรรณ ชุมชนใชประโยชนใน

การหาของปา  

 สภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพแหลงน้ําโดยท่ัวไปยังมีสภาพดี คุณภาพอากาศมีสภาพดี มีฝุนละอองบาง

ในฤดูแลง การจัดการขยะชุมชนมีการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะ ในสวนของขยะจะถูกรวบรวมเพ่ือ

นํามาผลิตปุย สวนขยะท่ีไมสามารถยอยสลายไดจะถูกรวบรวมและกําจัดโดยวิธีการฝงกลบตามหลัก

สุขาภิบาล ในสวนของพ้ืนท่ีชุมชนยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งหากมีชุมชนหนาแนนมากข้ึนอาจทําให

เกิดปญหาตอแหลงนํ้าธรรมชาติได  

 

สภาพพืน้ที่ทองเที่ยวในเขตความรบัผดิชอบขององคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว 

 พืน้ทีท่องเทีย่ว  ไดแก  

o น้าํตกไหลเยน็ เปนน้ําตกท่ีมท้ัีงหมด ๘ ชั้น ชั้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดคือชั้นท่ี ๔ ซึ่งจะมี

ลักษณะเปนหนาผาขนาดใหญ มีน้ําตกไหลตลอดป และยังคงมีความเปนธรรมชาติท่ีสวยงาม 

o ถ้าํสวยงาม เปนถ้ําท่ีมีขนาดใหญ ทางข้ึนถ้ําเปนบันได ๓๙ ข้ัน ภายในถํ้าเปนทางเดินคดเค้ียว 
บางแหงเปนทางเดินแคบๆ ระหวางทางเดินจะพบ หินงอกหินยอยท่ีสวยงาม  

 ภมูอิากาศ มี ๓ ฤดู ไดแก  

- ฤดฝูน ระหวางเดือน พฤษภาคม-กันยายน เปนชวงเวลาท่ีเหมาะกับการทองเท่ียวนํ้าตก 

รวมท้ังสามารถลองแกงในลํานํ้าเพ่ือชมธรรมชาติตลอดสองฝงท่ีสวยงาม 

- ฤดหูนาว ระวางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ อากาศจะเร่ิมหนาวและหนาวจัดในเดือนธันวาคมถึง 

มกราคมของทุกป ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการสัมผัสอากาศหนาว

และทะเลหมอก  

- ฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน ชวงนี้อากาศจะรอนและรอนจัดในเดือนเมษายน 

นักทองเท่ียวสามารถรวมงานประเพณีสงกรานต 

  

     



 

ผ-๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

สภาพภมูศิาสตรและสงัคม (ตอ) 

องคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว 

ประเพณีทองถิน่ 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปนความเชื่อต้ังแตโบราณ โดยยึดถือ

สืบทอดกันมาต้ังแตสมัยโบราณ ไดแก  

o ประเพณตีานขาวใหม เปนการทําบุญใหขาวและขอบคุณพระแมโพสพ โดยทุกบานจะนําขาวใหมมา
รวมกันท่ีวัดและถวายแกพระสงฆเพ่ือความเปนสิริมงคลและเพ่ือความอุดมสมบูรณในปตอไป 

o ประเพณบีญุบัง้ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซ่ึงเปนชวงท่ีฝนจะตกลงมา เพ่ือเปนการบูชาพระยา

แถน ซึ่งชาวบานเชื่อวาพระยาแถนมีหนาท่ีคอยดูแลใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาล หากหมูบาน

ใดไมจัดงานบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไมตกถูกตองตามฤดูกาล สถานท่ีจัดงานจะใชวัดเปนศูนยกลาง 

การหาฤกษยามในการบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสาวพรหมจรรยมาตอกบั้งไฟเปนคนแรก 

เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหบั้งไฟข้ึนสูง 

ปฏทินิทองเทีย่ว ๑๒ เดอืน 

เดอืน กจิกรรมทองเที่ยว 

มกราคม ประเพณีตานขาวใหม 

กมุภาพนัธ งานกาชาด 

มนีาคม ประเพณไีหวพระธาต ุ

เมษายน ประเพณีสงกรานต 

พฤษภาคม งานบญุเดอืนหก 

มถินุายน ประเพณบีญุบัง้ไฟ 

กรกฎาคม เดนิปาหนาฝน 

สงิหาคม เที่ยวน้าํตก ชมถ้าํ 

กนัยายน ลองแกงชมธรรมชาต ิ

ตุลาคม ประเพณอีอกพรรษา 

พฤศจกิายน เทศกาลไมดอกเมอืงหนาว 

ธันวาคม ชมทะเลหมอก 

 

                                                    จัดทําโดย................................................................. 

    นักพัฒนาการทองเท่ียว 

 องคการบริหารสวนตําบลนกแกว 



 

ผ-๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว  

เรือ่ง การจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

  

องคการบริหารสวนตําบลนกแกวมีความมุงม่ันในการสงเสริมการทองเท่ียวในพื้นท่ีใหเกิดความย่ังยืนจึง

กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวดังน้ี 

วิสยัทศัน 

"เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

ภายใตการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล” 

พนัธกจิ 

๑) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว รวมถึงกิจการท่ีเกี่ยวเน่ือง 

๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคมดานการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
๓) อนุรักษและปกปองส่ิงแวดลอม รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณทองถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น  

๔) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น  

๕) ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ
องคกร 

คานยิม 

๑) มั่นคงในคุณธรรม 

๒) มีจริยธรรมโปรงใส 
๓) สรางคุณคาใหชุมชน 

๔) ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล 

๕) ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

          จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  

                    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙   

 

 

 ..................................................................... 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลนกแกว 

  



 

ผ-๗ 

 

 

(ตวัอยาง) 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว  

เรือ่ง นโยบายการจดัการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

เพ่ือให อบต.นกแกว มีการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน จึงประกาศนโยบายดังนี้ 

๑) บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  

๒) สงเสริมและพัฒนาความรูใหกับพนักงาน เจาหนาท่ีในดานตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
และเพ่ิมความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 

๓) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแลและ
พัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ือกอใหเกิดความย่ังยืน 

๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของนักทองเท่ียว 

๕) สงเสริมใหมีการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ส่ิงแวดลอมและอัตลักษณของ

ทองถิ่น 

 

          จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  

                    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  

 

 ..................................................................... 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลนกแกว 

  



 

ผ-๘ 

 

 

(ตวัอยาง) 

คาํแถลงนโยบาย 

เรือ่ง ยทุธศาสตรในการพฒันาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

ของ นายใจด ีสมศกัดิศ์ร ีในวนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 ณ. หองประชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบลนกแกว 

 

๑) ดานบริหารจดัการพืน้ที่แหลงทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

 สงเสริมและสนับสนุนชุมชน/องคกรตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีบทบาทและมีสวนรวม  

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

 พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเท่ียวในทองถิ่น 

 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของชุมชนดานการทองเท่ียว เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 

๒) ดานการฟนฟแูละพฒันาสถานที่ทองเที่ยว 

 ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีเส่ือมโทรม ใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

ทองถิ่น 

 ปรับปรุงและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียวใหเหมาะสม 

๓) ดานการอนุรกัษวฒันธรรม ประเพณี สิง่แวดลอมและอตัลกัษณของทองถิน่ 

 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของชุมชนเพ่ือสงเสริมดานวัฒนธรรม ประเพณี 

และอัตลักษณทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 

 มีการจัดสรรพ้ืนท่ีการใชประโยชนในการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษอยางชัดเจน เพ่ือรักษา

เอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น 

 รณรงคและสงเสริมกิจกรรมลดโลกรอน เพ่ือปกปองและรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน 

          

          

  

  

 

 

 



 

ผ-๙ 

 ๔.๑.๓  คณะทาํงานการบรหิารจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

(ตวัอยาง) 

ผงัโครงสรางคณะทาํงานสาํหรบัการบรหิารจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสารผงัโครงสราง บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ

ใหผูทีเ่กีย่วของภายในองคกร เชน การประชมุ 

 การติดบอรดประชาสมัพนัธ เปนตน 



 

ผ-๑๐ 

 

 

(ตวัอยาง) 

บทบาท หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นกัพฒันาการทองเทีย่ว 

 สงเสริมและเผยแพรการทองเท่ียวขององคกร 

 ควบคุมกิจการบริการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับองคกร 

 ตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกขอมูลดานการทองเท่ียว 

 รวบรวมขอมูล สถิติตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียว เชน สถิตินักทองเท่ียว และขอรองเรียน  

เปนตน เพ่ือประโยชนในการเผยแพรและสงเสริมการทองเท่ียว 

 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีทองเที่ยวท่ีเกิดข้ึนใหมและพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว อนุรักษ ฟนฟู 

บํารุงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณทองถิ่นใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณและ

ด้ังเดิม 

เจาหนาทีป่องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 ปองกันภัยและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 ปองกันและบรรเทาจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัย

ตางๆ 

 จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดไว 

 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียวและปองกันอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเท่ียวท่ี

อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เจาหนาที่สขุาภบิาล 

 จัดทําขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว และรายงานผลตรวจวัดใหกับสาธารณะ 

 กําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเท่ียวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

 กําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของการทองเท่ียวใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดภูมิทัศนและตกแตงพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยใชวัสดุในทองถิ่นท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

 



 

ผ-๑๑ 

๔.๒  แผนการดาํเนินงาน 

(ตวัอยาง) 

แผนยทุธศาสตรการพฒันาดานการจดัการทองเทีย่ว ประจาํป ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

ลาํดบั แผนการดาํเนนิงาน ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ 

แผนดานบริหารจัดการพืน้ที่ทองเทีย่วอยางยัง่ยนื      

๑.๑ โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 
 

    

๑.๒ 
โครงการพัฒนาสินคาชุมชนและสงเสริม

อาชีพ 
 

 

   

๑.๓ 
โครงการสัมมนาเวทีสัญจรแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 
     

๒ 

แผนดานการฟนฟแูละพฒันาสถานท่ีทองเทีย่ว      

๒.๑ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและตกแตงพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว 

 

    

๒.๒ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงกอสรางและส่ิง

อํานวยความสะดวกเสนทางเขาสูพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว 

 

 

   

๒.๓ 
โครงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงกอสรางและส่ิง

อํานวยความสะดวกหองน้ํา-หองสุขา 
 

 

   

๓ 

แผนดานการอนุรกัษวฒันธรรม ประเพณ ี

สิง่แวดลอมและอัตลกัษณของทองถิน่ 
     

๓.๑ 
โครงการประชาสัมพันธวัฒนธรรม 

ประเพณีและอัตลักษณทองถิ่น  
     

๓.๒ 
โครงการสํารวจสภาพภูมิศาสตรในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวและจัดทําฐานขอมูล 
     

๓.๓ 
โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว 
     

๓.๔ โครงการปลูกตนไมพ้ืนถิ่นในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 

    

 

 

 



 

ผ-๑๒ 

(ตวัอยาง) 

แผนปฏบิตังิานประจาํป ๒๕๕๙ 

โครงการปลกูตนไมพืน้ถิน่ในพืน้ทีท่องเทีย่ว 

วัตถปุระสงค ๑) เพ่ืออนุรักษพันธุไมพ้ืนถิ่น 

  ๒) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เปาหมาย ๑) มีจํานวนพันธุไมพ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวอยางนอย ๑๐๐ ตน 

  ๒) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนอยางนอย ๑๐% 

กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ศึกษาและรวบรวม
พันธุไมพ้ืนถิ่น 

งาน

ส่ิงแวดลอม 

 

           

๒) เพาะพันธุกลาไม 
งาน

ส่ิงแวดลอม 
 

 

          

๓) สํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

งาน

ส่ิงแวดลอม 

 

          
 

 

๔) ประชาสัมพันธให
ชุมชน นักทองเที่ยว

และหนวยงานในพ้ืนท่ี

รวมกิจกรรม 

งาน

ประชาสัมพันธ 
  

 

         

๕) เตรียมพ้ืนท่ีสําหรับ
การเพาะปลูกในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว 

งานโยธา      

 

      

๖) ดําเนินกิจกรรม
เพาะปลูกกลาไมพันธุ

ทองถิ่น 

งานสงเสริม

การทองเท่ียว 
       

 

    

๗) ดูแลรักษาตนไมท่ี
ปลูกอยางตอเนื่อง 

คนงานท่ัวไป        

 

    

๘) สรุปผลโครงการและ
ติดตามประเมินผล

การรอดของตนไม 

งาน

ส่ิงแวดลอม 
          

 

 

 



 

ผ-๑๓ 

๔.๓  การนาํไปปฏบิตั ิ

 ๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีวนรวม 

(ตวัอยาง) 

การนาํศลิปะวฒันธรรมทองถิน่มาใชตกแตงภมูทิศัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(การสือ่สารและเปดโอกาสใหชมุชนทองถิน่มสีวนรวมในการพฒันาพืน้ที่ทองเที่ยว) 

 
โครงการปรบัภมูทิศันใน

พืน้ทีแ่หลงทองเทีย่ว 

 การแบงพืน้ทีใ่ชประโยชน

ในแหลงทองเทีย่ว 

 
ขอปฏบิตัใินการเขาใชพืน้ที่

แหลงทองเทีย่ว  
โครงการพฒันาเสนทาง

เขาถงึแหลงทองเทีย่ว 



 

ผ-๑๔ 

(ตวัอยาง) 

การแบงเขตพืน้ทีใ่ชประโยชนเพือ่การทองเทีย่วและพืน้ทีอ่นรุกัษ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

ขอปฏบิตัใินแหลงทองเทีย่ว 

 

 

 

 

 เพ่ือใหประชาชนหรือนักทองเท่ียวไดใชประโยชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวอยางถูกตอง ตามแนวทาง

การจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน จึงกําหนดขอปฏิบัติในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

๑. โปรดเดินทางตามเสนทางท่ีกําหนดหรือนํายานพาหนะ เขา-ออกในจุดท่ีกําหนดไวเทาน้ัน 
๒. หามเก็บหรือนําออก หรือกระทําการใดๆ ท่ีเปนอันตรายตอพืชพรรณและสัตวปา  
๓. ท้ิงขยะในถังขยะท่ีจัดวางให และไมควรนําอาหารท่ีบรรจุในกลองโฟม เขาในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 
๔. หามนําสัตวเล้ียงของทานเขาไปในเขตพ้ืนท่ี 
๕. หามขีดเขียน ปดประกาศ หรือทําลายโบราณสถาน 
๖. หามรุกลํ้าพ้ืนท่ีสาธารณะ 



 

ผ-๑๕ 

(ตวัอยาง)  

ปายตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๑๖ 

 ๔.๓.๒  การสนบัสนนุศกัยภาพชมุชน 

 

(ตวัอยาง) 

การพฒันาทกัษะการประกอบอาชพีในชมุชนทองถิน่ 

 

 

 

                      

 

 

     

              (การผลิตเครือ่งปน - ดนิเผา)                  (การทาํเกษตรอนิทรีย)                                 

 

 

 

 

 

 

 

                (การปลกูผกัปลอดสารพษิ)                                  (การจกัสาน) 

 

 

 

 

 



 

ผ-๑๗ 

 ๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอม 

(ตวัอยาง) 

รายการและวธิกีารตรวจสอบคณุภาพน้าํอยางงาย 

 

รายการ วิธกีารตรวจวัดที่แนะนาํ 

ลักษณะทางกายภาพ เชน สี 

กล่ินของนํ้า เปนตน 
สังเกต 

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนามัย 

อุณหภูมิ เทอรโมมิเตอรแบบกระเปาะ 

ความเปนกรด-ดาง กระดาษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เคร่ือง pH meter 

ออกซิเจนละลายนํ้า  ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.๓๑๒) ของกรมอนามัย 

(ที่มา: คูมือการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางงาย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกายน ๒๕๔๗) 

หมายเหตุ:  ในเบื้องตนองคกรสามารถใช วิธีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยางงายได เมื่อองคกรมีความพรอม                 

มากข้ึนควรพิจารณาตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหเพ่ือใหผลการ

วิเคราะหมีความนาเชื่อถือมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๑๘ 

(ตวัอยาง) 

แบบรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพน้าํ 

 

แหลงน้าํ 
จุด

ตรวจวัด 

รายการ 

ประเภท

คณุภาพน้ํา 
การใชประโยชน 

pH 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

FCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

ลําหวย ก. A ๖.๙ ๔.๔ ๒.๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ประเภท ๓ 

‐ ใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
โดยผานการฆาเชื้อโรคและผาน

การปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไป

กอน 

‐ การเกษตร 

คลอง  ข. B ๗.๔ ๖.๗ ๐.๗ ๑๗,๐๐๐ ๗๘ ประเภท ๒ 

‐ ใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
โดยผานการฆาเชื้อโรคและผาน

การปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไป

กอน 

‐ การประมง 
‐ การวายนํ้าและกีฬาทางนํ้า 

สระนํ้า  ค. C ๘.๑ ๗.๔ ๐.๙ ๔๙๐ ๓๓ ประเภท ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๑๙ 

(ตวัอยาง) 

ตารางบนัทกึการใชไฟฟา 

หนวยงาน………………………….…………  อาคาร……………………….……………..   เลขมเิตอร………………………… 

ลาํดบั วันทีจ่ด เลขมเิตอร (กอน) เลขมเิตอร (หลงั) ปรมิาณทีใ่ช (หนวย) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                    

 ผูจดบันทึก………………………………………………….    ผูตรวจสอบ………………………………………… 

 

 

 



 

ผ-๒๐ 

(ตวัอยาง) 

  ตารางบนัทกึการใชน้าํ 

หนวยงาน………………………….…………    อาคาร……………………….……………..  เลขมเิตอร………………………… 

ลาํดบั วันทีจ่ด เลขมเิตอร (กอน) เลขมเิตอร (หลงั) ปรมิาณทีใ่ช (หนวย) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

   ผูจดบันทึก………………………………………………….    ผูตรวจสอบ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๒๑ 

(ตวัอยาง) 

การสงเสรมิการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 

                     

 

 

 

                                              

 

           (การใชบรรจภุณัฑที่ยอยสลายได)               (การเลี้ยงไสเดอืนดินเพือ่กาํจดัขยะอนิทรยี)          

 

(ตวัอยาง) 

มาตรการลดมลพษิทีแ่หลงกาํเนดิ 

 

 

 

                                              (การคัดแยกขยะ ชวยลดปรมิาณขยะทีต่องกาํจดั) 

 

 

 

 

(ถงัดกัไขมนัอยางงาย) 

 
 
 

 
 



 

ผ-๒๒ 

(ตวัอยาง) 

มาตรการลดหรอืทดแทนการใชสารเคมอีนัตราย 

 

 

 

 

 

 

 

(การผลิตน้าํหมกัชวีภาพ) 

 

(ตวัอยาง) 

พชืและสตัวตางถิน่ 

 

        
 
 
 
 

 

 

 

                         (เตาญี่ปุน)                                         (ผักตบชวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถปรบัตวัเขากบัสภาพแวดลอมในประเทศไทยไดด ีทนทานตอมลภาวะไดด ี

 ทาํใหเกดิความเสยีหายตอระบบนเิวศ 



 

ผ-๒๓ 

๔.๓.๔ การจดัการดานความปลอดภยั 

(ตวัอยาง) 

หมายเลขโทรศพัทฉกุเฉนิ 

 

 

 
 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

อปุกรณความปลอดภยั 

 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

ยาและอปุกรณปฐมพยาบาลเบือ้งตน 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๑ เหตดุวน-เหตรุายทกุชนดิ ๑๑๙๒ แจงรถหาย ถกูขโมย 

๑๙๙ เหตไุฟไหม-ดบัเพลงิ ๑๖๖๙ หนวยแพทยฉกุเฉนิ 

๑๑๕๕ สายดวนตาํรวจทองเทีย่ว ๑๑๙๓ ตาํรวจทางหลวง 

๑๑๙๕ กองปราบปราม ๑๑๙๙ กรมเจาทา เหตุดวนทางน้าํ 

๑๗๘๔ 
กรมปองกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
๑๑๘๒ 

ศนูยบรกิารขาวอากาศ 

 กรมอตุนุยิมวทิยา 



 

ผ-๒๔ 

๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

(ตวัอยาง) 

ปายบอกทางหรอืปายแนะนาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยาง) 

สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูทพุพลภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๒๕ 

๔.๓.๖ การสงเสรมิการตลาด 

(ตวัอยาง) 

การประชาสมัพนัธการทองเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๒๖ 

๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

(ตวัอยาง) 

การประเมนิขดีความสามารถในการรองรบันกัทองเทีย่ว  

 จุดชมวิวทิวทัศนบนยอดเขา มีพ้ืนท่ี ๒๐ ตร.ม. สามารถรองรับนักทองเท่ียวท่ีจะยืนชมทิวทัศนสูงสุดใน

คร้ังหนึ่งๆ ได ๑๐ คน โดยคํานวณจากขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชยืนชมทิวทัศน ๒ ตร.ม. ตอคน เปนตน 

 ขีดความสามารถในการรองรับในแตละดานจะถูกนํามาพิจารณารวมกันเพ่ือกําหนดขีดความสามารถ

สูงสุดท่ีพ้ืนท่ีนั้นๆ จะสามารถรองรับได เชน 

- ขีดความสามารถดานนิเวศวิทยาสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด ๒๕๐ คนตอวัน 

- ขีดความสามารถดานกายภาพ รองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด ๓๒๐ คนตอวัน 

- ขีดความสามารถดานส่ิงอํานวยความสะดวก ๒๐๐ คนตอวัน 

- ขีดความสามารถดานจิตวิทยา ๓๕๐ คนตอวัน 

 พ้ืนท่ีทองเท่ียวแหงนี้จะสามารถรองรับนักทองเท่ียวได คือ ๒๐๐ คนตอวัน โดยปจจัยจํากัดอยูท่ีขีด

ความสามารถในการรองรับดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

หมายเหตุ :  ตัวอยางการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวน้ี เปนเพียงตัวอยางเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจอยางงาย ซึ่งการกําหนดขีดความสามารถในการรับนักทองเท่ียวของพ้ืนท่ีทองเท่ียว

จริงตองมีการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลในดานตางๆและมีการคํานวณทางคณิตศาสตร 

(ตวัอยาง) 

การกาํหนดจาํนวนนกัทองเทีย่วเขาอทุยานแหงชาต ิ

 อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาพักคางคืนไดสูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน 

 อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาพักคางคืนได ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน  

 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาพักคางคืนได ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน  

 อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาคางคืนได ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน 

 อุทยานแหงชาติภูกระดึง กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาคางคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน  

 อุทยานแหงชาติเขาใหญ กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาพักคางคืนได ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน  

 อุทยานแหงชาติเอราวัณ กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาคางคืนได ๗๔๒ คน ไปกลับได ๒,๐๐๐ คน  

 อุทยานแหงชาติแกงกระจาน กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาคางคืนได ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน  

 อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาคางคืนได ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน  

 อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน กําหนดใหนักทองเท่ียวเขาคางคืนได ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน 

(ที่มา:  ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง การกําหนดจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาไปในอุทยานแหงชาติ ฉบับลงวันท่ี 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐) 



 

ผ-๒๗ 

(ตวัอยาง) 

ผลกระทบดานตางๆ ของพืน้ทีท่องเทีย่ว 
 

ดาน ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

เศรษฐกิจ  รายไดเพ่ิมข้ึน  คาครองชีพสูงข้ึน 

สังคม 

 ประชาชนเห็นถงึความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น 

 คนในทองถิ่นไดรับความสะดวกสบายมาก
ข้ึน จากสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 ลดปญหาการอพยพเขาไปทํางานในเมือง
หลวง 

 ปญหาอาชญากรรม 
 มีคานิยมผิดๆ จากการเลียนแบบ
นักทองเท่ียว 

 การเลือนหายของอาชีพด้ังเดิมในทองถิ่น 
 ปญหาโสเภณี 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

 วัฒนธรรมไดรับการร้ือฟน ในเทศกาล
เกี่ยวกับการทองเท่ียว 

 คนทองถิ่นรับวัฒนธรรมใหมของ
นักทองเท่ียว 

ส่ิงแวดลอม  มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน 
 มีโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เกี่ยวของกับพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 เกิดความตระหนักในการกําจัดของเสีย 

 พ้ืนท่ีธรรมชาติบางสวนถูกทําลาย 
 กิจกรรมบางประเภทมีผลตอธรรมชาติ 
เชน การต้ังกองไฟ เปนตน 

 เกิดขยะมูลฝอยมากข้ึน 
 เกิดน้ําเนาเสีย จากผูประกอบการ เชน 
รานอาหาร ท่ีพัก เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๒๘ 

(ตวัอยาง) 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

o เพศ  ชาย    หญิง 

o อายุ  ตํ่ากวา ๒๐ ป   ๒๐ – ๔๐ ป 

 ๔๑ – ๖๐ ป   ๖๑ ปข้ึนไป 

o ทานเคยเดินทางมาทองเท่ียวท่ีแหงนี้มากอนหรือไม 

 เคย จํานวน  ………….   คร้ัง (รวมคร้ังนี้)  ไมเคย 

o ปจจัยของการเลือกมาทองเท่ียว 

 เพ่ือนแนะนํา     เห็นจากส่ือ/ส่ิงพิมพ 

 มีสถานท่ี/กิจกรรมทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  อาหารอรอย 

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..  

o ในการเดินทางมาเท่ียวคร้ังนี้ ทานพักคางแรมในบริเวณพ้ืนท่ีทองเท่ียวหรือไม 

 พัก  จํานวน …………….. คืน   ไมพัก 

o ทานมีความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับจากพ้ืนท่ีทองเท่ียวคร้ังนี้มากนอยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๒๙ 

หวัขอ 
พอใจ

มาก (๕) 

พอใจ 

(๔) 

เฉยๆ 

(๓) 

ไมคอย

พอใจ (๒) 

ไมพอใจ 

(๑) 

ดานการใหบรกิารของเจาหนาที/่บุคลากร ที่ใหบรกิาร      

เจาหนาทีใ่หบรกิารดวยความสภุาพ เปนมิตร      

เจาหนาทีใ่หบรกิารดวยความสะดวก รวดเรว็      

เจาหนาทีดู่แลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบรกิาร      

เจาหนาทีใ่หคําแนะนํา ใหขอมลู หรือตอบขอซกัถามได

เปนอยางด ี

     

มีชองทางการรบัขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ทีเ่หมาะสม      

ดานสิง่อํานวยความสะดวก      

การเดินทางสะดวก ปลอดภัย มีปายสญัลกัษณบอกทาง

ชัดเจน 

     

มสีถานทีจ่อดรถ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย      

มีหองน้าํ หองสขุา ทีส่ะอาด เพยีงพอ สะดวกตอการใชงาน      

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน (ไฟฟา น้ําดืม่ น้าํใช ) มีคณุภาพด ี      

การใหขอมลูของแหลงทองทีย่วที่ถกูตอง ชัดเจน เชน 

ปาย สญัลกัษณ เอกสารแผนพบั เปนตน ใหขอมลูที่

ถกูตอง ชดัเจน 

     

มีปรมิาณถงัขยะที่เพยีงพอ ไมมขียะตกคาง 
     

ดานสภาพแวดลอมในการทองเที่ยว      

พืน้ที่ทองเทีย่วมีความสมบรูณ สวยงาม สะอาด      

ความสะดวก สะอาด ปลอดภยั ของสถานที ่      

การจดัสถานที ่การตกแตงภูมทิศันเหมาะสม กลมกลนื

กับธรรมชาติของพื้นที่ทองเที่ยว 

     

ความพงึพอใจโดยรวมตอการมาใชบรกิารครัง้นี ้      

ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ :  

    

 

 

 

 



 

ผ-๓๐ 

๔.๓.๘ การสงเสรมิแนวคดิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

(ตวัอยาง) 

การสงเสรมิแนวคดิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนืใหกบันกัทองเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔ การสนบัสนนุ 

๔.๔.๑   การเสรมิสรางความรู ความสามารถ และความตระหนกั 

(ตวัอยาง) 

หลกัสตูรฝกอบรม 

หลกัสตูร กลุมเปาหมาย 

วัฒนธรรมและเอกลกัษณทองถิน่ ชมุชน 

มคัคเุทศกทองถิน่ นกัเรยีน 

การจัดการความปลอดภยัในพืน้ทีท่องเที่ยว บคุลากรองคกร 

การจัดการสิง่แวดลอมเบือ้งตน บคุลากรองคกร 

การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ บคุลากรองคกร/ชมุชน 

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน บคุลากรองคกร 

การเตรียมความพรอมเกีย่วกบัภาวะฉกุเฉนิ

และการฝกซอมแผนฉกุเฉนิ 

บคุลากรองคกร/ชมุชน 



 

ผ-๓๑ 

 ๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

(ตวัอยาง) 

ชองทางและวธิกีารสือ่สาร 

ผูสงสาร สาร ชองทางการสือ่สาร ผูรบัสาร 

อบต. /ทต.  ทศิทางการจดัการทองเทีย่ว แผนพบั นกัทองเทีย่ว ผูมาเยอืน 

 แผนการดาํเนนิงาน คูมอื ชมุชนทองถิน่ 

 ขอมลูองคกร/ขอมลูพืน้ที่
ทองเทีย่ว 

ปายประชาสมัพนัธ หนวยงานราชการในพืน้ที ่

 ขาวสารความเคลือ่นไหว เชน 
กจิกรรมตางๆ 

วิทย ุ ผูประกอบการในพืน้ที ่

 กฎระเบยีบ ขอกาํหนด 
ขอบงัคบัการใชพืน้ที ่

เสียงตามสาย  

 ผลกระทบจากการทองเทีย่ว/
การเปล่ียนแปลงของพืน้ที ่

รายงาน 
 

 

 ๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

(ตวัอยาง) 

ขัน้ตอนการจดัการขอรองเรยีน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นักทองเท่ียว/       

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ 
แยกประเภทและ   

บันทึกขอมูล  

ดําเนินการแกไขและ

ปองกันการเกิดซ้ําของ

ขอรองเรียน  

นําเสนอแนวทางแกไขและ

ปองกันการเกิดซ้ํา ให

ผูบริหารเพื่อพิจารณา

ดําเนินการ 

(ไมเกิน ๑ วัน) 

วิเคราะหสาเหตุแนว

ทางการแกไขและ

ปองกันการเกิดซ้ํา  

(ไมเกิน ๒ วัน) 

แจงกลับ ผูรองเรียน 



 

ผ-๓๒ 

(ตวัอยาง) 

แบบฟอรมขอรองเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-๓๔ 

๔.๕ การตดิตาม เฝาระวงั และวัดผลการดําเนินงาน 

(ตวัอยาง) 

แผนปฏบิตังิานประจาํป ๒๕๕๙ 

โครงการปลูกตนไมพืน้ถิน่ในพืน้ทีท่องเทีย่ว 

วัตถปุระสงค ๑) เพ่ืออนุรักษพันธุไมพ้ืนถิ่น 

  ๒) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เปาหมาย ๑) มีจํานวนพันธุไมพ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวอยางนอย ๑๐๐ ตน 

  ๒) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนอยางนอย ๑๐% 

สรุปผลโครงการ ทําการปลูกพันธุไมพ้ืนถิ่น ในบริเวณลานกางเตนท และท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว       จํานวน 

๑๒๐ ตน ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของพ้ืนท่ีทองเท่ียวได ๑๒% 

กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศกึษาและรวบรวมพนัธุไม
พืน้ถิน่ 

งานสิง่แวดลอม 

 

           

ผลการดาํเนนิการ            

๒. เพาะพนัธุกลาไม 
งานสิง่แวดลอม     

 

       

ผลการดาํเนนิการ     
 

       

๓. สาํรวจพืน้ทีเ่พาะปลกูใน
พืน้ทีท่องเทีย่ว 

งานสิง่แวดลอม  
 

          

ผลการดาํเนนิการ 
 

           

๔. ประชาสัมพนัธใหชมุชน 
นกัทองเทีย่วและหนวยงาน

ในพืน้ทีร่วมกจิกรรม 

งานประชาสมัพนัธ     
 

       

ผลการดาํเนนิการ     
 

       

๕. เตรยีมพืน้ทีส่าํหรบัการ
เพาะปลกูในพืน้ทีท่องเทีย่ว 

งานโยธา       
 

     

ผลการดาํเนนิการ      
 

      

๖. ดาํเนนิกจิกรรมเพาะปลกู
กลาไมพนัธุทองถิน่ 

งานสงเสริมการ

ทองเทีย่ว 
       

 

    

ผลการดาํเนนิการ        
 

    

๗. ดแูลรกัษาตนไมทีป่ลกู
อยางตอเนือ่ง 

คนงานทัว่ไป             

ผลการดาํเนนิการ             

๘. สรปุผลโครงการและ
ตดิตามประเมนิผลการ

รอดของตนไม 

งานสิง่แวดลอม            
 

ผลการดาํเนนิการ           
 

 

 



 

ผ-๓๕ 

๔.๖ การทบทวนผลการดาํเนนิงาน 

(ตวัอยาง) 

รายงานการประชมุทบทวนผลการดาํเนนิงาน  

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙  

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ผูเขารวมประชมุ 

๑. นายใจดี สมศักด์ิศรี นายก อบต.นกแกว  ประธานกรรมการ 

๒. นายซื่อตรง สุจริต รองนายก อบต.นกแกว  รองประธานกรรมการ 

๓. นายรักบาน ชุมชนนอย ผูแทนชุมชน อบต.นกแกว  กรรมการ 

๔. นายชวยเหลือ ภักดี ผูแทนผูประกอบการท่ีพัก  กรรมการ 

๕. นางสาวทองเท่ียว ใจงาม ผูแทนสถาบันการศึกษา  กรรมการ 

๖. นางสาวสงเสริม รักบาน นักพัฒนาการทองเท่ียว  กรรมการและเลขานุการ 

เริม่ประชมุเวลา ๑๐.๐๐ น. 

วาระที ่๑ เรือ่งทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 

ไมม ี

วาระที ่๒ รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่แลว 

ไมม ี

วาระที ่๓ เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีแ่ลว 

ไมม ี

วาระที ่๔ เรือ่งเพือ่พจิารณา 

๔.๑ ผลการปฏบิัตติามแผนการดาํเนนิงาน 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ อบต.นกแกว มีการจัดทําโครงการ จํานวน ๑ โครงการ คือ 

โครงการปลูกตนไมพ้ืนถิ่น มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด  

 

 

 

 

 



 

ผ-๓๖ 

แผนปฏบิตักิารประจาํป ๒๕๕๙ 

โครงการปลูกตนไมพืน้ถิน่ในพืน้ทีท่องเทีย่ว 

วัตถปุระสงค ๑) เพ่ืออนุรักษพรรณไมพ้ืนถิ่น 

  ๒) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เปาหมาย ๑) มีจํานวนพรรณไมพ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวอยางนอย ๑๐๐ ตน 

  ๒) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนอยางนอย ๑๐% 

สรปุผลโครงการ ทําการปลูกพรรณไมพ้ืนถิ่น ในบริเวณลานกางเตนท และ ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว จํานวน 

๑๒๐ ตน ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของพ้ืนท่ีทองเท่ียวได ๑๒% 

กจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศกึษาและรวบรวมพรรณไมพืน้
ถิน่ 

งานสิง่แวดลอม 
 

           

ผลการ

ดาํเนนิการ 
           

๒. เพาะพนัธุกลาไม 
งานสิง่แวดลอม    

 
 

       

ผลการ

ดาํเนนิการ 
    

 

       

๓. สาํรวจพืน้ทีเ่พาะปลกูในพืน้ที่
ทองเทีย่ว 

งานสิง่แวดลอม  
 

          

ผลการ

ดาํเนนิการ 

 

           

๔. ประชาสัมพนัธใหชมุชน 
นกัทองเทีย่วและหนวยงานใน

พืน้ทีร่วมกจิกรรม 

งาน

ประชาสัมพนัธ 
    

 

       

ผลการ

ดาํเนนิการ 
    

 

       

๕. เตรยีมพืน้ทีส่าํหรบัการ
เพาะปลกูในพืน้ทีท่องเทีย่ว 

งานโยธา       
 

     

ผลการ

ดาํเนนิการ 
     

 

      

๖. ดาํเนนิกจิกรรมเพาะปลกูกลา
ไมพรรณทองถิน่ 

งานสงเสริมการ

ทองเทีย่ว 
       

 

    

ผลการ

ดาํเนนิการ 
       

 

    

๗. ดแูลรกัษาตนไมทีป่ลกูอยาง
ตอเนือ่ง 

คนงานทัว่ไป          
 

  

ผลการ

ดาํเนนิการ 
       

 

    

๘. สรปุผลโครงการและตดิตาม
ประเมนิผลการรอดของตนไม 

งานสิง่แวดลอม            
 

ผลการ

ดาํเนนิการ 
           

 

 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 



 

ผ-๓๗ 

๔.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน 

ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีขอรองเรียนจากนักทองเท่ียว

จํานวน ๑ เร่ือง คือ มีนักทองเท่ียวจํานวนมากมาเท่ียวท่ีน้ําตกไหลเย็นในชวงสงกรานต ทําใหทางเขานํ้าตกไหล

เย็นรถติดจํานวนมาก และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา และท่ีพัก ไมเพียงพอตอจํานวน

นักทองเที่ยว และนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาแลวไมสามารถเขาไปถึงบริเวณนํ้าตก เน่ืองจากปจจุบันมี

นักทองเท่ียวจากตางประเทศเดินทางมาเท่ียวท่ี อบต.นกแกวเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ทางผูบริหารจึงตองการใหเรง

ศึกษาการจํากัดจํานวนนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของ อบต.นกแกว เพ่ือปองกันปญหาพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวเส่ือมโทรม 

มติทีป่ระชมุ รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

๔.๓ ผลการตดิตาม เฝาระวงั และวัดผลการดาํเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานโครงการปลูกตนไมพ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ีทองเท่ียว ยังคงเปนไปตาม

แผนงานท่ีกําหนด ดังนี้ 

 งานส่ิงแวดลอม ไดทําการศึกษาและรวบรวมพรรณไมพ้ืนถ่ินของ อบต.นกแกว เชน 

กําลังพญาเสือโครง มะมวงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดดํา รกฟา และ มะเฟองชาง เปนตน ซึ่งไดทําการเพาะพันธุ

กลาไมท้ังหมด ๒๐๐ ตน นอกจากน้ีไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีทองเท่ียวซ่ึงงานส่ิงแวดลอมไดทําการ

สํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีทองเท่ียวนํ้าตกนกแกวนอย บริเวณลานกางเตนท และ ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว  

 งานประชาสัมพันธ ไดทําการประชาสัมพันธใหกับนักทองเท่ียวและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ผานทาง ติดบอรดประชาสัมพันธท่ี อบต.นกแกว แผนพับประชาสัมพันธ website ส่ือวิทยุทองถิ่น และ 

หนังสือพิมพทองถิ่น  

 งานโยธา ไดสํารวจและจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีดังกลาว 

 งานสงเสริมการทองเท่ียว ไดจัดกิจกรรมเพาะปลูกกลาไมพรรณทองถิ่นจํานวน ๑๒๐ 

ตน ซึ่งมีนักทองเท่ียวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงาม เขามารวมการปลูกตนไม รวมจํานวน ๑๐๐ คน  

 งานส่ิงแวดลอมไดจัดเจาหนาท่ีในการดูแลตนไมท่ีปลูกจํานวน ๑ คน โดยมีหนาท่ีรดนํ้า

และใหปุยชวงแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



 

ผ-๓๘ 

๔.๔ ความเหมาะสมของทรพัยากรทีจ่าํเปนในการดาํเนนิงาน 

 ปจจุบัน อบต.นกแกวมีอัตรากําลังพลรวมจํานวน ๑๕ คน ซึ่งยังเพียงพอตอการทํางาน 

แตสําหรับโครงการปลูกตนไมพ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ีทองเท่ียว ในกิจกรรมดูแลรักษาตนไมท่ีปลูก เน่ืองจากในชวงกลาง

ปจะมีการจัดงานทองเท่ียวทําใหมีเจาหนาท่ีไปดูแลตนไมท่ีปลูกไมเพียงพอจึงอยากใหงานโยธาสงเจาหนาท่ีมา

ชวยดูแลตนไมในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

มติทีป่ระชมุ เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 ไมมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานตาม                 

แผนการดําเนินงาน 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 

๔.๖ ความเหมาะสมของแผนการดาํเนนิงาน 

 แผนการดําเนินงานโครงการปลูกตนไมพ้ืนถิ่นในพ้ืนท่ีทองเท่ียว ยังคงมีความเหมาะสม 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

คํานาํ 

 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ฉบับนี้เปน

แนวทางในการปฏิบัติใหกับองคกรท่ีมีบทบาท หนาท่ีในการกํากับดูแลและรับผิดชอบการ

บริหารจัดการและสงเสริมการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานสากล 

และมุงเนนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งถือเปนเรื่อง

สําคัญท่ีองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) 

หรือ อพท. ยึดถือเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการทองเท่ียว

ในแตละพื้นที่ และสรางประโยชนใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีทองเที่ยวและพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษและคงไวซึ่งสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม และอัตลักษณทองถ่ินท่ีดีงามอยางย่ังยืน 

สําหรับคูมือแนวทางการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ เปนฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ ซึ่งไดดําเนินการ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนซึ่งไดประกาศใชอยาง

เปนทางการเม่ือสิงหาคม ๒๕๕๙ และ อพท. หวังวา คูมือแนวทางการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนตอองคกรท่ีมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชน 

ชุมชนทองถ่ิน นักวิชาการ นักพัฒนาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ในการนําไปประยุกตใช และตอยอดการ

พัฒนาใหมีระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวท่ีดีและย่ังยืนตอไป 

 

 

 องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 

 เพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) 

 มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 

 



 

 

สารบญั 

สวนที ่๑ บทนาํ  

อพท. คือใคร  ๑ 

บทบาทหนาท่ีของ อพท. ๑ 

กรอบแนวคิดมาตรฐาน ๓ 

๑ ขอบขาย  ๔ 

๒ คําศัพทและคํานิยาม ๔ 

๓ หลักการดําเนนิงาน ๖ 

๔ ขอกําหนด  ๘ 

สวนที ่๒ แนวทางการปฏบิตัติามมาตรฐานการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื  

๔ ขอกําหนด  ๑๖ 

 ๔.๑ การกํากับดูแล ๑๖ 

  ๔.๑.๑ คณะกรรมการกํากับดูแล ๑๖ 

  ๔.๑.๒ ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ๑๘ 

  ๔.๑.๓ คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ๑๙ 

 ๔.๒ แผนการดําเนนิงาน ๒๐ 

 ๔.๓ การนําไปปฏิบัติ ๒๑ 

  ๔.๓.๑ การสนับสนนุการมีสวนรวม ๒๑ 

  ๔.๓.๒ การสนับสนนุศักยภาพชุมชน ๒๒ 

  ๔.๓.๓ การจัดการส่ิงแวดลอม  ๒๔ 

  ๔.๓.๔ การจัดการดานความปลอดภัย ๒๗ 

  ๔.๓.๕ การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก ๓๑ 

  ๔.๓.๖ การสงเสริมการตลาด ๓๓ 

  ๔.๓.๗ การติดตามความเปล่ียนแปลง ๓๔ 

  ๔.๓.๘ การสงเสริมแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ๓๖ 

 ๔.๔ การสนับสนนุ ๓๗ 

  ๔.๔.๑ การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก ๓๗ 

  ๔.๔.๒ การส่ือสาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน ๓๘ 

 ๔.๕ การติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน ๔๐ 

 ๔.๖ การทบทวนผลการดําเนินงาน ๔๑ 

ภาคผนวก   

 ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ ผ-๑ 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๑ 

สวนที ่๑ 

บทนํา 

บทบาทหนาทีข่อง อพท.  

อพท. ไดรับการจัดต้ังข้ึน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนหนวยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการ

บริหารการพัฒนาในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน รวมถึงการประสานหนวยงานภาครัฐสวนกลาง 

สวนทองถิ่น และประชาชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน และเกิดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม คงสภาพแหลง

ทองเท่ียวใหมีความงดงาม ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปนแหลงทองเท่ียวท่ี

สรางความประทับใจแกนักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศใหระลึกถึงและกลับมาทองเท่ียวใหม ตามพระ

ราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อพท. พ.ศ.๒๕๔๖ ในราชกิจจานุเบกษา หนาท่ี ๒ เลมท่ี ๑๒๐ ตอนท่ี ๔๙ ก ๒ 

มิถุนายน ๒๕๔๖ ไดกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของ อพท. ดังนี้  

๑.  วัตถปุระสงค  

(๑) ประสานงานการบริหารจัดการการทองเท่ียวระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวไมวาในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น 

(๒) ประสานงานการใชอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง ส่ิงแวดลอม

การทองเท่ียว หรือการรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา และรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

(๔) สงเสริมการใชศักยภาพของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาด

การทองเท่ียว 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนทองถิ่นของตน 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นจัดใหมีการ

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

(๗) สงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

(๘) สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในดานการทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดการจางงานและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีข้ึน 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๒ 

๒.  อํานาจหนาที ่

(๑)  จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืนตอคณะรัฐมนตรี 

(๒)  กําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือใหนโยบายและแผนยุทธศาสตรบรรลุผล 

(๓)  ใหคําแนะนํา เสนอแนะ และรวมแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืนในพ้ืนท่ีพิเศษแตละแหง 

(๔)  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนในพ้ืนท่ีพิเศษแตละแหง 

(๕)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังการในกรณีมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ

ประสานงานการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ 

(๖)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและการ

พัฒนาการทองเท่ียว 

(๗)  อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคการ 

(๘)  ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีพิเศษดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรีแตงต้ัง

คณะท่ีปรึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษดังกลาว 

(๙)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไปขององคการ ตลอดจนออกระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพยสินขององคการ และสวัสดิการหรือ

สิทธิประโยชนอื่นของผูปฏิบัติงานในองคการ 

(๑๐) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

๓.  พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยัง่ยนื  

 ปจจุบัน อพท. มีพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนรวม ๖ แหง ไดแก 

 (๑) พ้ืนท่ีพิเศษหมูเกาะชางและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง  

 (๒) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 

 (๓) พ้ืนท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร 

 (๔) พ้ืนท่ีพิเศษเลย 

 (๕) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 (๖) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูทอง 
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๓ 

กรอบแนวคิดมาตรฐาน 

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหองคกรท่ีมีบทบาทใน

การบริหารจัดการการทองเท่ียวใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบและมีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการทองเท่ียวขององคกรใหมุงไปสู “การทองเท่ียวอยางย่ังยืน” 

ซึ่งความสําเร็จของการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานน้ันข้ึนอยูกับความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงและ

บุคลากรภายในองคกรทุกระดับรวมถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ

ปรับปรุง เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารจัดการดีย่ิงข้ึน รวมท้ังชวยคนหาปญหาและอุปสรรคในแตละ

ข้ันตอนของการดําเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 

วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใหองคกร

สามารถบรรลุทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพื่อใชเปน

ขอมูลในการติดตามผล  

ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและความคาดหวัง ตาม

แผนการดําเนินงาน 

ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและความ

คาดหวัง หรือมีแนวโนมไมเปนไปตามความคาดหวัง รวมท้ังนําผลที่ไดจากการ

ติดตามผลการดําเนินงานไปพัฒนาอยางตอเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังตอๆ ไป 
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๔ 

๑ ขอบขาย  

มาตรฐานนี้เปนขอกําหนดสําหรับองคกรใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืนซ่ึงองคกรสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของตนเองใหเปน

การทองเท่ียวแบบย่ังยืน โดยการนํามาตรฐานน้ีไปปฏิบัติองคกรควรคํานึงถึงความหลากหลายทาง

ภูมิศาสตร วัฒนธรรม สภาพทางสังคม การจัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม นอกจากน้ีใน

การบริหารจัดการการทองเท่ียวองคกรจะตองคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนใสใจใน

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีและความปลอดภัยของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนควบคูไปดวย 

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมาตรฐานน้ี องคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับการ

ดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการการทองเท่ียว ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการทองเท่ียวท่ียังไมเปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรต้ังไว 

การแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติท่ีสอดคลองตามมาตรฐานฉบับนี้ องคกรสามารถดําเนินการได โดย 

๑) ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเอง อยางเปดเผย หรือ 

๒) ไดรับการยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานโดยกลุมบุคคลท่ีสนใจตอองคกร เชน ชุมชน หรือ 

๓) ไดรับการรับรอง หรือข้ึนทะเบียนเปนองคกรท่ีผานเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐาน 

๒ คําศัพทและคํานยิาม  

 มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดคําศัพทและคํานิยามเฉพาะไวดังตอไปน้ี 

๒.๑ มาตรฐาน 

เอกสารท่ีจัดทําข้ึนจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนท่ียอมรับกัน

ท่ัวไป เอกสารดังกลาวมีการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการดําเนินการอยางเปนระบบ 

ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการจัดการการทองเท่ียวอยางเปนระบบ ประกอบดวย                  

การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน 
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๕ 

๒.๓ การทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

การจัดการรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณทาง

ธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

๒.๔ องคกร 

หนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีกํากับดูแล และมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการและสงเสริมการทองเท่ียว 

๒.๕ ชมุชนทองถิน่ 

กลุมคนท่ีอยูรวมกันโดยไดต้ังถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมรวมกันมาอยางเปนระบบ และมีแบบ

แผนในทองถิ่นซึ่งองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๒.๖ ผูมีสวนไดสวนเสยี 

บุคคล กลุมบุคคล ท่ีใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซ่ึงอาจไดประโยชนหรือเสีย 

ประโยชนจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร 

๒.๗ ผูมีสวนไดสวนเสยีทีส่าํคญั 

 บุคคล กลุมบุคคล ท่ีใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซ่ึงมีความสําคัญตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานขององคกร 

๒.๘ อัตลกัษณ 

คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวชี้บงลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน 

เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา เปนตน 

๒.๙ ภมูิศาสตร 

ลักษณะพ้ืนผิวโลก ท่ีเกี่ยวของกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.๑๐ สุนทรยีภาพ 

ความเขาใจและความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ท่ีแตละบุคคล

สามารถเขาใจและรูสึกได 
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๖ 

๓ หลักการดาํเนนิงาน 

๓.๑ การปฏบิตัติามกฎหมายอยางครบถวน 

องคกรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและไมหาชองทางหลีกเล่ียง โดย 

๑) ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีประกาศดวยอํานาจของกฎหมาย ซึ่ง

เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรท้ังหมด  

๒) กํากับใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของปฏิบัติใหสอดคลองดวย  

๓) มีการติดตาม และทบทวนเพ่ือใหทราบถึงกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของตามชวง

ระยะเวลาท่ีกําหนดและกรณีท่ีกฎหมายมีการเปล่ียนแปลง 

๓.๒ การปฏบิตัอิยางมจีรยิธรรม 

องคกรมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย 

๑) ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม และอยูบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย

สุจริต ยุติธรรม โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม และมุงเนน

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถิ่น 

๒) มีโครงสรางการบริหารท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

๓) มีกระบวนการในการกํากับดูแลท่ีทําให เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ                  

การแกไข และการปองกัน เพ่ือไมกอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนขององคกร ซึ่ง

อาจจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีไมมีจริยธรรมได 

๓.๓ การเคารพในการมสีวนรวมอยางเทาเทยีม 

องคกรเคารพในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม โดย 

๑) ชี้บงผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถิ่นท่ีอาจไดรับผลประโยชนหรือ

ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ

องคกรท่ีเกี่ยวของกับกลุมคนเหลาน้ัน รวมท้ังนําความคิดเห็นท่ีไดรับไปประกอบการพิจารณา

ในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององคกร  

๓) คํานึงถึงความสามารถของชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไป

ดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรควบคูไปดวย 
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๗ 

๓.๔ การเปดเผยขอมลูดวยความโปรงใส 

องคกรมีการดําเนินงานดวยความโปรงใสอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอง

ได โดย 

๑) เปดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานท่ีอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน  

๒) เปดโอกาสใหผูท่ีอาจไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก  

๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสราง

ความเชื่อมั่นและชวยใหการดําเนินงานปลอดจากการทุจริต 

๓.๕ การยอมรบัตอภาระหนาทีท่ีต่รวจสอบได 

องคกรมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององคกร โดย 

๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย และผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ  

๒) ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดนั้น 

และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

๓.๖ การดาํเนนิงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสมดุล 

องคกรมีการจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการทองเท่ียวตามมาตรฐาน

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดผลหรือวัตถุประสงคท่ีต้ังไวโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดอยาง

สมดุลตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการทํางาน การจัดสรรบุคลากร และ

ทรัพยากร โดยมุงท่ีจะหลีกเล่ียงการบริโภคท่ีเกินความจําเปนและการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดของเสีย และ

เนนการสรางประโยชนในระยะยาว 
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๘ 

๔ ขอกําหนด 

๔.๑ การกาํกบัดแูล  

๔.๑.๑  คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

องคกรมีการแตงต้ังคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเที่ยว เพ่ือใหมั่นใจ

วาองคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการที่มีอยูเดิม ซึ่ง

ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรของ

องคกร ผูแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี นักวิชาการดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และผูแทน

ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว อยางนอย 

๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๓) ส่ือสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหผู ท่ี

เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรทราบ 

๔.๑.๒ ทศิทางการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรมีทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอม รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ สําหรับใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ 

และเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมท้ังผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ี

กํากับดูแล ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และนโยบาย

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของสําหรับเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยว

อยางย่ังยืน 

๒) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๓) จัดทําเปนลายลักษณอักษร 

๔) ส่ือสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดการ

ปฏิบัติ  

๕) ส่ือสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางท่ีเหมาะสม  
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๙ 

๔.๑.๓ คณะทาํงานการบรหิารจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบใหกับ

บุคลากรขององคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเที่ยวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมท้ังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

ซึ่งอาจกําหนดข้ึนมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรท่ีมี

อยูเดิม  

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามโครงสราง

คณะทํางานสําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

๓) ส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบ 

๔.๒  แผนการดาํเนินงาน 

องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ซึ่งแผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับ  ทิศ

ทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดย 

๑) รับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

๒) กําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ท้ังระยะส้ันและระยะกลาง 

๓) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลการดําเนินงานได 

๔) กําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเปน  

๕) ส่ือสารไปยังผูรับผิดชอบ 

๔.๓  การนาํไปปฏบิตั ิ

๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีวนรวม 

องคกรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล 

และพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมท้ังมีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรมกับทองถิ่น โดย 

๑) เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือ

การทองเท่ียว ต้ังแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 

๒) ชุมชนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือ

การทองเที่ยวและพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยคํานึงถึงเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย  
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๑๐ 

๓) จัดกิจกรรมหรือใหความรูกับชุมชนทองถิ่นเก่ียวกับการอนุรักษพ้ืนท่ีทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษและปกปองส่ิงแวดลอมของชุมชน  

๔) นําเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของ

ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงส่ิงกอสราง ภูมิทัศน อยางเหมาะสม 

๔.๓.๒  การสนบัสนนุศกัยภาพชมุชน 

องคกรมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเล้ียงชีพท่ีเปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝกอบรมในการประกอบอาชีพ เพ่ือ

รองรับการทองเท่ียวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น 

๒) สงเสริมคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมประกอบอาชีพ โดย

พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 

๓) สนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการในชุมชน 

๔) ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก 

๕) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิต

หรือใหบริการท่ีมีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากข้ึน 

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอม 

องคกรมีการกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับดําเนินงานดานการทองเท่ียวให

เกิดประโยชนอยางคุมคา และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของการทองเท่ียวให

เปนไปตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต โดย 

๑) มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลการใชทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานดานการทองเท่ียว 

๒) มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และ

พรอมท่ีจะรายงานตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ 

๓) มีมาตรการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากรท่ีใชในการ

ดําเนินงานดานการทองเท่ียว 

๔) มีมาตรการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด หรือมีระบบการจัดการ

ดานมลพิษ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวตามหลักวิชาการ 

๕) พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

ทดแทนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  
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๑๑ 

๖) พิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

๗) พิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวย

สารสกัดจากธรรมชาติท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๘) มีมาตรการปองกันผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตว

ทองถิ่น 

๔.๓.๔ การจดัการดานความปลอดภยั 

องคกรมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูท่ีเขามารวมกิจกรรม

ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแลขององคกร โดย 

๑) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ

ปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๒) มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝมือมนุษยท่ีอาจเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๓) เตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

อุปกรณท่ีใชในภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ท่ีสอดคลองกับ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

องคกรมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึงความตองการ

ของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย มีปาย

บอกทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีถูกตอง ชัดเจน 

๒) กําหนดขอปฏิบัติเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย 

๓) มีหองสุขาท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ 

๔) มีถังขยะท่ีออกแบบใหสอดคลองกับภูมิทัศนของพ้ืนท่ีทองเท่ียวและมีปริมาณ

เหมาะสม 

๕) มีขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพื้นท่ีทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวทราบและ

ตระหนักถึงความสําคัญ 

๖) มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผู สูงอายุ          

ผูทุพพลภาพหรือผูท่ีมีขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เพ่ือใหสามารถไดรับประโยชน

จากการทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง 
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๑๒ 

๗) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

๘) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึก ผลิตภัณฑชุมชน หรือสินคา

หัตถกรรมชุมชน 

๔.๓.๖ การสงเสรมิการตลาด 

องคกรมีการสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียว ท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

นักทองเท่ียว โดย 

๑) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับนักทองเท่ียว

กลุมเปาหมาย 

๒) มีการส่ือสารการตลาดและประชาสัมพันธดานขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวและ

กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลายชองทาง โดยใชภาษาหรือ

ส่ือรูปภาพท่ีเหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

๓) มีการเผยแพรขอมูลตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักในการ

สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

องคกรมีการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียว และความย่ังยืนของการทองเท่ียวน้ัน โดย 

๑) ติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทองเท่ียว ในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอมของชุมชนที่อาจเกิดข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๒) กําหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีทองเที่ยว โดยคํานึงถึง

ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว และวิถีชีวิตชุมชนในแหลงทองเท่ียว 

และความย่ังยืนของการทองเท่ียว โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๓) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟงขอเสนอแนะท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว และการ

บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท้ังจากนักทองเท่ียวและชุมชนทองถิ่น 

๔.๓.๘ การสงเสรมิแนวคดิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรมีการสนับสนุนและเผยแพรใหองคกรอ่ืนนําแนวคิดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนไป

ดําเนินงาน โดย 

๑) มีกิจกรรมเผยแพรแนวคิดเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวอยางย่ังยืนไปยังหนวยงาน

ภาครัฐหรือผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเท่ียว 

๒) สรางเครือขายและเชิญชวนองคกรอื่นใหมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุน

การทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
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๑๓ 

๓) มีกิจกรรมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหกับผูท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแล 

๔.๔  การสนบัสนุน 

๔.๔.๑  การเสรมิสรางความรู ความสามารถ และความตระหนกั 

องคกรมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการ

ทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคลากรเหลาน้ันมี

ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีกําหนดไว โดย 
๑) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาท่ี เพ่ือเสริมสราง

ความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการทองเท่ียวของ

องคกรในทุกระดับ โดยหัวขอท่ีมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความ

ตระหนักในเร่ือง  

๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๑.๒) แผนการดําเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๑.๔) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

๒) มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม 

เมื่อมีการสับเปล่ียนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม 

๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

 องคกรมีการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองการทองเท่ียวท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ันไดรับขอมูลและขาวสารที่จําเปน ถูกตอง และ

เหมาะสม โดย 

๑) จัดทําชองทางและวิธีการส่ือสารตามความเหมาะสมและความพรอมของ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร 

๒) ใหขอมูลและขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอ

ความตองการ และทันตอเหตุการณ 

๓) ส่ือสารในประเด็น 

๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๓.๒) แผนการดําเนินงาน 

๓.๓) ขอมูลขององคกร 

๓.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการทองเท่ียว 
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๑๔ 

๓.๕) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานการทองเท่ียวขององคกรและ

ผลการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๓.๖) ชองทางในการติดตอส่ือสาร 

๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเที่ยว 

เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชน

ทองถิ่น 

๓.๘) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

 ๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

องคกรมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเที่ยวท่ีไดรับจากผูมีสวนได

สวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถเขาถึง

ไดงาย มีกรอบเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีการรายงานผลการแกไขไปยังผูเกี่ยวของ โดย 

๑) กําหนดแนวทางตอบสนองตอขอรองเรียนใหครอบคลุมถึงการรับ                 

ขอรองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไข

และปองกันไมใหเกิดซํ้า รวมท้ังการแจงผลการดําเนินการกลับไปยัง       

ผูรองเรียน 

๒) จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๔.๕  การตดิตาม เฝาระวงั และวัดผลการดําเนินงาน 

 องคกรมีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพือ่ใหมัน่ใจไดวาองคกรมีการ

ดําเนนิงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว โดย 

๑) ติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะ 

๒) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

๔.๖   การทบทวนผลการดาํเนนิงาน 

 องคกรมีการทบทวนผลการดําเนนิงานตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังตองมกีาร

ตัดสินใจแกไขการดําเนินงานท่ีไมมปีระสิทธิผล เพือ่ใหมั่นใจไดวาองคกรมกีารดําเนินงานเปนไป

ตามทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน 

๒) การประชุมมีการทบทวนผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 
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๑๕ 

๒.๒) ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 

๒.๕) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ 

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 

๒.๗) อื่นๆ ท่ีจําเปน 
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๑๖ 

สวนที ่๒ 

แนวทางการปฏิบตัิตาม 

มาตรฐานการจัดการการทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

การดําเนินงานใหสอดคลองกับ “มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” นั้น องคกรจะตอง

ดําเนินงานใหสอดคลองกับขอ “๔ ขอกําหนด” ในมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดยขอ ๑-๓ 

จะเปนการสนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ดังนั้นเพ่ือให

สอดคลองและงายตอการทําความเขาใจ จึงจะเนนอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามขอ “๔ ขอกําหนด” เปนหลัก 

และใชหัวขอใหสอดคลองกับท่ีระบุไวในมาตรฐาน สําหรับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

จัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน มีดังนี้ 

๔  ขอกําหนด 

๔.๑  การกาํกบัดแูล 

๔.๑.๑ คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

องคกรมีการแตงต้ังคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจวา

องคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และความคาดหวังของผูมี

สวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการท่ีมีอยูเดิม ซึ่ง

ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรขององคกร 

ผูแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี นักวิชาการดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และผูแทนของหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว อยางนอย 

๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๓) ส่ือสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหผูท่ีเกี่ยวของ

ภายในและภายนอกองคกรทราบ 

 

 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๑๗ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ังหรือคําส่ังแตงต้ัง และดําเนินการส่ือสารขอมูล 

รวมท้ังรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ังหรือคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการ

การทองเท่ียวท่ีชัดเจน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม มีความโปรงใส และ

สรางความมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  เชน 

 ผูบริหารระดับสูงขององคกร เชน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล   รอง

นายกเทศมนตรีและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง

ขององคกรเปนประธานกรรมการ 

 เจาหนาท่ีขององคกร เชน นักพัฒนาการทองเท่ียว เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ นักวิชาการ

ศึกษา เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาหนาท่ีสงเสริมสุขภาพ เจาหนาท่ี

สุขาภิบาล เปนเลขานุการ 

 ผูแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี เชน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี 

เปนกรรมการ 

 นักวิชาการดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เชน  ครู หรืออาจารยจากสถาบันการศึกษา 

เจาหนาท่ีจากสํานักศิลปากร เปนกรรมการ 

 ผูแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เชน มัคคุเทศก ตัวแทนจาก

โรงแรมหรือท่ีพักในพ้ืนท่ี  ผูประกอบการรถขนสงเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และ

ผูประกอบการรานคาในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เจาหนาท่ี อพท. เจาหนาท่ี ททท. เปนกรรมการ 

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบที่สอดคลองกับผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ัง

หรือคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีกําหนดข้ึนเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบ เชน  

 การกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 การพิจารณาแผนการดําเนินงาน 

 การติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเท่ียวทุก ๖ เดือน  

๓) ส่ือสารผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ังหรือคําส่ังแตงต้ัง รวมท้ังบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียวใหผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกองคกรทราบ ดังนี้  

 ส่ือสารใหเจาหนาท่ีภายในองคกรผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติดบอรด

ประชาสัมพันธ  
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๑๘ 

 ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีเกี่ยวของทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชนและ

นักวิชาการดานการทองเท่ียว ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย จดหมายขาว 

หนังสือพิมพทองถิ่น หรือการประชุมของชุมชน 

๔.๑.๒  ทศิทางการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรมีทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ สําหรับใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปน

เคร่ืองมือท่ีทําใหทุกหนวยงานในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกํากับ

ดูแล ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม และนโยบายภาครัฐท่ี

เกี่ยวของสําหรับเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๓) จัดทําเปนลายลักษณอักษร 

๔) ส่ือสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ 

๕) ส่ือสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางท่ีเหมาะสม  

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืนในรูปแบบท่ีสอดคลองกับการดําเนินงาน

ขององคกร เชน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย คําขวัญ และดําเนินการส่ือสารขอมูล รวมถึงรวบรวม

หลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี

ทองเที่ยว โดยใชวิธีการตางๆ เชน การสํารวจสภาพพ้ืนท่ีทองเที่ยว ศึกษาจากเอกสารแผนผัง

หรือแผนท่ีทองเท่ียว สัมภาษณหรือสอบถามผูนําชุมชน รวมท้ังศึกษานโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เชน ทิศทางการจัดการทองเท่ียวของประเทศ หรือของจังหวัดท่ีองคกรต้ังอยูมาใชเปนกรอบใน

การกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๒) จัดทําทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบตางๆ เชน 

ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม ซึ่งทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

สามารถบูรณาการเขากับ วิสัยทัศน พันธกิจ คําขวัญ จุดหมายเพ่ือการพัฒนา หรือรูปแบบอ่ืนๆ 

เชน แผนพัฒนาสามป แผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยทิศทางการจัดการการทองเที่ยวท่ีจัดทํา

ข้ึนจะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับขอมูลสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และ

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของท่ีศึกษาและรวบรวมไว 
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๑๙ 

๓) ส่ือสารทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกรใหผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกรับทราบ โดยผูบริหาร ดังนี้  

 ส่ือสารใหเจาหนาท่ีหรือพนักงานภายในองคกรทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุมการ

ติดบอรดประชาสัมพันธ  

 ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ เชน ผูแทนชุมชน ประชาชน นักทองเท่ียวหรือผู

มาเยือน ผานชองทางท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน เสียงตามสาย ปาย

ประกาศ จดหมายขาว หนังสือพิมพทองถิ่น ส่ือสังคมออนไลน หรือการประชุมของชุมชน 

๔.๑.๓  คณะทาํงานการบรหิารจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบใหกับบุคลากรของ

องคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการการทองเท่ียวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมท้ังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ซึ่ง

อาจกําหนดข้ึนมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรท่ีมีอยูเดิม  

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามโครงสรางคณะทํางาน

สําหรับดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

๓) ส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ังหรือคําส่ังแตงต้ังและดําเนินการส่ือสารขอมูล และ

รวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ังหรือคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีชัดเจน  โดยกําหนดข้ึนมาใหม หรือประยุกตใชตามผังโครงสรางการ

บริหารงานขององคกรท่ีมีอยูเดิม ซึ่งควรประกอบดวยผูบริหารระดับสูงขององคกร และเจาหนาท่ี

หรือพนักงานขององคกรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืน เชน นักพัฒนาการทองเท่ียว เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสอดคลองตามผังโครงสรางหรือประกาศแตงต้ัง

หรือคําส่ังแตงต้ังท่ีกําหนดข้ึนอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร  

๓) ส่ือสารผังโครงสราง หรือประกาศแตงต้ัง หรือคําส่ังแตงต้ัง รวมท้ังบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหเจาหนาท่ีหรือ

พนักงานภายในองคกรรับทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การติดบอรดประชาสัมพันธ  



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๒๐ 

๔.๒  แผนการดาํเนินงาน 

องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ซึ่งแผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับทิศทางการ

จัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดย 

๑) รับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

๒) กําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ท้ังระยะส้ันและระยะกลาง 

๓) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลการดําเนินงานได 

๔) กําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเปน  

๕) ส่ือสารไปยังผูรับผิดชอบ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองจัดทําแผนการดําเนินงาน และส่ือสารแผนการดําเนินงาน รวมท้ังรวบรวมหลักฐานตางๆ 

เพ่ือแสดงความสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ เชน การทําประชาคมหมูบาน เพ่ือ

นําประเด็นท่ีไดมาประกอบกับการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

๒) จัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเท่ียว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ป) ใหสอดคลอง

กับทิศทางการจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีองคกร (ขอกําหนด ๔.๑.๒) และสอดคลองกับ

แผนการทองเที่ยวระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ใหเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอาจบูรณาการเขา

กับแผนการดําเนินงานท่ีมีอยูเดิม เชน แผนพัฒนาสามป  

๓) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะส้ัน) ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน (แผนระยะ

กลาง ๓-๕ ป)  สําหรับการจัดการทองเท่ียว ใหเปนลายลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดท่ี

ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ี

จําเปน เชน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล   

๔) หากมีการดําเนินงานท่ียังไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ใหดําเนินการจัดทําแผน

แกไขเปนอันดับแรก 

๕) ส่ือสารแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการทองเท่ียว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ป) และแผน

ปฏิบัติงานประจําป (แผนระยะส้ัน) ใหกับผูรับผิดชอบท่ีกําหนดข้ึนตามแผนงาน 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๒๑ 

๔.๓  การนาํไปปฏบิตั ิ

๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีวนรวม 

องคกรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปอง ดูแล และ

พัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน สามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น รวมท้ังมีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรมกับทองถิ่น โดย 

๑) เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ

ทองเท่ียว ต้ังแตการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 

๒) ชุมชนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการ

ทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยคํานึงถึงเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถี

ชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือใหความรูกับชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษพ้ืนท่ีทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษและปกปองส่ิงแวดลอมของชุมชน  

๔) นําเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของ

ทองถิ่นมาใชในการออกแบบ ตกแตงส่ิงกอสราง ภูมิทัศน อยางเหมาะสม 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินกิจกรรมและบันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองตาม

ขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ท้ังการพัฒนาพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว เชน การปรับปรุงเสนทางคมนาคม  การแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียว

และพ้ืนท่ีอนุรักษ การจัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และการประกาศใชกฎระเบียบในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว และการจัดกิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียว เชน การจัดงานประจําป งานสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ในทุกข้ันตอน ต้ังแตข้ันตอนการจัดทําแผนงาน การทํางานตามแผนการดําเนินงาน 

การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดวยวิธีท่ีเหมาะสม  เชน การจัดประชุม

รวมกับชุมชนทองถิ่นเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชน และจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความ

คิดเห็นของคนในชุมชนทองถิ่น  

๒) ในการกําหนดเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการทองเที่ยวและพ้ืนท่ีอนุรักษ เชน เขตอนุรักษ

สภาพแวดลอมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพ้ืนท่ีนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 

และเขตพ้ืนท่ีบริการขอมูลการทองเที่ยว ตองใหชุมชนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามารวม

กําหนดเขตดวย โดยการกําหนดเขตตองคํานึงถึงการรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการไมบุกรุกหรือทําลาย  
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๒๒ 

๓) จัดกิจกรรมหรือใหความรูและความเขาใจกับคนในชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของ

การอนุรักษพ้ืนท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษปกปองส่ิงแวดลอม โดย

วิธีการท่ีเหมาะสม เชน การฝกอบรม  การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  การทํา

แผนพับหรือเอกสารเผยแพร การเย่ียมเยือนชุมชนเพ่ือใหความรู และการจัดกิจกรรมคายเยาวชน

อนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

๔) สงเสริมใหมีการนําเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิต

ของชุมชนทองถิ่นมาใชในการออกแบบและตกแตงภูมิทัศน ส่ิงกอสราง รานคา ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว

อยางเหมาะสม เพ่ือรักษาเอกลักษณและอัตลักษณทองถิ่น เชน การออกแบบอาคารทรงไทย 

การตกแตงอาคารหรือสถานท่ีดวยภาพศิลปะพื้นบาน การตกแตงดวยเคร่ืองปนดินเผาทองถิ่น 

การตกแตงภูมิทัศนดวยพันธุไมทองถิ่น การตกแตงรานคาดวยวัสดุตกแตงทางศิลปะทองถิ่น 

การจัดใหมีรานอาหารท่ีขายอาหารทองถิ่น โดย 

 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม พันธุพืชทองถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถิ่น 

 เผยแพรไปยังทุกภาคสวน เพ่ือใหนํารูปแบบศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม พันธุพืช

ทองถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไปใชตกแตงพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๔.๓.๒  การสนบัสนนุศกัยภาพชมุชน 

องคกรมีการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนใหมีอาชีพและมีรายไดในการเล้ียงชีพท่ีเปนธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององคกร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝกอบรมในการประกอบอาชีพ เ พ่ือรองรับ                 

การทองเท่ียวใหกับคนในชุมชนทองถิ่น 

๒) สงเสริมคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมประกอบอาชีพ โดยพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญา

หรือความสามารถของคนในชุมชน 

๓) สนับสนุนผลิตภัณฑ หรือบริการจากผูประกอบการในชุมชน 

๔) ใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชนทองถิ่นเปนอันดับแรก 

๕) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิตหรือใหบริการที่มี

คุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานมากข้ึน 

  

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินกิจกรรมและบันทึกจัดเก็บหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือแสดงความ

สอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   
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๒๓ 

๑) สงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ

ทองเท่ียว เชน การประกอบอาหารทองถิ่น การประดิษฐของท่ีระลึกทองถิ่น งานจักสาน งาน

แกะสลัก ทอผา การเย็บปกถักรอย ทอเส่ือ การวาดภาพ การปน การฟอนรํา การแสดงดนตรี

พ้ืนเมือง โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ อาจดําเนินการดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประกวดสินคา

หรือบริการ การจัดแขงขันในอาชีพตางๆ การถายทอดทักษะฝมือจากรุนสูรุน การศึกษาดูงาน 

การฝกอบรมเพ่ือสรางอาชีพ  

๒) สงเสริมใหคนในชุมชนรวมกลุมประกอบอาชีพ เพ่ือตอยอดภูมิปญญา ชวยใหเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู  สรางธุรกิจดวยตนทุนตนเอง เชน การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน การตั้งกลุมอาหารแปรรูป 

กลุมจักสานและแกะสลัก กลุมทอผาฝายและผลิตภัณฑผาฝาย กลุมผลิตภัณฑตัดเย็บเส้ือผาจาก

ผาพ้ืนเมือง 

๓) สนับสนุนผลิตภัณฑหรือบริการจากผูประกอบการท่ีอยูในชุมชนทองถิ่น เชน อาหาร รถขนสง 

เพ่ือใชในการพัฒนาการทองเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 

๔) สนับสนุนและใหโอกาสในการจางงานแกคนในชุมชน เชน การใหประชาชนเขามาเปนลูกจางใน

การดูแลสถานท่ีในพ้ืนท่ีทองเท่ียว การจางมัคคุเทศกทองถิ่น การจางพนักงานขับรถนําเท่ียว 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผูประกอบการในชุมชนใหสามารถผลิตหรือใหบริการท่ีมีคุณภาพ

และไดรับการรับรองมาตรฐานมากข้ึน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑของทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

สินคา การทําเกษตรอินทรีย การสรางตราสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
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๒๔ 

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอม 

องคกรมีการกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับดําเนินงานดานการทองเท่ียวใหเกิด

ประโยชนอยางคุมคา และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของการทองเท่ียวใหเปนไป

ตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต โดย 

๑) มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลการใชทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานดานการทองเท่ียว 

๒) มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีทองเที่ยว และพรอม

ท่ีจะรายงานตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ 

๓) มีมาตรการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน

ดานการทองเท่ียว 

๔) มีมาตรการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด หรือมีระบบการจัดการดานมลพิษ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวตามหลักวิชาการ 

๕) พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมทดแทนทรัพยากรท่ีใชแลว

หมดไป  

๖) พิจารณาสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

๗) พิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจาก

ธรรมชาติท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๘) มีมาตรการปองกันผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่น 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ และกอใหเกิดการใช

ทรัพยากรในทองถิ่นใหคุมคาและเกิดประโยชน รวมถึงลดมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมการทองเท่ียว เพ่ือแสดง

ความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) ดําเนินการเก็บขอมูลการใชทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเท่ียว เชน 

ศูนยบริการนักทองเท่ียว รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก การจัดงานประเพณี โดยบันทึกขอมูล

ทรัพยากร เชน ปริมาณการใชน้ํา การใชพลังงานไฟฟา นําขอมูลการใชทรัพยากรจากการบันทึก

การใชในแตละวันมาจัดทําในรูปกราฟเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลการใชทรัพยากรไดชัดเจน 

และรายงานตอสาธารณะ 

๒) ดําเนินการสํารวจแหลง/กิจกรรมการทองเท่ียว และระบุประเภทของมลพิษที่เกิดจากแหลง/

กิจกรรมการทองเที่ยวนั้น และทําการตรวจวัดมลพิษ เก็บบันทึก พรอมรายงานผลการตรวจวัด

ตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ เชน คุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีทองเท่ียว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ 

เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการทองเท่ียว โดยองคกรดําเนินการตรวจวัด
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๒๕ 

มลพิษหรือใชขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหนวยงานอื่นๆ (ถามี) เชน กรมควบคุมมลพิษ 

สถาบันการศึกษา 

๓) มีการกําหนดมาตรการลดการใชทรัพยากรโดยใชเทาท่ีจําเปน การนํากลับมาใชซ้ํา และการนํา

กลับมาใช ใหมตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle ) ของทรัพยากรท่ีใช ในการ

ดําเนินงานดานการทองเท่ียว เชน  

 ลดการใชทรัพยากร สามารถทําไดงายๆ โดยการใชเทาท่ีจําเปน เชน ปดไฟทุกคร้ังท่ีไมใช

งานหรือเปดเฉพาะจุดท่ีใชงาน การถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟา เมื่อตองการเดินทางใกลๆ ควร

ใชวิธีการเดิน การปนจักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง   ลดการใช

ถุงพลาสติก หรือเลือกใชบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดตามธรรมชาติ 

 การนํากลับมาใชซ้ํา หลีกเล่ียงผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑประเภทใชคร้ังเดียวแลวท้ิง  เชน 

การนํากระดาษท่ีเขียนแลว ๑ หนามาใชหนาท่ีเหลือ หรือนํามาทําเปนกระดาษโนต (ชวยลด

การตัดตนไม) การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ใชผาเช็ดโตะแทนกระดาษชําระ หรือใช

ผลิตภัณฑแบบเติม (Refill) 

 การนํากลับมาใชใหม ผลิตภัณฑหรือวัสดุท่ีไมสามารถใชงานไดแลว เราสามารถนําไป  รี

ไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชใหม อาทิ ขวดแกว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก การนํา                 

น้ําท้ิงมาใชรดนํ้าตนไม หรือการนําผลิตภัณฑนั้นๆ ไปปรับแตงใหมเสมือนไดผลิตภัณฑชิ้น

ใหมมาใชงานนั่นเอง 

โดยองคกรควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการใชทรัพยากรท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยาง

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เชน การกําหนดใหมีถังขยะแยกประเภท มีผูรับผิดชอบในคัดแยกขยะอีก

คร้ังกอนนําไปกําจัด และนําเงินท่ีไดจากการขายขยะรีไซเคิลมาเล้ียงอาหารพนักงาน  

๔) มีการกําหนดมาตรการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  เชน การหามใชถุงพลาสติกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

การรณรงคใหใชรถขนสงสาธารณะ การกําหนดเสนทางจักรยาน และการกําหนดใหมีระบบการ

จัดการดานมลพิษ เชน การติดต้ังถังดักไขมันท่ีรานขายอาหาร การเก็บรวบรวบและกําจัดขยะใน

พ้ืนท่ีทองเท่ียวอยางเปนระบบ การติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียกอนระบายนํ้าลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติ การตรวจสภาพรถขนสงสาธารณะ 

๕) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวามาใชแทนทรัพยากร

ท่ีใชแลวหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ 

โดยสามารถนํามาใชทดแทนพลังงานท่ีใชแลวหมดไปได เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ ถานหิน 

๖) มีการสงเสริมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน  

 ปลูกตนไมพ้ืนถ่ิน เพ่ิมแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก ตนไมใหญท่ีโตเต็มท่ี ๑ ตน จะชวยดูด

ซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ ๘ กิโลกรัม 
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๒๖ 

 การใชบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ ลดการใชถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะท่ีตองใชวิธีทําลาย

โดยการเผา ทําใหปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การลดขยะคือการลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด  

 กิจกรรมลดขยะท่ีตนทางเพ่ือลดปริมาณการเก็บขนขยะไปกําจัด 

 การรณรงคใหเล้ียงไสเดือนเพ่ือกําจัดขยะอินทรีย 

 หลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑท่ีมีหีบหอบรรจุภัณฑหลายชั้น เพ่ือลดปริมาณขยะ 

 บริโภคผลผลิตท่ีผลิตไดเองในทองถิ่น ลดการใชพลังงานในการขนสง 

 เดินหรือใชจักรยานในการเดินทางระยะใกล นอกจากชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดแลวยัง

เปนผลดีตอสุขภาพดวย 

 รณรงคใหใชระบบขนสงสาธารณะมากข้ึน ลดการใชรถยนตสวนตัวลงเทาท่ีจะทําได หรือ

เดินทางโดยใชรถรวมกัน    

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใชสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจาก

ธรรมชาติท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน การใชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดแมลง การทํา

เกษตรอินทรีย การใชน้ําหมักชีวภาพแทนการใชสารเคมี 

๘) มีการใชพืชพันธุทองถิ่นในการจัดภูมิทัศนและการตกแตงบริเวณพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน การใชตนไม

ทองถิ่นในงานจัดตกแตงพ้ืนท่ีทดแทนการใชดอกไมสดจากตลาด เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรทองถิ่น โดย 

 เก็บรวบรวมขอมูลพืชพันธุทองถิ่น  

 จัดทํารายการพืชพันธุทองถิ่น พรอมรูปภาพประกอบ  

 นําพืชพันธุทองถิ่นมาใชในการจัดตกแตงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอการสูญพันธุของพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่น เชน การ

บุกลางถางพงและเผาปา การใชสารเคมีทําลายพรรณไมยืนตน การตัดถนนใหญผานเขาไปในปา

สมบูรณ หรือการนําเขาพืชหรือสัตวจากตางประเทศ หากไมมีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของ

ชนิดพันธุตางถ่ินก็จะเจริญเติบโตทําใหระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุตางถ่ิน ซึ่งรวมถึงสัตว

มีกระดูกสันหลัง วัชพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว ซึ่งอาจฆาหรือ

เขาแทนท่ีชนิดพันธุพืชหรือสัตวพ้ืนเมืองได เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ บัวตอง หญาขจรจบ 

กระถินยักษ ผกากรอง เตาญี่ปุน ตะพาบไตหวัน หอยเชอร่ี ปลาหมอเทศ และ อีกัวนา 
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๒๗ 

๔.๓.๔ การจดัการดานความปลอดภยั 

องคกรมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูท่ีเขามารวมกิจกรรมดาน

การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแลขององคกร โดย 

๑) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสุขภาพอนามัยและมาตรการ

ปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๒) มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝมือมนุษยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว 

๓) เตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน อุปกรณท่ีใชในภาวะ

ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ท่ีสอดคลองกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

แนวทางการปฏิบตั ิ

องคกรตองดําเนินกิจกรรม จัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ  เพ่ือแสดงความ

สอดคลองตามขอกําหนด และกอใหเกิดการดําเนินงานท่ีปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินรวมท้ังสุขภาพอนามัยของ

นักทองเที่ยวหรือผูท่ีเขารวมกิจกรรมดานการทองเท่ียว ไมวาจะเปนประชาชน นักทองเท่ียว ผูมาเยือน โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้   

๑) ตองมีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสุขภาพอนามัยและมาตรการปองกัน

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากกิจกรรมดานการทองเท่ียว โดยมีแนวปฏิบัติดังตัวอยางตอไปนี้ 

 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ปายเตือนอันตราย 

จัดทําทางเดินเทาและทางขามถนนท่ีปลอดภัย  

 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวเพ่ือดูแลดานความปลอดภัย โดยเฉพาะในชวงท่ีมีนักทองเท่ียวหนาแนน  จัดใหมี

การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายในขณะท่ีทํากิจกรรมทองเท่ียว เชน การเตือน

ใหนักทองเท่ียวเก็บส่ิงของสัมภาระไวกับตัวอยางปลอดภัย หรืออาจจัดใหมีกลองวงจรปดใน

บางจุดท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยดานอาชญากรรมในพ้ืนท่ีทองเที่ยว และจัดใหมีปายประกาศ

เตือนอันตรายใหกับนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงภัยรวมดวย  

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดใหมีปายเตือนอันตรายในจุดท่ีมีความเส่ียงดานภัยธรรมชาติ 

เชน ดินถลม แผนดินไหว ไฟปา พายุ น้ําทวม และจัดใหมีสัญญาณเตือนภัยเพ่ือเปน

สัญญาณใหประชาชนในพ้ืนท่ีและนักทองเที่ยวทราบเพ่ือใหสามารถหลบหลีกเหตุการณของ

ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลา เชน มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณธงเตือนอันตราย 

และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผานวิทยุกระจายเสียง ท้ังน้ีวิธีการตางๆ 

ท่ีจัดทําข้ึนตองมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีทองเท่ียว

นั้นๆ  
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 สุขภาพอนามัย ควรจัดใหมีการตรวจสอบแหลงทองเท่ียวหรือพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวใหมีความสะอาด ความเปนระเบียบ และความถูกสุขลักษณะ อยูเสมอ เชน 

รานอาหาร พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 

๒) องคกรมีการจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังนี้  

 อุบัติเหตุจากการจราจร  โดยอาจมีรายละเอียดในแผนปองกันและแกไขอุบัติเหตุจาก

การจราจร ดังนี้ 

- มาตรการบริหารจัดการ เชน การจัดต้ังศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนในเสนทาง

ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและประสานงานรวมกับตํารวจจราจรในพ้ืนท่ี 

- มาตรการทางสังคม โดยการต้ังจุดตรวจสอบและควบคุมโดยใหเนนการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต การด่ืมสุราในกลุมวัยรุน และการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลในรถทุกชนิด ซึ่งเปนปจจัยเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังการควบคุมใน

พ้ืนท่ีจุดเส่ียงท่ีเปนทางรวมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดข้ึนสูถนนสายหลักและ

การควบคุมดูแลรถกระบะเปดทายท่ีบรรทุกคนเปนจํานวนมาก 

- มาตรการดานวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบสํารวจจุดเส่ียง จุดอันตรายหรือ

สภาพถนนท่ีไมสมบูรณ หรือมีขอบกพรอง และดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหอยูใน

สภาพท่ีปลอดภัยตอการสัญจร หรือทําปายเตือนท่ีเห็นชัดเปนระยะๆ  

- มาตรการดานการประชาสัมพันธ โดยประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยตองเร่ิมตนจากตนเองกอนและเนนการ 

ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเชิงปองกัน เพ่ือใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับ

ขอมูลอุบัติเหตุและใชเปนขอมูลปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาสัมพันธผาน

ชองทางตางๆ เชน เครือขายสถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ และ            

หอกระจายขาว ประชาสัมพันธบริเวณท่ีเปนจุดอันตราย ถนนท่ีอยูระหวางซอมแซม

หรือกอสราง เพ่ือปองกันปญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ

แนะนําเสนทางสายหลัก สายรอง และเสนทางลัดสูภูมิภาคตางๆ  

- มาตรการดานบริการการแพทยฉุกเฉิน กูชีพ กูภัย จัดเตรียมความพรอมของ

โรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเ ฉิน ระบบ                 

การติดตอส่ือสาร การส่ังการและการประสานงาน และการแบงมอบพ้ืนท่ี                

ความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในเครือขาย 
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๒๙ 

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน แผนฉุกเฉินกรณี

อั ค คีภั ย  ไฟป า  น้ํ าท วม  ดินถล ม  น้ํ า ป า 

แผนดินไหว สึนามิ โดยอาจมีรายละเอียดใน

แผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 

- แผนระยะกอนเกิดภัย เชน การสํารวจ

ความเส่ียงภัย การตรวจตราอุปกรณและ

เฝาระวังอันตรายตามมาตรการตางๆ  

การประชาสัมพันธ และการอบรมให

ความรูดานภัยธรรมชาติ 

- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดทําโครงสรางทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผูอํานวยการส่ังการ

ภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาล และทีมชวยเหลือผูประสบภัย  

รวมถึงตองจัดทําข้ันตอนการระงับเหตุในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

- แผนฟนฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดทํามาตรการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีในชุมชนและพ้ืนท่ี
ทองเท่ียว เชน อาคารและสถานท่ี ตลอดจนมาตรการเยียวยารักษาพยาบาล

ผูประสบภัย 

 ภัยจากอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว เชน การทําราย

รางกายและปลนทรัพย การหลอกลวงนักทองเท่ียว การลวงกระเปา และ การกระชาก

กระเปา โดยอาจมีการติดต้ังไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ โดยเนนท่ีจุดเส่ียงท่ีอาจจะ

กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเท่ียว หรือมีการจัดทําโครงการอาสาสมัครเตือนภัย

อาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชน เพ่ือชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยและให

ความชวยเหลือใหกับนักทองเท่ียว   

 องคกรตองจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปดเผยและ

ประกาศใหประชาชนหรือนักทองเท่ียวไดรับทราบอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางการรับ

เร่ืองรองเรียนจากประชาชนและนักทองเท่ียว 

๓) มีการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน อุปกรณท่ีใชในภาวะฉุกเฉิน และการ

เตือนภัยท่ีจําเปนสอดคลองกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน อันไดแก 

 องคกรตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณ             

การเตือนภัย เพ่ือดูแลสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณตามความถ่ีท่ีองคกรกําหนด 

 องคกรตองจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลข้ันตน โดยไดผาน               

การฝกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ ท่ีไดรับการรับรอง หรือ               

จัดใหมีเจาหนาท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําตําบล หรือ
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อาสาสมัครดานสาธารณสุขประจําตําบล เพ่ืออํานายความสะดวกดานการปฐมพยาบาล

ข้ันตนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 จัดทํารายการและจํานวนของอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณการเตือนภัยท่ีใชปองกัน

หรือรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

- อุปกรณความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง เส้ือชูชีพ หวงยาง สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน 

ธง รถดับเพลิง เคร่ืองขยายเสียงมือถือ และ เปลหาม  

- อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน สําลี ผากอซแผนชนิดฆาเชื้อสําหรับทําความ

สะอาด คีมสําหรับบงเส้ียน ผาสามเหล่ียม ผากอซพันแผลขนาดตางๆ กรรไกรขนาด

กลาง เข็มกลัดซอนปลาย แกวลางตา พลาสเตอรมวน ชิ้น ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก 

และ ผากอซซุบพาราฟนสําหรับแผลไฟไหมและอุปกรณชวยหายใจ  

- ยาปฐมพยาบาล เชน ยาแกปวดลดไข ยาแกแพ ยาลดนํ้ามูก ยาแกปวดทอง ทองอืด 

ทองเฟอ ยาโรคกระเพาะ ยาแกทองเสีย ยาใสแผล ยาลางแผล ยาทาแกแพแกคัน 

ยาทานวด ยาแกไอ ยาระบาย และ ยาสูดดม  

 จัดทําบันทึกรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณความปลอดภัย 

อุปกรณการเตือนภัย ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 จัดใหมีศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวฉุกเฉินในพ้ืนท่ีทองเท่ียวและเจาหนาท่ีประจําศูนย 

เพ่ือใหขอมูลและชวยเหลือนักทองเที่ยวหรือประชาชนในพ้ืนท่ี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

เหตุการณตางๆ ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
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๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

องคกรมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึงความตองการของ

คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย มีปายบอก

ทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีถูกตอง ชัดเจน 

๒) กําหนดขอปฏิบัติเขาใชพ้ืนท่ีทองเที่ยว เพ่ือรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย 

๓) มีหองสุขาท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ 

๔) มีถังขยะท่ีออกแบบใหสอดคลองกับภูมิทัศนของพ้ืนท่ีทองเท่ียวและมีปริมาณเหมาะสม 

๕) มีขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวทราบและ

ตระหนักถึงความสําคัญ 

๖) มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ

หรือผู ท่ีมีขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เพ่ือใหสามารถไดรับประโยชนจากการ

ทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง 

๗) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

๘) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึก ผลิตภัณฑชุมชน หรือสินคา

หัตถกรรมชุมชน 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย                

ทุกสภาพรางกาย รวมไปถึงผูทุพพลภาพและ/หรือผูสูงอายุไมวาจะเปนประชาชน หรือนักทองเท่ียว ผูมาเยือน 

รวมถึงตองจัดทําเอกสาร บันทึก หรือรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี

แนวทางในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑) ดําเนินการหรือประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือจัดทําหรือปรับปรุงเสนทางและ

ปายบอกทางหรือปายคําแนะนํา เพ่ือใหนักทองเท่ียว ผูมาเยือนเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดอยาง

สะดวกและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 สภาพถนนอยูในสภาพดี เดินทางไปยังพ้ืนท่ีทองเท่ียวไดอยางปลอดภัย 

 มีปายสัญญาณจราจรชัดเจน 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๓๒ 

 มีปายบอกทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียว ควรมีขอความท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ มีเน้ือหาถูกตอง ชัดเจน และมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม และ

ตําแหนงการติดปายตองอยูในตําแหนงท่ีผูใชถนนสามารถมองเห็นไดชัดเจน  

๒) กําหนดขอปฏิบัติในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณ

ทองถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น  ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย โดยการประกาศเปนขอปฏิบัติ

ของทองถิ่น เผยแพรผานชองทางท่ีเหมาะสม เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ โดยอาจใช

แนวทางปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

 การแบงเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ เชน เขตอนุรักษ

สภาพแวดลอมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพ้ืนท่ีนันทนาการเพ่ือ           

การทองเท่ียว และเขตพ้ืนท่ีบริการขอมูลการทองเท่ียว  

 การกําหนดขอปฏิบัติในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน ไมสงเสียงดัง หามนําสัตวเล้ียงเขาไป

ในเขตพ้ืนท่ี หามเก็บหรือนําออก หรือกระทําการใดๆ ท่ีเปนอันตรายตอพืชพรรณและ  

สัตวปา หามท้ิงขยะ หามบุกรุก หามสูบบุหร่ี  หามนําอาหารและเคร่ืองด่ืมเขาไปในพ้ืนท่ี 

หามขีดเขียนหรือทําลายโบราณสถาน หามรุกลํ้าพ้ืนท่ีสาธารณะ  

๓) มีบริการหองสุขาท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการ มีหองน้ําสาธารณะท่ีสะอาด 

ปลอดภัย แบงแยกเพศอยางชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว 

๔) มีถังขยะท่ีเพียงพอตอการรองรับขยะจากนักทองเท่ียว และมีการออกแบบถังขยะใหสอดคลองกับ

ภูมิทัศนของพ้ืนท่ีทองเท่ียว ถังขยะมีสภาพดีไมแตกราว ร่ัว และตองมีการจัดเก็บขยะออกจาก

พ้ืนท่ีทองเท่ียวทุกวัน เพ่ือรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีทองเที่ยว รวมถึงนําขยะไปกําจัดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ เชน การนําขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไดไปทําปุยหมัก  การนําขยะพลาสติกหรือ

ขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไปรีไซเคิล และขยะอ่ืนๆ ท่ีไมอันตรายนําไปฝงกลบ 

๕) มีการจัดเตรียมขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน ปายขอความ แผนพับ 

โบรชัวร QR Code และควรมีรายละเอียดท่ีชัดเจน เชน ประวัติความเปนมาของแหลงทองเท่ียว 

แผนผังในพ้ืนท่ีทองเท่ียว จุดใหบริการนักทองเท่ียว จุดแสดงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และเบอร

โทรติดตอหนวยงานตางๆ ท่ีใหบริการในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๖) มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพหรือผูท่ีมี

ขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย เชน รถเข็น ทางลาด และ หองน้ําสําหรับผูทุพพลภาพ 

๗) มีการสนับสนุนใหมีบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกสุขลักษณะ เชน มีรานอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในพ้ืนท่ีทองเท่ียว การมีบริการใหนักทองเท่ียวส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืมในกรณีท่ีไม

สามารถจัดใหมีรานอาหารในพ้ืนท่ีทองเท่ียวได 

๘) มีการสนับสนุนใหมีสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึกสําหรับนักทองเท่ียวไดเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑของ

ชุมชน หัตถกรรมของชุมชน เชน ผาทอ เคร่ืองจักรสาน เคร่ืองปนดินเผา ผลิตภัณฑ OTOP 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๓๓ 

๔.๓.๖ การสงเสรมิการตลาด 

องคกรมีการสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียว ท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับนักทองเท่ียว โดย 

๑) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวท่ีเหมาะสมกับนักทองเท่ียว

กลุมเปาหมาย 

๒) มีการส่ือสารการตลาดและประชาสัมพันธดานขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวและกิจกรรม

สงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลายชองทาง โดยใชภาษาหรือส่ือรูปภาพท่ี

เหมาะสม ถูกตอง เขาใจไดงาย และไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

๓) มีการเผยแพรขอมูลตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักในการ

สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินการจัดใหมีกิจกรรม และจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ ในการ

สงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียว เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังตอไปน้ี  

๑) จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดานการทองเท่ียว ใหกับนักทองเท่ียว เชน แพคเกจ                

การทองเท่ียวในชุมชน กิจกรรมประกวดการถายภาพพ้ืนท่ีทองเท่ียว การจัดกิจกรรมปนจักรยาน 

๒) จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวและกิจกรรมการสงเสริมการตลาด 

ผานชองทางตางๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีไดเห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว เชน การสื่อสารผานเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน เอกสารส่ิงพิมพ วิทยุและ

โทรทัศน  ตลอดจนอาจจัดทําคูมือเพ่ือแจกนักทองเท่ียว ซึ่งคูมือดังกลาวจะประกอบดวยขอมูล

พ้ืนท่ีทองเท่ียว การเดินทาง ขอควรปฏิบัติเมื่อเขาไปชมสถานท่ี เชน การแยกขยะ การไมเดิน

ออกนอกเสนทางท่ีกําหนด 

๓) ควรใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการส่ือสารประชาสัมพันธ หรือกรณีท่ีใชสัญลักษณ

รูปภาพ ตองเปนสัญลักษณท่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาใจไดงายตามมาตรฐานสากลและ                

ไมกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 
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๓๔ 

๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

องคกรมีการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียว และความย่ังยืนของการทองเท่ียวน้ัน โดย 

๑) ติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว ในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีอาจเกิดข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๒) กําหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึงขีด

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว และวิถีชีวิตชุมชนในแหลงทองเท่ียว และความ

ย่ังยืนของการทองเท่ียว โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๓) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟงขอเสนอแนะท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว และการบริหาร

จัดการแหลงทองเท่ียวท้ังจากนักทองเท่ียวและชุมชนทองถิ่น 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องคกรตองกําหนดวิธีการติดตามความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทองเท่ียว รวมถึงดําเนินการประเมิน

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว เพ่ือนําไปปรับปรุงใหสภาพของพ้ืนท่ีทองเท่ียวยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบตอ

พ้ืนท่ีทองเท่ียวนอยท่ีสุด และจะตองจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ โดยมีรายละเอียดในการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑) วิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ท่ีเกิดข้ึนท้ังเชิงบวกและเชิง

ลบ และนํามาจัดทําแผนในการติดตามการเปล่ียนแปลง 

๒) จัดทําและดําเนินการติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม ของชุมชน โดยปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 สํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของพื้นท่ีทองเท่ียว เชน การ

ประกอบอาชีพในชุมชน จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี การศึกษา การนับถือศาสนา ประเพณีใน

ทองถิ่น ตนไมในทองถิ่น ปาไม แมน้ํา ลําคลอง สัตวปาหรือสัตวหายากในพ้ืนท่ีทองเท่ียว  

 วิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ

เมื่อเปดบริการเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชน จํานวนผูประกอบการท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  

 จัดทําแผนการติดตามการเปล่ียนแปลงและสรุปผลกระทบหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนตามความถ่ี

ท่ีองคกรกําหนด และนําผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาดําเนินการแกไขปรับปรุง 

๓) กําหนดกฎระเบียบการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับนักทองเท่ียว วิถีชีวิตชุมชน และความย่ังยืนของการทองเท่ียว และปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมอยูเสมอ รวมถึงกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตอง ตัวอยาง



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยนื  

 

๓๕ 

กฎระเบียบ เชน ไมสงเสียงดัง หามนําสัตวเล้ียงเขาไปในเขตพ้ืนท่ี หามเก็บหรือนําออก หรือ

กระทําการใดๆ ท่ีเปนอันตรายตอพืชพรรณและสัตวปา หามท้ิงขยะ หามบุกรุก หามสูบบุหร่ี 

หามนําอาหารและเคร่ืองด่ืมเขาไปในพ้ืนท่ี หามขีดเขียนหรือทําลายโบราณสถาน หามรุกลํ้าพ้ืนท่ี

สาธารณะ สําหรับการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว สามารถใชแนวทางใน

การพิจารณา ดังตอไปน้ี 

 ดานกายภาพ องคกรควรพิจารณาจากขนาดพื้นท่ีทองเท่ียวในการรองรับกิจกรรมการ

ทองเท่ียว จํานวนนักทองเท่ียวท่ีพ้ืนท่ีรองรับได และไมสรางผลกระทบ  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก องคกรควรประเมินขนาดหรือความจุท่ีสามารถรองรับไดของส่ิง

อํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เชน บานพัก ลานกางเต็นท พ้ืนท่ีนั่งทานอาหาร ลาน

จอดรถ หองนํ้า สุขา รานคา เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ การจัดการนํ้าและการจัดการ

ขยะ ซึ่งควรดําเนินการประเมินในชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  

 ดานนิเวศวิทยา องคกรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการดํารงชีวิต

ของส่ิงมีชีวิตตางๆ ในระบบโดยไมเกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เชน ความหลากหลายของ

สายพันธุ ท้ังพืชและสัตว จํานวนประชากรหรือชนิดพันธุ 

 ดานสังคม และวัฒนธรรม องคกรควรพิจารณาถึงจํานวนนักทองเท่ียวและชวงเวลาที่ไม

สรางผลกระทบดานวัฒนธรรม สังคม และประเพณี 

 ดานจิตวิทยา องคกรควรพิจารณาจากความหนาแนนของจํานวนคนตอพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบ

การตัดสินใจวาความหนาแนนน้ันทําใหนักทองเท่ียวเกิดความรูสึกอึดอัดเกินไปหรือไม  

๔) จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจจากชุมชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวเก่ียวกับพ้ืนท่ีทองเท่ียวและ

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวขององคกร และนํามาสรุปประเมินผลเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีทองเท่ียวและการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวขององคกร 

๕) จัดใหมีชองทางการรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชนทองถิ่นและนักทองเท่ียว ผานชองทางตางๆ เชน 

กลองรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม และ ศูนยรับเร่ืองรองเรียน 
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๓๖ 

๔.๓.๘ การสงเสรมิแนวคดิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 

องคกรมีการสนับสนุนและเผยแพรใหองคกรอ่ืนนําแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไป

ดําเนินงาน โดย 

๑) มีกิจกรรมเผยแพรแนวคิดเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไปยังหนวยงานภาครัฐ

หรือผูประกอบการภาคเอกชนดานการทองเท่ียว 

๒) สรางเครือขายและเชิญชวนองคกรอ่ืนใหมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๓) มีกิจกรรมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหกับผู ท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแล 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องคกรตองดําเนินการเผยแพรและส่ือสารขอมูลดานแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหกับหนวยงาน

ตางๆ เพ่ือสงเสริมใหมีแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนตามขอกําหนดและจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวม

หลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

๑) เผยแพรแนวคิดการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนไปยังหนวยงานภาครัฐ หรือผูประกอบการ

เอกชนดานการทองเที่ยว เชน การส่ือสารไปยังบริษัททัวร การเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนมีการศึกษาดูงาน และ การเผยแพรผานเว็บไซต 

๒) มีการเชิญชวนองคกรอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชนมาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน เชน การแสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินคาท่ีผลิตโดยชุมชนและการ

สนับสนุนใหมีท่ีพักแบบพ้ืนบานท่ีเรียกวา โฮมสเตย 

๓) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหผูท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนท่ี เชน การจัดโครงการขยะแลกของท่ีระลึก (เพ่ือใหนักทองเท่ียวไมท้ิงขยะในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว) และการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเท่ียวของชุมชน 
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๓๗ 

๔.๔  การสนบัสนุน 

๔.๔.๑  การเสรมิสรางความรู ความสามารถ และความตระหนกั 

องคกรมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการ

ทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคลากรเหลาน้ันมีความ

รู ความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืนท่ีกําหนดไว โดย 

๑) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนาท่ี เพ่ือเสริมสรางความรู 

ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรดานการทองเท่ียวขององคกรในทุกระดับ 

โดยหัวขอท่ีมีการเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนักในเร่ือง  

๑.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๑.๒) แผนการดําเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๑.๔) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

๒) มีกระบวนการถายทอดความรู ความสามารถ และความตระหนักใหกับบุคลากรใหม เมื่อ

มีการสับเปล่ียนตําแหนงหรือมีบุคลากรใหม 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องคกรตองจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน บันทึกหรือหลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองตาม

ขอกําหนดและดําเนินการพัฒนาความรู ความสามารถ ตลอดจนการสรางความตระหนักโดยการส่ือสารขอมูล

ตางๆ ใหกับคณะทํางานการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (ขอกําหนด ๔.๑.๓) ท้ังท่ีเขารับตําแหนง

ใหมหรือเมื่อมีการสับเปล่ียนตําแหนงงาน และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกรอ่ืนๆ 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามทิศ

ทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติในรายละเอียดดังตอไปน้ี   

๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงาน โดยใชแนวทางปฏิบัติดังนี้  

 จัดใหมีการฝกอบรมปฐมนิเทศ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว

ท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร เขาใจถึงภาพรวม และทิศทางการจัดการการทองเท่ียว

อยางย่ังยืนขององคกร ตลอดจนเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน 

 จัดใหมีการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ 

และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร เขาใจในแผนการ

ดําเนินงานและข้ันตอนการทํางาน ตลอดจนทักษะดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
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๓๘ 

เชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว  ความรูเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น การ

ใหบริการดานการทองเท่ียว และการประชาสัมพันธพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถใหกับบุคลากรทุกระดับ 

และผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร เชน หลักสูตรมัคคุเทศก

ทองถิ่น หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียว หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอม

เบื้องตน หลักสูตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

หลักสูตรการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและการฝกซอมแผนฉุกเฉิน 

๒) สรางความรู ความสามารถและความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืน แผนการดําเนินงาน และทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

โดยดําเนินการส่ือสารขอมูลตางๆ ใหกับบุคลากรภายในองคกรและผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว

ท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกร ผานชองทางตางๆ เชน การประชุมชี้แจง  การส่ือสารผานบอรด

ประชาสัมพันธ และการสงผานอีเมล 

๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

องคกรมีการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองการทองเท่ียวท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ันไดรับขอมูลและขาวสารท่ีจําเปน ถูกตอง และ

เหมาะสม โดย 

๑) จัดทําชองทางและวิธีการส่ือสารตามความเหมาะสมและความพรอมของ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียและองคกร 

๒) ใหขอมูลและขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอ

ความตองการ และทันตอเหตุการณ 

๓) ส่ือสารในประเด็น 

๓.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๓.๒) แผนการดําเนินงาน 

๓.๓) ขอมูลขององคกร 

๓.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการทองเท่ียว 

๓.๕) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยวขององคกรและผล

การติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๓.๖) ชองทางในการติดตอส่ือสาร 

๓.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือ

รักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

๓.๘) อื่นๆ ท่ีจําเปน 
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๓๙ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองดําเนินกิจกรรมและจัดทําเอกสาร บันทึกหรือรวบรวมหลักฐานตางๆ  รวมถึงการ

ดําเนินการส่ือสารขอมูลและขาวสารตางๆ ท่ีจําเปน ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตอง เพ่ือแสดงความ

สอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปน้ี   

๑) จัดใหมีชองทางและวิธีส่ือสารท่ีเหมาะสมกับองคกรและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน บอรด

ประชาสัมพันธ การประชุมชี้แจง  เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ และสังคมออนไลน รวมท้ัง

คํานึงถึงการเขาถึงของผูมีสวนไดเสียท่ีหลากหลาย เชน ภาษา ขอจํากัดทางสภาพรางกาย 

๒) จัดทําขอมูลและขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง ตรงตอความตองการ และทัน

ตอเหตุการณ โดยจะตองมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นตางๆ เชน  

๒.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๒.๒) แผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ขอมูลขององคกร 

๒.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการ

ทองเท่ียว 

๒.๕) ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยว

ขององคกรและผลการติดตามความเปล่ียนแปลง

ของพ้ืนท่ีทองเท่ียวท้ังดานบวกและดานลบ 

๒.๖) ชองทางท่ีใชในการติดตอส่ือสาร  

๒.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

 ๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

องคกรมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเท่ียวท่ีไดรับจากผูมีสวนไดสวน

เสียท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถเขาถึงไดงาย มี

กรอบเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีการรายงานผลการแกไขไปยังผูเกี่ยวของ โดย 

๑) กําหนดแนวทางตอบสนองตอขอรองเรียนใหครอบคลุมถึงการรับขอ

รองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไขและ

ปองกันไมใหเกิดซ้ํา รวมท้ังการแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองเรียน 

๒) จัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกร ตองจัดทําข้ันตอนการตอบสนองขอรองเรียนดานการทองเท่ียวท่ีไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง

ภายใน คือ พนักงานภายในองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคกร เชน ประชาชนในทองถิ่น 
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๔๐ 

ผูประกอบการ นักวิชาการและนักทองเท่ียว รวมท้ังบันทึกและหลักฐานตางๆ ในการดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนอยางชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

๑) กําหนดข้ันตอนการตอบสนองขอรองเรียนท่ีสามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน โดยรายละเอียด

ข้ันตอนควรครอบคลุมการรับขอรองเรียน การตรวจสอบขอรองเรียน การวิเคราะหสาเหตุ การ

แกไขและปองกัน รวมถึงการส่ือสารและแจงกลับผูรองเรียน 

๒) มีการกําหนดชองทางการรับขอรองเรียนท่ีหลากหลายที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน

และภายนอก เชน กลองรับความคิดเห็น โทรศัพท เจาหนาท่ี และ อีเมล 

๓) ผูรองเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขอรองเรียน และขอมูลการแจงกลับในการแกไขขอรองเรียนไดงาย 

ผานชองทางตางๆ เชน ทางโทรศัพท ทางจดหมาย และ ทางอีเมล 

๔) ขอรองเรียนจะตองไดรับการตอบกลับไปยังผูรองเรียนตามระยะเวลาท่ีองคกรกําหนดไว 

๕) องคกรตองกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขอรองเรียน

ใหชัดเจน เชน จัดเก็บอยางนอย ๑ ป 

๔.๕  การตดิตาม เฝาระวงั และวัดผลการดําเนินงาน 

องคกรมีการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใหมั่นใจไดวาองคกรมีการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว โดย 

๑) ติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงานเปนระยะ 

๒) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

แนวทางในการปฏิบตั ิ

องคกรตองติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานท่ีองคกรจัดทําข้ึน 

เพ่ือใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด รวมถึงยังคงเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กําหนด จะตองรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี  

๑) กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึน 

๒) กําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดําเนินงาน เชน ติดตามผลการดําเนินงานทุก ๑ เดือน 

บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดใหครบถวน 

๓) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด กรณีท่ีพบวาผลการดําเนินงาน                

ไมเปนไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติการ 

๔) เมื่อดําเนินการตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานทั้งหมดใหทําการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 

และเปาหมายท่ีกําหนด พรอมจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
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๔๑ 

๔.๖  การทบทวนผลการดาํเนนิงาน 

องคกรมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังตองมีการ

ตัดสินใจแกไขการดําเนินงานท่ีไมมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการดําเนินงานเปนไปตาม    

ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลอยางนอยทุก ๖ เดือน 

๒) การประชุมมีการทบทวนผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปน้ี 

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 

๒.๒) ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 

๒.๕) การเป ล่ียนแปลงท่ี สํา คัญท่ีอาจกอให เกิดผลกระทบตอการดําเ นินงานตาม      

แผนการดําเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 

๒.๗) อื่นๆ  ท่ีจําเปน 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องคกรตองทําการทบทวนผลการดําเนินงาน ทุก ๖ เดือน โดยคณะกรรมการกํากับดูแล และรวบรวม

หลักฐานตางๆ เพ่ือแสดงความสอดคลองตามขอกําหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปน้ี   

๑) จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด อยางนอย

ทุก ๖ เดือน 

๒) กําหนดวาระการประชุมโดยใหมีวาระการประชุมครอบคลุมหัวขอดังตอไปน้ี  

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน   

 การตอบสนองตอขอรองเรียน  

 ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน   

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน   

 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน  

 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 

 อื่นๆ ท่ีจําเปน   

๓) จัดทําบันทึกรายงานการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 



 

 

 

 

ภาคผนวก  

ตัวอยางแนวทางการปฏบิัต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔  ขอ้ก ำหนด 

๔.๑  กำรก ำกบัดแูล 

 ๔.๑.๑ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูล 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ผงัโครงสรำ้งคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรกำรทอ่งเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวอำจมีต ำแหน่งอื่นๆขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเห็นชอบ 

และสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้  

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรกำรทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และกำรก ำหนดหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้  

ค ำสั่งองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยนื  

ที ่๐๑ / ๒๕๖๐ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่ว 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว

อย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ

ส่วนรวม ท้ังทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนคุณภำพชีวิตของ

ชุมชนและควำมปลอดภัยของผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยว 

ท้ังนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  ดังต่อไปน้ี 

๑. นำยใจดี  สมศักดิ์ศร ี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยซื่อตรง  สุจริต รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยรักบ้ำน  ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน กรรมกำร 

๔. นำยช่วยเหลือ  ภักด ี ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก กรรมกำร 

๕. นำงสำวท่องเที่ยว  ใจงำม ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ กรรมกำร   

๖. นำงสำวสง่เสริม  รักบ้ำน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

๑. ก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืนท่ีมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วในพื้นท่ี  

๒. พิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท้ังระยะสั้นและระยะยำว  ตำมท่ี
คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืนน ำเสนอ โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับ    

ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญ 

๓. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวขององค์กรอย่ำงน้อยทุก ๖ เดือน 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    

  ..................................................................... 

          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๑.๒  ทศิทำงกำรจดักำรกำรทอ่งเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่สำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยในองคก์ร 

เชน่ กำรประชมุ กำรตดิบอรด์

ประชำสัมพนัธ ์เปน็ตน้ 

สือ่สำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ภำยนอกองคก์รไดร้บัทรำบ เชน่ เสียงตำม

สำยของชุมชน หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่      

กำรประชมุรว่มกบัชุมชน เปน็ตน้ 

(ตวัอยำ่ง) 

สภำพภมูศิำสตรแ์ละสงัคม 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยนื 

สภำพเศรษฐกจิ 

 ประชำชนในพื้นที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม รับจ้ำง เลี้ยง

สัตว์และค้ำขำย  ช่วงฤดูกำลของกำรท่องเที่ยวอยู่ในเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ จะมีรำยได้เสริมจำก

กำรให้บริกำรกับนักท่องเที่ยว เช่น กำรขำยของท่ีระลึก กำรขำยอำหำร กำรรับจ้ำงน ำเที่ยวและกำร

ให้บริกำรที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น 

สภำพสงัคม 

 คนท้องถิ่น  ประชำกรมีควำมผูกพันกับท้องถิ่น  มีวิถีชีวิต  ควำมเชื่อ  วัฒนธรรมและประเพณีที่

คล้ำยกัน  และนับถือศำสนำพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษำ

ตอนปลำย มีอำยุประชำกรเฉลี่ย ๒๕ ปี มีหน่วยบริกำรประชำชนในพื้นที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย

และทรัพย์สินของประชำชน มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล มีอำสำสมัครสำธำรณสุข  

มูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

สภำพภมูศิำสตรแ์ละสงัคม (ตอ่) 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยนื 

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ทรัพยำกรน้ ำ มีสระน้ ำ จ ำนวน ๑๒ แห่ง ล ำห้วย จ ำนวน ๕ แห่ง ฝำย จ ำนวน ๘ แห่ง หนองน้ ำ 

จ ำนวน ๑๕ แห่ง ชุมชนจะใช้เป็นแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพื่อกำรเกษตรได้ตลอดท้ังปี 

 ทรัพยำกรป่ำไม้ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีป่ำไม้เบญจพรรณ ชุมชนใช้ประโยชน์ใน

กำรหำของป่ำ  

 สภำพสิ่งแวดล้อม คุณภำพแหล่งน้ ำโดยทั่วไปยังมีสภำพดี คุณภำพอำกำศมีสภำพดี มีฝุ่นละอองบ้ำง

ในฤดูแล้ง กำรจัดกำรขยะชุมชนมีกำรรณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะ ในส่วนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ

น ำมำผลิตปุ๋ย ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้จะถูกรวบรวมและก ำจัดโดยวิธีกำรฝังกลบตำม

หลักสุขำภิบำล ในส่วนของพื้นที่ชุมชนยังไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งหำกมีชุมชนหนำแน่นมำกขึ้นอำจ

ท ำให้เกิดปัญหำต่อแหล่งน้ ำธรรมชำติได้  

 

สภำพพื้นทีท่อ่งเทีย่วในเขตควำมรบัผิดชอบขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยนื 

 พืน้ที่ทอ่งเทีย่ว  ได้แก่  

o น้ ำตกไหลเยน็ เป็นน้ ำตกท่ีมีทั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีควำมสวยงำมมำกที่สุดคือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นหน้ำผำขนำดใหญ่ มีน้ ำตกไหลตลอดปี และยังคงมีควำมเป็นธรรมชำติที่สวยงำม 

o ถ้ ำสวยงำม เป็นถ้ ำท่ีมีขนำดใหญ่ ทำงขึ้นถ้ ำเป็นบันได ๓๙ ขั้น ภำยในถ้ ำเป็นทำงเดินคดเค้ียว 
บำงแห่งเป็นทำงเดินแคบๆ ระหว่ำงทำงเดินจะพบ หินงอกหินย้อยที่สวยงำม  

 ภมูอิำกำศ มี ๓ ฤดู ได้แก่  

- ฤดฝูน ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม-กันยำยน เป็นช่วงเวลำที่เหมำะกับกำรท่องเที่ยวน้ ำตก 

รวมทั้งสำมำรถล่องแก่งในล ำน้ ำเพื่อชมธรรมชำติตลอดสองฝั่งที่สวยงำม 

- ฤดหูนำว ระว่ำงเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ อำกำศจะเริ่มหนำวและหนำวจัดในเดือนธันวำคมถึง 

มกรำคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เหมำะส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรสัมผัสอำกำศหนำว

และทะเลหมอก  

- ฤดรูอ้น ระหว่ำงเดือนมีนำคม-เมษำยน ช่วงนี้อำกำศจะร้อนและร้อนจัดในเดือนเมษำยน 

นักท่องเท่ียวสำมำรถร่วมงำนประเพณีสงกรำนต์ 

  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

สภำพภมูศิำสตรแ์ละสงัคม (ตอ่) 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยนื 

ประเพณทีอ้งถิน่ 

 ประชำชนในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นควำมเชื่อตั้งแต่โบรำณ โดยยึดถือ

สืบทอดกันมำต้ังแต่สมัยโบรำณ ได้แก่  

o ประเพณตีำนข้ำวใหม่ เป็นกำรท ำบุญให้ข้ำวและขอบคุณพระแม่โพสพ โดยทุกบ้ำนจะน ำข้ำวใหม่มำ
รวมกันที่วัดและถวำยแก่พระสงฆ์เพื่อควำมเป็นสิริมงคลและเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป 

o ประเพณบีญุบัง้ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเป็นช่วงท่ีฝนจะตกลงมำ เพื่อเป็นกำรบูชำพระยำ
แถน ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำพระยำแถนมีหน้ำที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำล หำกหมู่บ้ำน

ใดไม่จัดงำนบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตำมฤดูกำล สถำนที่จัดงำนจะใช้วัดเป็นศูนย์กลำง 

กำรหำฤกษ์ยำมในกำรบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสำวพรหมจรรย์มำตอกบั้งไฟเป็นคนแรก 

เพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะท ำให้บั้งไฟขึ้นสูง 

ปฏทินิทอ่งเที่ยว ๑๒ เดอืน 

เดอืน กจิกรรมทอ่งเทีย่ว 

มกรำคม ประเพณตีำนขำ้วใหม ่

กมุภำพนัธ ์ งำนกำชำด 

มนีำคม ประเพณไีหวพ้ระธำต ุ

เมษำยน ประเพณสีงกรำนต ์

พฤษภำคม งำนบญุเดอืนหก 

มถินุำยน ประเพณบีญุบัง้ไฟ 

กรกฎำคม เดนิป่ำหนำ้ฝน 

สิงหำคม เทีย่วน้ ำตก ชมถ้ ำ 

กนัยำยน ลอ่งแก่งชมธรรมชำต ิ

ตลุำคม ประเพณอีอกพรรษำ 

พฤศจิกำยน เทศกำลไมด้อกเมอืงหนำว 

ธนัวำคม ชมทะเลหมอก 

 

                                                    จัดท ำโดย................................................................. 

    นักพัฒนำกำรท่องเท่ียว 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยนื  

เรือ่ง กำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยั่งยนื 

  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืนมีควำมมุ่งม่ันในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้เกิดควำมยั่งยืนจึง

ก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวดังนี้ 

วสิยัทัศน ์

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน 

ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิผล” 

พนัธกจิ 

๑) วำงแผน พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง 

๒) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และระบบคมนำคมด้ำนกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓) อนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษำเอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  

๔) ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและ

ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในท้องถิ่น  

๕) ประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและเข้ำร่วมกิจกรรมของ
องค์กร 

ค่ำนยิม 

๑) มั่นคงในคุณธรรม 

๒) มีจริยธรรมโปร่งใส 
๓) สร้ำงคุณค่ำให้ชุมชน 

๔) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล 

๕) ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

          จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  

                    ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐   

 

 

 ..................................................................... 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

  



 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยนื  

เรือ่ง นโยบำยกำรจดักำรทอ่งเที่ยวอยำ่งยั่งยนื 

เพื่อให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน จึงประกำศ

นโยบำยดังนี้ 

๑) บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำม
โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ  

๒) ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ให้กับพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตนเอง
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกป้อง ดูแลและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดควำมยั่งยืน 

๔) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเท่ียว 

๕) ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

 

          จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  

                    ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

  

 

 ..................................................................... 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

  



 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ค ำแถลงนโยบำย 

เรือ่ง ยทุธศำสตรใ์นกำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื 

ของ นำยใจด ีสมศกัดิศ์ร ีในวนัที่ ๒๘ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ น.  

 ณ. หอ้งประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยนื 

 

๑) ด้ำนบรหิำรจดักำรพืน้ทีแ่หล่งทอ่งเทีย่วอยำ่งยั่งยนื 

 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน/องค์กรต่ำงๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีบทบำทและมีส่วนร่วม              

ในกำรพัฒนำพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 

 พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพของชุมชนด้ำนกำรท่องเท่ียว เพื่อ

ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 

๒) ด้ำนกำรฟืน้ฟแูละพฒันำสถำนทีท่อ่งเทีย่ว 

 ฟื้นฟูและพัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวที่เสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของ

ท้องถิ่น 

 ปรับปรุงและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ท่องเที่ยวให้เหมำะสม 

๓) ด้ำนกำรอนรุกัษว์ฒันธรรม ประเพณ ีสิง่แวดลอ้มและอตัลกัษณข์องทอ้งถิน่ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี 

และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 มีกำรจัดสรรพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ในกำรท่องเท่ียวและพ้ืนที่อนุรักษ์อย่ำงชัดเจน เพื่อรักษำ

เอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

 รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อปกป้องและรักษำส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

          

          

  

  

 

 

 

 

 

 



 ๔.๑.๓  คณะท ำงำนกำรบรหิำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื 

(ตวัอยำ่ง) 

ผงัโครงสรำ้งคณะท ำงำนส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรกำรทอ่งเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่สำรผงัโครงสร้ำง บทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ

ใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้งภำยในองค์กร เชน่ กำรประชมุ 

 กำรตดิบอรด์ประชำสมัพนัธ ์เปน็ตน้ 



 

 

(ตวัอยำ่ง) 

บทบำท หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

นกัพฒันำกำรทอ่งเทีย่ว 

 ส่งเสริมและเผยแพร่กำรท่องเที่ยวขององค์กร 

 ควบคุมกิจกำรบริกำรท่องเท่ียวที่เก่ียวข้องกับองค์กร 

 ต้อนรับ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียว 

 รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เช่น สถิตินักท่องเที่ ยว และข้อร้องเรียน      

เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในกำรเผยแพร่และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำกำรท่องเท่ียวให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 

 พัฒนำปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นใหม่และพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

บ ำรุงรักษำสภำพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์และ

ดั้งเดิม 

เจำ้หนำ้ทีป่อ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

 ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดอันตรำยและควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 

 ป้องกันและบรรเทำจำกอุทกภัยหรือภัยพิบัติตำมธรรมชำติ 

 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรรเทำและระงับสำธำรณภัย

ต่ำงๆ 

 จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และด ำเนินกำรฝึกซ้อมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 รักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่ท่องเที่ยวและป้องกันอันตรำยจำกกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวที่

อำจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียว 

เจำ้หนำ้ทีส่ขุำภบิำล 

 จัดท ำข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษ และผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่

ท่องเทีย่ว และรำยงำนผลตรวจวัดให้กับสำธำรณะ 

 ก ำหนดมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรส ำหรับท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 

 ก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของกำรท่องเที่ยวให้เป็นไปตำม

กฎหมำย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

         มีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

          ..................................................................... 

                   นำยยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนกแก้ว 



๔.๒  แผนกำรด ำเนนิงำน 

(ตวัอยำ่ง) 

แผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรทอ่งเทีย่ว ประจ ำป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔  

ล ำดบั แผนกำรด ำเนนิงำน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ 

แผนดำ้นบรหิำรจดักำรพืน้ที่ทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื      

๑.๑ โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

    

๑.๒ 
โครงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนและส่งเสริม

อำชีพ 
 

 

   

๑.๓ 
โครงกำรสัมมนำเวทีสัญจรแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น 
     

๒ 

แผนดำ้นกำรฟืน้ฟแูละพฒันำสถำนทีท่อ่งเที่ยว      

๒.๑ 
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งพ้ืนที่

ท่องเที่ยว 

 

    

๒.๒ 

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกเส้นทำงเข้ำสู่พ้ืนที่

ท่องเที่ยว 

 

 

   

๒.๓ 
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกห้องน้ ำ-ห้องสุขำ 
 

 

   

๓ 

แผนดำ้นกำรอนรุกัษว์ฒันธรรม ประเพณ ี

สิ่งแวดลอ้มและอตัลกัษณข์องทอ้งถิน่ 
     

๓.๑ 
โครงกำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรม 

ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
     

๓.๒ 
โครงกำรส ำรวจสภำพภูมิศำสตร์ในพื้นที่

ท่องเที่ยวและจัดท ำฐำนข้อมูล 
     

๓.๓ 
โครงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยในพื้นที่

ท่องเที่ยว 
     

๓.๔ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเท่ียว 

 

    

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

แผนปฏิบตังิำนประจ ำป ี๒๕๖๐ 

โครงกำรปลกูตน้ไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเท่ียว 

เปำ้หมำย ๑) มีจ ำนวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐% 

กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

ปงีบประมำณ ๒๕๖๐ 

ป ี๒๕๕๙ ป ี๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ศึกษำและรวบรวม
พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

งำน

สิ่งแวดล้อม 

 

           

๒) เพำะพันธ์ุกล้ำไม้ 
งำน

สิ่งแวดล้อม 
 

 

          

๓) ส ำรวจพื้นที่เพำะปลูก
ในพื้นที่ท่องเท่ียว 

งำน

สิ่งแวดล้อม 

 

          
 

 

๔) ประชำสัมพันธ์ให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว

และหน่วยงำนในพื้นที่

ร่วมกิจกรรม 

งำน

ประชำสัมพันธ์ 
  

 

         

๕) เตรียมพื้นที่ส ำหรับ
กำรเพำะปลูกในพื้นที่

ท่องเที่ยว 

งำนโยธำ      

 

      

๖) ด ำเนินกิจกรรม
เพำะปลูกกล้ำไม้พันธ์ุ

ท้องถิ่น 

งำนส่งเสริม

กำรท่องเท่ียว 
       

 

    

๗) ดูแลรักษำต้นไม้ที่
ปลูกอย่ำงต่อเนื่อง 

คนงำนทั่วไป        

 

    

๘) สรุปผลโครงกำรและ
ติดตำมประเมินผล

กำรรอดของต้นไม้ 

งำน

สิ่งแวดล้อม 
          

 

 

 



๔.๓  กำรน ำไปปฏบิตั ิ

 ๔.๓.๑  กำรสนับสนนุกำรมสี่วนรว่ม 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรน ำศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถิน่มำใชต้กแตง่ภูมทิศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(กำรสือ่สำรและเปดิโอกำสใหช้มุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในกำรพฒันำพืน้ที่ทอ่งเทีย่ว) 

 
โครงกำรปรบัภมูทิศันใ์น

พืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว 

 กำรแบง่พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์

ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 
ขอ้ปฏบิตัใินกำรเข้ำใชพ้ืน้ที่

แหลง่ทอ่งเทีย่ว  
โครงกำรพฒันำเสน้ทำง

เขำ้ถึงแหลง่ทอ่งเทีย่ว 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรแบง่เขตพืน้ทีใ่ชป้ระโยชนเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วและพืน้ทีอ่นรุกัษ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ขอ้ปฏบิตัใินแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 เพื่อให้ประชำชนหรือนักท่องเท่ียวได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงถูกต้อง ตำมแนวทำง

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงก ำหนดข้อปฏิบัติในพื้นที่ ดังน้ี 

๑. โปรดเดินทำงตำมเส้นทำงที่ก ำหนดหรือน ำยำนพำหนะ เข้ำ-ออกในจุดท่ีก ำหนดไว้เท่ำนั้น 
๒. ห้ำมเก็บหรือน ำออก หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นอันตรำยต่อพืชพรรณและสัตว์ป่ำ  
๓. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวำงให้ และไม่ควรน ำอำหำรที่บรรจุในกล่องโฟม เข้ำในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว 
๔. ห้ำมน ำสัตว์เลี้ยงของท่ำนเข้ำไปในเขตพื้นที่ 
๕. ห้ำมขีดเขียน ปิดประกำศ หรือท ำลำยโบรำณสถำน 
๖. ห้ำมรุกล้ ำพ้ืนที่สำธำรณะ 



(ตวัอยำ่ง)  

ปำ้ยต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔.๓.๒  กำรสนับสนนุศกัยภำพชุมชน 

 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรพฒันำทกัษะกำรประกอบอำชพีในชมุชนทอ้งถิน่ 

 

 

 

                      

 

 

     

              (กำรผลิตเครือ่งปัน้ - ดนิเผำ)                  (กำรท ำเกษตรอนิทรยี)์                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                (กำรปลูกผักปลอดสำรพษิ)                                  (กำรจกัสำน) 

 

 

 

 

 



 ๔.๓.๓ กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 

(ตวัอยำ่ง) 

รำยกำรและวธิกีำรตรวจสอบคณุภำพน้ ำอย่ำงงำ่ย 

 

รำยกำร วธิีกำรตรวจวดัทีแ่นะน ำ 

ลักษณะทำงกำยภำพ เช่น สี 

กล่ินของน้ ำ เป็นต้น 
สังเกต 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนำมัย 

อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอรแ์บบกระเปำะ 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง กระดำษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter 

ออกซิเจนละลำยน้ ำ  ชุดทดสอบออกซิเจนละลำย (ว.๓๑๒) ของกรมอนำมัย 

(ที่มำ: คู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงง่ำย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกำยน ๒๕๔๗) 

หมำยเหต:ุ  ในเบื้องต้นองค์กรสำมำรถใช้วิธีตรวจวัดคุณภำพน้ ำอย่ำงง่ำยได้ เมื่อองค์กรมีควำมพร้อม                       

มำกขึ้นควรพิจำรณำตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เพื่อให้ผลกำร

วิเครำะห์มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

แบบรำยงำนผลกำรตรวจวดัคณุภำพน้ ำ 

 

แหลง่น้ ำ 
จดุ

ตรวจวดั 

รำยกำร 

ประเภท

คณุภำพน้ ำ 
กำรใชป้ระโยชน ์

pH 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

FCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

ล ำห้วย ก. A ๖.๙ ๔.๔ ๒.๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ประเภท ๓ 

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผำ่น

กำรปรับปรุงคณุภำพน้ ำทั่วไป

ก่อน 

- กำรเกษตร 

คลอง  ข. B ๗.๔ ๖.๗ ๐.๗ ๑๗,๐๐๐ ๗๘ ประเภท ๒ 

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผำ่น

กำรปรับปรุงคณุภำพน้ ำทั่วไป

ก่อน 

- กำรประมง 
- กำรว่ำยน้ ำและกีฬำทำงน้ ำ 

สระน้ ำ  ค. C ๘.๑ ๗.๔ ๐.๙ ๔๙๐ ๓๓ ประเภท ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

ตำรำงบนัทกึกำรใชไ้ฟฟำ้ 

หนว่ยงำน………………………….…………  อำคำร……………………….……………..   เลขมเิตอร…์……………………… 

ล ำดบั วนัทีจ่ด เลขมเิตอร ์(กอ่น) เลขมเิตอร ์(หลัง) ปรมิำณทีใ่ช ้(หนว่ย) 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

                                    

 ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

  ตำรำงบนัทกึกำรใชน้้ ำ 

หนว่ยงำน………………………….…………    อำคำร……………………….……………..  เลขมเิตอร…์……………………… 

ล ำดบั วนัทีจ่ด เลขมเิตอร ์(กอ่น) เลขมเิตอร ์(หลัง) ปรมิำณทีใ่ช ้(หนว่ย) 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 

   ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรสง่เสรมิกำรลดกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก 

                     

 

 

 

                                              

 

           (กำรใชบ้รรจภุณัฑท์ีย่อ่ยสลำยได)้               (กำรเลีย้งไสเ้ดอืนดนิเพือ่ก ำจดัขยะอนิทรยี)์          

 

(ตวัอยำ่ง) 

มำตรกำรลดมลพิษทีแ่หลง่ก ำเนดิ 

 

 

 

                                              (กำรคดัแยกขยะ ชว่ยลดปรมิำณขยะทีต่อ้งก ำจัด) 

 

 

 

 

(ถงัดักไขมนัอยำ่งงำ่ย) 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

มำตรกำรลดหรอืทดแทนกำรใช้สำรเคมอีนัตรำย 

 

 

 

 

 

 

 

(กำรผลติน้ ำหมกัชวีภำพ) 

 

(ตวัอยำ่ง) 

พชืและสตัวต์ำ่งถิน่ 

 

        
 
 
 
 

 

 

 

                         (เต่ำญี่ปุ่น)                                         (ผักตบชวำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำมำรถปรบัตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มในประเทศไทยไดด้ี ทนทำนตอ่มลภำวะไดด้ี 

 ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่ระบบนเิวศ 



๔.๓.๔ กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภัย 

(ตวัอยำ่ง) 

หมำยเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ 
 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

อปุกรณค์วำมปลอดภยั 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ยำและอปุกรณป์ฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๑ เหตุดว่น-เหตรุ้ำยทกุชนิด ๑๑๙๒ แจง้รถหำย ถกูขโมย 

๑๙๙ เหตไุฟไหม-้ดับเพลงิ ๑๖๖๙ หนว่ยแพทย์ฉกุเฉนิ 

๑๑๕๕ สำยดว่นต ำรวจทอ่งเทีย่ว ๑๑๙๓ ต ำรวจทำงหลวง 

๑๑๙๕ กองปรำบปรำม ๑๑๙๙ กรมเจำ้ทำ่ เหตดุว่นทำงน้ ำ 

๑๗๘๔ 
กรมปอ้งกันและ 

บรรเทำสำธำรณภยั 
๑๑๘๒ 

ศูนยบ์รกิำรขำ่วอำกำศ 

 กรมอตุนุยิมวทิยำ 



๔.๓.๕ กำรจดัเตรยีมสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 

(ตวัอยำ่ง) 

ปำ้ยบอกทำงหรอืปำ้ยแนะน ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัผูท้พุพลภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๓.๖ กำรสง่เสรมิกำรตลำด 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรประชำสัมพนัธก์ำรทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๓.๗ กำรตดิตำมควำมเปลี่ยนแปลง 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรประเมนิขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบันกัทอ่งเทีย่ว  

 จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขำ มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดใน

ครั้งหนึ่งๆ ได้ ๑๐ คน โดยค ำนวณจำกขนำดพ้ืนที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร.ม. ต่อคน เป็นต้น 

 ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับในแต่ละด้ำนจะถูกน ำมำพิจำรณำร่วมกันเพื่อก ำหนดขีดควำมสำมำรถ

สูงสุดที่พื้นที่น้ันๆ จะสำมำรถรองรับได้ เช่น 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนนิเวศวิทยำสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๒๕๐ คนต่อวัน 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำยภำพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๓๒๐ คนต่อวัน 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๒๐๐ คนต่อวัน 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนจิตวิทยำ ๓๕๐ คนต่อวัน 

 พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คือ ๒๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจัยจ ำกัดอยู่ที่ขีด

ควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 

หมำยเหตุ :  ตัวอย่ำงกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวนี้ เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อให้เกิด

ควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย ซึ่งกำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ท่องเที่ยว

จริงต้องมีกำรศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆและมีกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรก ำหนดจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวเขำ้อทุยำนแหง่ชำติ 

 อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ ำดัง ก ำหนดให้นักท่องเท่ียวเข้ำพักค้ำงคืนได้สูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน 

 อุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ ก ำหนดให้นักท่องเท่ียวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน 

 อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน  

 อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ ก ำหนดใหน้ักท่องเท่ียวเข้ำค้ำงคืนได้ ๗๔๒ คน ไปกลับได้ ๒,๐๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน ก ำหนดให้นักท่องเท่ียวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ ก ำหนดให้นักท่องเท่ียวเข้ำค้ำงคืนได้ ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน 

(ที่มำ:  ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เรื่อง กำรก ำหนดจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปในอุทยำนแห่งชำติ ฉบับลงวันที่ 

๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๐) 



(ตวัอยำ่ง) 

ผลกระทบดำ้นตำ่งๆ ของพืน้ทีท่อ่งเที่ยว 
 

ด้ำน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

เศรษฐกิจ  รำยได้เพิ่มขึ้น  ค่ำครองชีพสูงขึ้น 

สังคม 

 ประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

 คนในท้องถิ่นได้รับควำมสะดวกสบำยมำก
ขึ้น จำกสำธำรณูปโภคในพื้นที่ท่องเที่ยว 

 ลดปัญหำกำรอพยพเข้ำไปท ำงำนในเมือง
หลวง 

 ปัญหำอำชญำกรรม 
 มีค่ำนิยมผิดๆ จำกกำรเลียนแบบ
นักท่องเท่ียว 

 กำรเลือนหำยของอำชีพด้ังเดิมในท้องถิ่น 
 ปัญหำโสเภณี 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

 วัฒนธรรมได้รับกำรรือ้ฟื้น ในเทศกำล
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 

 คนท้องถิ่นรับวัฒนธรรมใหม่ของ
นักท่องเท่ียว 

สิ่งแวดล้อม  มีกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ 
 มีโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว 

 เกิดควำมตระหนักในกำรก ำจัดของเสีย 

 พื้นที่ธรรมชำติบำงส่วนถูกท ำลำย 
 กิจกรรมบำงประเภทมีผลต่อธรรมชำติ 
เช่น กำรตั้งกองไฟ เป็นต้น 

 เกิดขยะมูลฝอยมำกขึ้น 
 เกิดน้ ำเน่ำเสีย จำกผู้ประกอบกำร เช่น 
ร้ำนอำหำร ท่ีพัก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

แบบสอบถำมควำมพงึพอใจ 

o เพศ  ชำย    หญิง 

o อำยุ  ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี   ๒๐ – ๔๐ ปี 

 ๔๑ – ๖๐ ป ี  ๖๑ ปีขึ้นไป 

o ท่ำนเคยเดินทำงมำท่องเที่ยวที่แห่งนี้มำก่อนหรือไม่ 

 เคย จ ำนวน  ………….   ครั้ง (รวมครั้งนี้)  ไม่เคย 

o ปัจจัยของกำรเลือกมำท่องเท่ียว 

 เพื่อนแนะน ำ     เห็นจำกส่ือ/สิ่งพิมพ์ 

 มีสถำนที/่กิจกรรมท่องเท่ียวที่น่ำสนใจ  อำหำรอร่อย 

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..  

o ในกำรเดินทำงมำเที่ยวครั้งนี้ ท่ำนพักค้ำงแรมในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่ 

 พัก  จ ำนวน …………….. คืน   ไม่พัก 

o ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับจำกพื้นที่ท่องเท่ียวครั้งนี้มำกน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หวัขอ้ 
พอใจ

มำก (๕) 

พอใจ 

(๔) 

เฉยๆ 

(๓) 

ไมค่่อย

พอใจ (๒) 

ไมพ่อใจ 

(๑) 

ดำ้นกำรใหบ้รกิำรของเจำ้หนำ้ที/่บคุลำกร ทีใ่หบ้รกิำร      

เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรดว้ยควำมสภุำพ เปน็มติร      

เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรดว้ยควำมสะดวก รวดเรว็      

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเอำใจใส ่กระตอืรอืรน้ เตม็ใจใหบ้รกิำร      

เจำ้หนำ้ทีใ่หค้ ำแนะน ำ ใหข้อ้มลู หรอืตอบขอ้ซกัถำมได้

เป็นอยำ่งด ี

     

มชีอ่งทำงกำรรบัขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรยีน ทีเ่หมำะสม      

ดำ้นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก      

กำรเดนิทำงสะดวก ปลอดภยั มปีำ้ยสญัลกัษณบ์อกทำง

ชดัเจน 

     

มสีถำนทีจ่อดรถ เหมำะสม สะดวก ปลอดภยั      

มหี้องน้ ำ หอ้งสุขำ ทีส่ะอำด เพยีงพอ สะดวกต่อกำรใชง้ำน      

สำธำรณปูโภคพืน้ฐำน (ไฟฟำ้ น้ ำดืม่ น้ ำใช ้) มคีณุภำพดี      

กำรใหข้อ้มลูของแหลง่ทอ่งเทีย่วทีถ่กูต้อง ชดัเจน เชน่ 

ปำ้ย สญัลกัษณ ์เอกสำรแผน่พบั เป็นตน้ ใหข้อ้มลูที่

ถกูตอ้ง ชดัเจน 

     

มปีริมำณถงัขยะทีเ่พยีงพอ ไมม่ขียะตกคำ้ง 
     

ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรทอ่งเทีย่ว      

พืน้ทีท่่องเทีย่วมคีวำมสมบรูณ ์สวยงำม สะอำด      

ควำมสะดวก สะอำด ปลอดภยั ของสถำนที ่      

กำรจดัสถำนที ่กำรตกแตง่ภมูิทศันเ์หมำะสม กลมกลนื

กบัธรรมชำตขิองพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

     

ควำมพงึพอใจโดยรวมตอ่กำรมำใชบ้รกิำรครัง้นี ้      

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ :  

    

 

 

 

 



๔.๓.๘ กำรสง่เสรมิแนวคดิกำรทอ่งเที่ยวอยำ่งยั่งยนื 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรสง่เสรมิแนวคดิกำรทอ่งเที่ยวอยำ่งยั่งยนืใหก้บันกัทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔ กำรสนบัสนนุ 

๔.๔.๑   กำรเสรมิสรำ้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนกั 

(ตวัอยำ่ง) 

หลกัสตูรฝกึอบรม 

หลักสตูร กลุม่เปำ้หมำย 

วฒันธรรมและเอกลกัษณท์อ้งถิน่ ชมุชน 

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ นกัเรยีน 

กำรจดักำรควำมปลอดภยัในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว บคุลำกรองคก์ร 

กำรจดักำรสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ บคุลำกรองคก์ร 

กำรอนรุกัษท์รพัยำกรธรรมชำติ บคุลำกรองคก์ร/ชมุชน 

กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น บคุลำกรองคก์ร 

กำรเตรยีมควำมพรอ้มเกีย่วกบัภำวะฉุกเฉนิ

และกำรฝกึซอ้มแผนฉกุเฉิน 

บคุลำกรองคก์ร/ชมุชน 



 ๔.๔.๒ กำรสือ่สำร และกำรตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ กำรสือ่สำร 

(ตวัอยำ่ง) 

ชอ่งทำงและวิธกีำรสือ่สำร 

ผู้สง่สำร สำร ชอ่งทำงกำรสือ่สำร ผูร้บัสำร 

อบต. /ทต.  ทิศทำงกำรจดักำรทอ่งเทีย่ว แผน่พบั นกัทอ่งเทีย่ว ผูม้ำเยอืน 

 แผนกำรด ำเนนิงำน คูม่อื ชมุชนทอ้งถิน่ 

 ขอ้มลูองคก์ร/ขอ้มลูพืน้ที่
ทอ่งเทีย่ว 

ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์ หนว่ยงำนรำชกำรในพืน้ที ่

 ขำ่วสำรควำมเคลือ่นไหว เชน่ 
กจิกรรมตำ่งๆ 

วทิย ุ ผูป้ระกอบกำรในพืน้ที ่

 กฎระเบยีบ ขอ้ก ำหนด 
ขอ้บงัคบักำรใชพ้ืน้ที่ 

เสยีงตำมสำย  

 ผลกระทบจำกกำรทอ่งเทีย่ว/
กำรเปลีย่นแปลงของพืน้ที่ 

รำยงำน 
 

 

 ๔.๔.๒.๒ กำรตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

(ตวัอยำ่ง) 

ขัน้ตอนกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นักท่องเที่ยว/           

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
แยกประเภทและ   

บันทึกข้อมูล  

ด ำเนินกำรแก้ไขและ

ป้องกันกำรเกิดซ้ ำของ

ข้อร้องเรียน  

 

น ำเสนอแนวทำงแก้ไขและ

ป้องกันกำรเกิดซ้ ำ ให้

ผู้บริหำรเพื่อพจิำรณำ

ด ำเนินกำร 

(ไม่เกิน ๑ วัน) 

วิเครำะห์สำเหตุแนว

ทำงกำรแก้ไขและ

ป้องกันกำรเกิดซ้ ำ  

(ไม่เกิน ๒ วัน) 

 

แจ้งกลับ ผู้ร้องเรยีน 



(ตวัอยำ่ง) 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๕ กำรตดิตำม เฝำ้ระวงั และวดัผลกำรด ำเนนิงำน 

(ตวัอยำ่ง) 

แผนปฏิบตังิำนประจ ำป ี๒๕๖๐ 

โครงกำรปลกูต้นไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเท่ียว 

เปำ้หมำย ๑) มีจ ำนวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐% 

สรุปผลโครงกำร ท ำกำรปลูกพันธุ์ ไม้พื้นถิ่น ในบริเวณลำนกำงเต้นท์ และที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว       

จ ำนวน ๑๒๐ ต้น ท ำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒% 

กิจกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

ปงีบประมำณ ๒๕๖๐ 

ป ี๒๕๕๙ ป ี๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศกึษำและรวบรวมพนัธุไ์ม้
พืน้ถิน่ 

งำนสิง่แวดลอ้ม 

 

           

ผลกำรด ำเนนิกำร 
 

           

๒. เพำะพนัธุก์ล้ำไม ้
งำนสิง่แวดลอ้ม    

 

 

       

ผลกำรด ำเนนิกำร     
 

       

๓. ส ำรวจพืน้ทีเ่พำะปลกูใน
พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งำนสิง่แวดลอ้ม  
 

          

ผลกำรด ำเนนิกำร 
 

           

๔. ประชำสัมพนัธ์ใหชุ้มชน 
นักทอ่งเทีย่วและหน่วยงำน

ในพืน้ทีร่ว่มกิจกรรม 

งำนประชำสมัพนัธ ์     
 

       

ผลกำรด ำเนนิกำร     
 

       

๕. เตรยีมพืน้ทีส่ ำหรบักำร
เพำะปลกูในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งำนโยธำ       
 

     

ผลกำรด ำเนนิกำร      
 

      

๖. ด ำเนนิกจิกรรมเพำะปลกู
กลำ้ไมพ้นัธุท์อ้งถิน่ 

งำนสง่เสรมิกำร

ทอ่งเทีย่ว 
       

 

    

ผลกำรด ำเนนิกำร        
 

    

๗. ดแูลรกัษำตน้ไมท้ีป่ลกู
อยำ่งตอ่เนือ่ง 

คนงำนทัว่ไป          
 

  

ผลกำรด ำเนนิกำร           
 

 

๘. สรปุผลโครงกำรและ
ตดิตำมประเมนิผลกำร

รอดของตน้ไม ้

งำนสิง่แวดลอ้ม            
 

ผลกำรด ำเนนิกำร           
 

 

 



๔.๖ กำรทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน 

(ตวัอยำ่ง) 

รำยงำนกำรประชมุทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน  

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐  

วนัที ่๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 

ผูเ้ข้ำรว่มประชมุ 

๑. นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยซื่อตรง  สุจริต รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยรักบ้ำน  ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  กรรมกำร 

๔. นำยช่วยเหลือ  ภักดี ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก  กรรมกำร 

๕. นำงสำวท่องเที่ยว  ใจงำม ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ  กรรมกำร 

๖. นำงสำวส่งเสริม  รักบ้ำน นักพัฒนำกำรท่องเท่ียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

เริม่ประชมุเวลำ ๑๐.๐๐ น. 

วำระที่ ๑ เรือ่งทีป่ระธำนแจง้ใหท้ีป่ระชมุทรำบ 

ไม่มี 

วำระที่ ๒ รบัรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 

ไม่มี 

วำระที่ ๓ เรือ่งสบืเนือ่งจำกกำรประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 

ไม่มี 

วำระที่ ๔ เรือ่งเพือ่พจิำรณำ 

๔.๑ ผลกำรปฏบิตัติำมแผนกำรด ำเนนิงำน 

ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีกำรจัดท ำโครงกำร จ ำนวน 

๑ โครงกำร คือ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด  

 

 

 

 

 



แผนปฏบิตัิกำรประจ ำป ี๒๕๖๐ 

โครงกำรปลกูต้นไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้พื้นถิน่ 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเท่ียว 

เปำ้หมำย ๑) มีจ ำนวนพรรณไม้พื้นถิ่นเพิม่ขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐% 

สรปุผลโครงกำร ท ำกำรปลูกพรรณไม้พื้นถิ่น ในบริเวณลำนกำงเต้นท์ และ ที่พักส ำหรับนักท่องเท่ียว จ ำนวน 

๑๒๐ ต้น ท ำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒% 

กิจกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

ปงีบประมำณ ๒๕๖๐ 

ป ี๒๕๕๙ ป ี๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศกึษำและรวบรวมพรรณไมพ้ืน้
ถิน่ 

งำนสิง่แวดลอ้ม 
 

           

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 

 
           

๒. เพำะพนัธุก์ล้ำไม ้
งำนสิง่แวดลอ้ม    

 

 

       

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 
    

 

       

๓. ส ำรวจพืน้ทีเ่พำะปลกูในพืน้ที่
ทอ่งเทีย่ว 

งำนสิง่แวดลอ้ม  
 

          

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 

 

           

๔. ประชำสมัพนัธใ์หชุ้มชน 
นกัทอ่งเทีย่วและหน่วยงำนใน

พืน้ทีร่ว่มกิจกรรม 

งำน

ประชำสมัพนัธ ์
    

 

       

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 
    

 

       

๕. เตรยีมพืน้ทีส่ ำหรบักำร
เพำะปลกูในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งำนโยธำ       
 

     

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 
     

 

      

๖. ด ำเนนิกจิกรรมเพำะปลกูกลำ้
ไมพ้รรณทอ้งถิน่ 

งำนสง่เสรมิกำร

ทอ่งเทีย่ว 
       

 

    

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 
       

 

    

๗. ดแูลรกัษำตน้ไมท้ีป่ลกูอยำ่ง
ตอ่เนือ่ง 

คนงำนทัว่ไป          
 

  

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 
       

 

    

๘. สรปุผลโครงกำรและตดิตำม
ประเมนิผลกำรรอดของตน้ไม ้

งำนสิง่แวดลอ้ม            
 

ผลกำร

ด ำเนนิกำร 
           

 

 

มตทิีป่ระชมุ รับทรำบ 



๔.๒ กำรตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐ มีข้อร้องเรียนจำกนักท่องเที่ยว

จ ำนวน ๑ เรื่อง คือ มีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกมำเที่ยวที่น้ ำตกไหลเย็นในช่วงสงกรำนต์ ท ำให้ทำงเข้ำน้ ำตกไหล

เย็นรถติดจ ำนวนมำก และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ ำ และที่พัก ไม่เพียงพอต่อจ ำนวน

นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกเดินทำงมำแล้วไม่สำมำรถเข้ำไปถึงบริเวณน้ ำตก เนื่องจำกปัจจุบันมี

นักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศเดินทำงมำเที่ยวที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืนเพิ่มขึ้นจ ำนวนมำก ทำงผู้บริหำร

จึงต้องกำรให้เร่งศึกษำกำรจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหำพ้ืนที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 

มตทิีป่ระชมุ รับทรำบและน ำไปปฏิบัต ิ

๔.๓ ผลกำรติดตำม เฝ้ำระวงั และวดัผลกำรด ำเนนิงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ยังคงเป็นไปตำม

แผนงำนที่ก ำหนด ดังนี้ 

 งำนสิ่งแวดล้อม ได้ท ำกำรศึกษำและรวบรวมพรรณไม้พื้นถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลยั่งยืน เช่น ก ำลังพญำเสือโคร่ง มะม่วงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดด ำ รกฟ้ำ และ มะเฟืองช้ำง เป็นต้น ซึ่งได้

ท ำกำรเพำะพันธุ์กล้ำไม้ทั้งหมด ๒๐๐ ต้น นอกจำกนี้ได้ท ำกำรส ำรวจพื้นที่เพำะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งงำน

สิ่งแวดล้อมได้ท ำกำรส ำรวจพื้นที่เพำะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวน้ ำตกไหลเย็น บริเวณลำนกำงเต้นท์ และที่พัก

ส ำหรับนักท่องเที่ยว  

 งำนประชำสัมพันธ์ ได้ท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผ่ำนทำง ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน แผ่นพับประชำสัมพันธ์ website สื่อวิทยุ

ท้องถิ่น และ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

 งำนโยธำ ได้ส ำรวจและจัดเตรียมพื้นที่ส ำหรับกำรเพำะปลูกในพื้นที่ดังกล่ำว 

 งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมเพำะปลูกกล้ำไม้พรรณท้องถิ่นจ ำนวน ๑๒๐ 

ต้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงำม เข้ำมำร่วมกำรปลูกต้นไม้ รวมจ ำนวน ๑๐๐ คน  

 งำนสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลต้นไม้ที่ปลูกจ ำนวน ๑ คน โดยมีหน้ำท่ีรดน้ ำ

และให้ปุ๋ยช่วงแรก 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 

 



๔.๔ ควำมเหมำะสมของทรพัยำกรทีจ่ ำเปน็ในกำรด ำเนนิงำน 

ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืนมีอัตรำก ำลังพลรวมจ ำนวน ๑๕ คน ซึ่งยัง

เพียงพอต่อกำรท ำงำน แต่ส ำหรับโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษำต้นไม้ที่

ปลูก เนื่องจำกในช่วงกลำงปีจะมีกำรจัดงำนท่องเที่ยวท ำให้มีเจ้ำหน้ำที่ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไม่เพียงพอจึงอยำกให้

งำนโยธำส่งเจ้ำหน้ำที่มำช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๐ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบตำมที่เสนอ 

๔.๕ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่อำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำม     

แผนกำรด ำเนินงำน 

มตทิีป่ระชมุ รับทรำบ 

๔.๖ ควำมเหมำะสมของแผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเท่ียว ยังคงมีควำมเหมำะสม 

มตทิีป่ระชมุ รับทรำบ 







ค ำน ำ 

คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับนี้จัดท ำ

ข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้กับองค์กรที่มีบทบำท หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและ

รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยจะเน้นกระบวนกำรด ำเนินงำนที่

สอดคล้องตำมรูปแบบมำตรฐำนสำกล และกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมุ่งหวังที่

จะให้เกิดกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กำรบริหำร

กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. ยึดถือเพื่อ

พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ มีกำร

สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ

สังคม รวมถึงมีกำรอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถ่ินที่ดีงำม

อย่ำงยั่งยืน 

ส ำหรับคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ได้มีกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของ อพท. กับหลักเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส ำหรับ

สถำนที่ท่องเที่ ยวของ GSTC (GSTC-Recognized) และ GSTC ได้ ให้กำรยอมรับว่ำ 

“มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน” มีควำมเทียบเท่ำกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 

(Equivalent to the GSTC Destination Criteria) อพท. หวังว่ำ คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ 

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกองค์กรที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทั้ง

ภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถ่ิน นักวิชำกำร นักพัฒนำและบุคคลทั่วไปที่สนใจกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืนตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำง

ยั่งยืน ได้น ำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกำรพัฒนำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

ที่ดีและยั่งยืนต่อไป 

     องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ที่พิเศษ 

เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 



สำรบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ  

ภำพรวมของมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ๑ 

๑ ขอบข่ำย  ๒ 

๒ ค ำศัพท์และค ำนิยำม ๓ 

๓ หลักกำรด ำเนินงำน ๔ 

๔ ข้อก ำหนด  ๖ 

ส่วนที่ ๒ แนวทำงกำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื  

๔ ข้อก ำหนด  ๑๘ 

 ๔.๑ กำรก ำกับดูแล ๑๘ 

  ๔.๑.๑ คณะกรรมกำรก ำกับดูแล ๑๘ 

  ๔.๑.๒ ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ๒๐ 

  ๔.๑.๓ คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ๒๒ 

 ๔.๒ แผนกำรด ำเนนิงำน ๒๓ 

 ๔.๓ กำรน ำไปปฏิบัต ิ ๒๔ 

  ๔.๓.๑ กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม ๒๔ 

  ๔.๓.๒ กำรสนับสนุนศักยภำพชุมชน ๒๖ 

  ๔.๓.๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ๒๘ 

  ๔.๓.๔ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ๓๔ 

  ๔.๓.๕ กำรจัดเตรียมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ๓๗ 

  ๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรตลำด ๔๐ 

  ๔.๓.๗ กำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง ๔๑ 

  ๔.๓.๘ กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ๔๓ 

 ๔.๔ กำรสนับสนุน ๔๔ 

  ๔.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก ๔๔ 

  ๔.๔.๒ กำรสื่อสำร และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ๔๖ 

 ๔.๕ กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรด ำเนินงำน ๔๙ 

 ๔.๖ กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ๔๙ 

ภำคผนวก   

 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรปฏิบัติ ผ-๑ 



ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

มาตรฐานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้

องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนี้ยังคาดหวังที่จะเห็นผลการด าเนินงานของ

องค์กรที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งถือ เป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มาตรฐานฉบับ

นี้ จึงนับเป็นความท้าทายขององค์กรท่ีมีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานด้าน

การท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ 

วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วย

ค้นหาปัญหาและอุปสรรคในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้ 

วางแผน (Plan): การก าหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อให้องค์กร

สามารถบรรลุทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปฏิบัติ (Do): การน าระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการติดตามผล  



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

๒ 

ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคและความคาดหวัง ตาม

แผนการดําเนินงาน 

ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเม่ือผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและความ

คาดหวัง หรือมีแนวโนมไมเปนไปตามความคาดหวัง รวมท้ังนําผลท่ีไดจากการ

ติดตามผลการดําเนินงานไปพัฒนาอยางตอเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังตอๆ ไป 

มาตรฐานฉบับน้ีเนนใหเห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามมาตรฐาน รวมท้ัง

การปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางดานการทองเท่ียว ซ่ึงความสําเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางนั้น 

ข้ึนอยูกับความมุงม่ันของบุคลากรขององคกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารระดับสูง นอกจากน้ี

หากองคกรใดมีมาตรฐานการจัดการอ่ืนท่ีมีรูปแบบคลายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเขากับมาตรฐานท่ีมี

อยูเดิมได รวมท้ังองคกรควรจะสนับสนุนใหองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับองคกรใหมีการนํามาตรฐานฉบับน้ีไป

บริหารจัดการการทองเท่ียวดวย 

๑ ขอบขาย  

มาตรฐานน้ีเปนขอกําหนดสําหรับองคกรใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยาง

ย่ังยืนท่ีคํานึงถึงประเด็นทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ 

และสุนทรียภาพ โดยประเด็นดังกลาวน้ันไดรับการพัฒนาจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน องคกร

สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของตนเองใหเปนการทองเท่ียว

แบบย่ังยืน โดยการนํามาตรฐานน้ีไปปฏิบัติองคกรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม 

สภาพทางสังคม การใชประโยชนท่ีดิน การจัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม นอกจากน้ีในการ

บริหารจัดการการทองเท่ียวองคกรจะตองคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนใสใจใน

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีและความปลอดภัยของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนควบคูไปดวย 

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมาตรฐานน้ี องคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับการ

ดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการการทองเท่ียว ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการทองเท่ียวท่ียังไมเปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรต้ังไว 

การแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติท่ีสอดคลองตามมาตรฐานฉบับน้ี องคกรสามารถดําเนินการได โดย  

๑) ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอยางเปดเผย หรือ 

๒) ไดรับการยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานโดยกลุมบุคคลท่ีสนใจตอองคกร เชน ชุมชน หรือ 

๓) ไดรับการรับรอง หรือข้ึนทะเบียนเปนองคกรท่ีผานเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐาน 
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๓ 

๒ คําศัพทและคํานิยาม  

มาตรฐานฉบับน้ี ไดกําหนดคําศัพทและคํานิยามเฉพาะไวดังตอไปน้ี 

๒.๑ มาตรฐาน 

เอกสารท่ีจัดทําข้ึนจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนท่ียอมรับกัน

ท่ัวไป เอกสารดังกลาวมีการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการดําเนินการอยางเปนระบบ 

ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

๒.๒ มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการจัดการการทองเท่ียวอยางเปนระบบ ประกอบดวย การ

วางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน 

๒.๓ การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

การจัดการรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจําเปนและรองรับสภาวะในอนาคตทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ โดยคํานึงถึง

การใชทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถ่ิน 

วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

๒.๔ องคกร 

หนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีกํากับดูแล และมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการและสงเสริมการทองเท่ียว 

๒.๕ ชุมชนทองถิ่น 

กลุมคนท่ีอยูรวมกันโดยไดต้ังถ่ินฐานและสืบทอดวัฒนธรรมรวมกันมาอยางเปนระบบ และมีแบบ

แผนในทองถ่ินซ่ึงองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเท่ียว 

๒.๖ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

บุคคล กลุมบุคคล ท่ีใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซ่ึงอาจไดประโยชนหรือเสีย 

ประโยชนจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร 
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๔ 

๒.๗ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ 

บุคคล กลุมบุคคล ท่ีใหความสนใจตอการดําเนินงานขององคกรซ่ึงมีความสําคัญตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานขององคกร 

๒.๘ อัตลกัษณ 

คุณลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงเปนตัวบงช้ีลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศน้ันๆ เชน 

เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา ซ่ึงรวมถึง ภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม และ

ลักษณะเฉพาะบุคคล 

๒.๙ ภูมิศาสตร 

ลักษณะพ้ืนผิวโลกท่ีเก่ียวของกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.๑๐ สุนทรียภาพ 

ความเขาใจและความรูสึกซาบซ้ึงในคุณคาของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ท่ีแตละบุคคล

สามารถเขาใจและรูสึกได 

๓ หลักการดําเนินงาน 

๓.๑ การปฏิบัตติามกฎหมายอยางครบถวน 

องคกรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอ่ืนๆ และไมหาชองทางหลีกเล่ียง โดย 

๑) ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีประกาศดวยอํานาจของ

กฎหมาย ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรท้ังหมด  

๒) กํากับใหบุคลากรท่ีเก่ียวของปฏิบัติใหสอดคลองดวย  

๓) มีการติดตาม และทบทวนเพ่ือใหทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดและกรณีท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบมีการเปล่ียนแปลง 

๔)  พัฒนาการวางแผนขององคกรใหมีการปรึกษาอยางใกลชิดกับผูมีสวนไดสวนเสียและอยู

ภายใตกระบวนการมีสวนรวม กฎระเบียบในการวางแผนและการตัดสินใจขององคกรจะตอง

มีการส่ือสารตอสาธารณะและมีการบังคับใช 

๓.๒ การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

องคกรมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย 

๑) ดําเนินงานโดยยึดถือและเช่ือม่ันในความถูกตองดีงาม และอยูบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย

สุจริต ยุติธรรม โดยคํานึงถึงประเด็นทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

๕ 

สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และมุงเนนผลประโยชนของผูมีสวนได

สวนเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถ่ิน 

๒) มีโครงสรางการบริหารท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  

๓) มีกระบวนการในการกํากับดูแลท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การแกไข 

และการปองกัน เพ่ือไมกอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนขององคกร ซ่ึงอาจจะนําไปสู

การปฏิบัติท่ีไมมีจริยธรรมได 

๓.๓ การเคารพในการมีสวนรวมอยางเทาเทียม 

องคกรเคารพในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม และสนับสนุนใหเกิดความเทา

เทียมในการจางงาน การฝกอบรม ความปลอดภัยในการทํางาน และการจายคาจางท่ีเปนธรรม สําหรับทุก

คนรวมถึง คนในทองถ่ิน ผูหญิง เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอย คนท่ีมีศาสนาแตกตางกัน และผูท่ีตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดย 

๑) บงช้ีผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถ่ินท่ีอาจไดรับผลประโยชนหรือ

ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมของ

องคกรท่ีเก่ียวของกับกลุมคนเหลาน้ัน รวมทั้งนําความคิดเห็นท่ีไดรับไปประกอบการพิจารณา

ในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององคกร  

๓) คํานึงถึงความสามารถของชุมชนทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไป

ดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรควบคูไปดวย 

๓.๔ การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส 

องคกรมีการดําเนินงานดวยความโปรงใสอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอง

ได โดย 

๑) เปดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานท่ีอาจมีผลกระทบตอประเด็น

ทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และ

สุนทรียภาพอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน  

๒) เปดโอกาสใหผูท่ีอาจไดรบัผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก  

๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะเปนการ

สรางความเช่ือม่ันและชวยใหการดําเนินงานปลอดจากการทุจริต 
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๖ 

๓.๕ การยอมรับตอภาระหนาที่ที่ตรวจสอบได 

องคกรมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอผลกระทบในประเด็นทางดาน

ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการดําเนินงานขององคกร โดย 

๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย และผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ  

๒) ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดน้ัน 

และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซํ้า 

๓.๖ การดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสมดุล 

องคกรมีการจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการทองเท่ียวตามมาตรฐาน

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดผลหรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

อยางสมดุลตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

ผานกระบวนการทํางาน การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร โดยมุงท่ีจะหลีกเล่ียงการบริโภคท่ีเกินความ

จําเปนและการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดของเสีย และเนนการสรางประโยชนในระยะยาว 

๔ ขอกําหนด 

๔.๑ การกํากับดแูล  

๔.๑.๑  คณะกรรมการกํากับดแูล 

องคกรมีการแตงต้ังคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการทองเท่ียว เพ่ือใหมั่นใจ

วาองคกรสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ โดยจํานวนของคณะกรรมการข้ึนอยูกับปริมาณงานและขนาดของพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวท่ีกํากับดูแล โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะกรรมการหรือบูรณาการเขากับคณะกรรมการท่ีมีอยูเดิม ซ่ึง

ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ อาจไดแก ผูบริหารและบุคลากรขององคกร 

ผูแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี ผูเ ช่ียวชาญดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และผูแทนของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมท้ังภาคเอกชน 

๒) กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว อยางนอย 

๒.๑) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการทองเท่ียว 



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

๗ 

๓) ส่ือสารโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใหผู ท่ี

เก่ียวของภายในและภายนอกองคกรทราบ 

๔.๑.๒  ทิศทางการจดัการการทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

องคกรมีทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับสภาพส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมท้ังสอดคลองกับ

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของ สําหรับใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ และเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหทุกหนวยงาน

ในองคกรเขาใจถึงเปาหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน และสนับสนุนใหเกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ 

นโยบายในการวางแผน การประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช

ประโยชนท่ีดิน การออกแบบ การกอสราง และการร้ือถอนใหเกิดความย่ังยืนตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการ

กระจายและเพ่ิมรายไดจากกิจกรรมการทองเท่ียวไปสูชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกไดรับทราบและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตรและสังคมเพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ี

กํากับดูแล ท้ังสภาพส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความ

ปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของสําหรับเปน

กรอบในการกําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๒) กําหนดทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

๓) จัดทําเปนลายลักษณอักษร  

๔) ส่ือสารจากผูบริหารสูบุคลากรขององคกรผานชองทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการ

ปฏิบัติ  

๕) ส่ือสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานชองทางท่ีเหมาะสม  

๖) กําหนดกลไกในการจําแนกถึงโอกาสในการทองเท่ียวตลอดท้ังป และลดผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลทองเท่ียวตามความเหมาะสม 

๗) รักษาสมดุลความตองการท้ังดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

๔.๑.๓  คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเทีย่วอยางยัง่ยืน 

องคกรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบใหกับ

บุคลากรขององคกร เพ่ือใหม่ันใจไดวาการบริหารจัดการการทองเท่ียวขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมท้ังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดย 

๑) กําหนดโครงสรางคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ซ่ึง

อาจกําหนดข้ึนมาใหมหรือบูรณาการเขากับโครงสรางการบริหารขององคกรท่ีมีอยูเดิม  



๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้าง

คณะท างานส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

๓) สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 

๔.๒  แผนการด าเนินงาน 

องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

ซึ่งแผนการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อ

ถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุนให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึง

สิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม 

และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณชนและบังคับใช้ แผนการด าเนินงาน แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็น

จากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการด าเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบจากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความ

เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย 

๑) รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๒) ก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะส้ันและระยะกลาง 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

๔) ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจ าเป็น  

๕) สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ 

๔.๓  การน าไปปฏบิตัิ 

๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีว่นรว่ม 

องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล 

และพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  อัตลักษณ์

ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อ

การท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดท า การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 



๒) ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อ

การท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์

ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

๔) น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ

ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และ

ค านึงถึงสุนทรียภาพ 

๕) ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิด

ความยั่งยืน 

๖) รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ

ความยินยอม และ/หรือ ให้มกีารชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

๗) ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู

มรดกและทิวทัศนอ์ันงดงาม 

๔.๓.๒  การสนบัสนนุศักยภาพชุมชน 

องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเล้ียงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดย

พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนใน

ชุมชน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นตามหลักการ

การค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ

พื้นที่ รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและ

ขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้า

การเกษตร บริการต่างๆ 

๔) ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น 



๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี

คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

๖) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชน

ทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้ง

ในรูปแบบของเงินตราและท่ีไม่ใช่เงินตรา 

๗) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล 

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

องค์กรมีการก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้

เป็นไปตามกฎหมาย ก าหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษที่เหมาะสมและปลอดภัย

ส าหรับสิ่งมีชีวิต มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์

ระบบนิเวศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อ

สาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้ า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/

ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย 

๑) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

ดังต่อไปนี ้

๑.๑) การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน 

เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน และตรวจวัดการใช้พลังงานในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีแผนงาน

ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์พลังงานและมีการสนับสนุนให้

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตอบแทนและรายงานให้

สาธารณชนรับทราบ 

๑.๒) การใช้น้ า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้ าและการใช้น้ า

อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้ าส าหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความ

สมดุลและด าเนินการร่วมกันได้ 

๑.๓) น้ าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ในการสันทนาการ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า โดยต้องมีการเปิดเผยผลการ

ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา

คุณภาพน้ าอย่างทันท่วงท ี

๑.๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาส

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการปรับตัวเพื่อรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

๑๑ 

ประเมิน รวมท้ังมีการระบุถึงความเส่ียงและโอกาสในการพัฒนา การเลือก

สถานท่ี การออกแบบ และการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการปรับตัวและการฟนตัวของการทองเท่ียว 

๑.๕) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

๒) จัดเก็บ และบันทึกขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีทองเท่ียว และพรอม

ท่ีจะเปดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษตอสาธารณชนเม่ือมีการรองขอ 

๓) กําหนดมาตรการลดการใช การใชซํ้า การนํากลับมาใชใหมของทรัพยากรท่ีใชในการ

ดําเนินงานดานการทองเท่ียว รวมท้ังสนับสนุนใหผูประกอบการ ลดการใช การใชซํ้า 

และการนํากลับมาใชใหม โดยขยะมูลฝอยที่ไมสามารถนํามาใชซํ้า หรือนํากลับมาใช

ใหมใหมีการกําจัดอยางปลอดภัยและย่ังยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพ่ือลด

ปริมาณของเสีย และคําแนะนําในการจัดการของเสียอยางเหมาะสม มีการสงเสริม

ผูประกอบการในทองถ่ินเพ่ือนํากลยุทธการลดของเสียและใหการตอบแทนผูท่ี

สามารถปฏิบัติได 

๔) กําหนดมาตรการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด หรือมีระบบการจัดการดานมลพิษ ท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กล่ิน แสง รังสี เสียง 

ความรอน สารพิษ การส่ันสะเทือน เขมา ข้ีเถา 

๕) พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกท่ีสามารถนํากลับมา

ใชใหมทดแทนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  

๖) สงเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสภาวะการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดกาซเรือน

กระจก และมีการปรับกลยุทธเพ่ือการพัฒนา การเลือกสถานท่ี การออกแบบ และ

การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว รวมท้ังแสดงถึงความทาทาย

และโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๗) ลดหรือทดแทนการใชสารอันตรายและวัตถุอันตรายดวยสารสกัดจากธรรมชาติท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๘) ปกปองเพ่ือรักษาสภาพท่ีดีของแหลงธรรมชาติ ท่ีอยูอาศัย สายพันธุ และระบบนิเวศ 

(ท้ังทางทะเลและทางนํ้า) มีการลดผลกระทบจากการเส่ือมโทรมของธรรมชาติ 

ติดตามตรวจสอบพ้ืนท่ีออนไหว และมีการฟนฟูหรือปดพ้ืนท่ีหากจําเปน ปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเล่ียงการใชทรัพยากรอยางไมยั่งยืน กําหนดมาตรการ

เพ่ือปองกันผลกระทบตอสัตวปาและพันธุพืชเพ่ือหลีกเล่ียงการสูญพันธุของสายพันธุ 

และปองกันการรุกรานของสายพันธุตางถ่ิน 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

 

๑๒ 

๙) ลดผลกระทบจากการขนสง 

 จัดหาระบบขนสงสาธารณะท่ีเพียงพอและสนับสนุนใหมีการใชระบบขนสง

สาธารณะ 

 พิจารณาลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเก่ียวของกับการ

เดินทางของนักทองเท่ียว เ พ่ือสงเสริมมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 สงเสริมใหมีเสนทางจักรยาน (ถาเปนไปได) 

 พัฒนากลไกเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเขาถึงระบบขนสง

สาธารณะท่ีมีคุณภาพ  

๑๐) ตรวจสอบใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานระดับทองถ่ิน 

ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ สําหรับการเก็บ การจับ การแสดง และ

การขายของปาท้ังพืชและสัตว 

๔.๓.๔ การจดัการดานความปลอดภัย 

องคกรมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูท่ีเขามารวมกิจกรรม

ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกํากับดูแลขององคกร โดย 

๑) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสุขภาพอนามัยและมาตรการ

ปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว 

๒) มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝมือ

มนุษยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๓) เตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน อุปกรณท่ีใชในภาวะ

ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ท่ีสอดคลองกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๔.๓.๕ การจดัเตรียมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

องคกรมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึงความตองการ

ของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย (การทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล) โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย มีปาย

บอกทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีถูกตอง ชัดเจน 

๒) กําหนดขอปฏิบัติ และกฎระเบียบเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาเอกลักษณทาง

ธรรมชาติ อัตลักษณทองถ่ิน วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย 

๓) มีหองสุขาท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ 



๔) มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณ

เหมาะสม 

๕) จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับน ากลับมาใช้ใหม่และการบ าบัดของเสีย 

๖) จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ

และตระหนักถึงความส าคัญ การสื่อความหมายมีความถูกต้องและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรม และข้อมูลจัดท าขึ้นโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการ

สื่อสาร (แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน์) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งมีการให้ข้อมูล

ไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

โบราณคด ีสถานที่ส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นภาษาต่างๆ 

๗) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ

หรือผู้ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวได้

อย่างสะดวก 

๘) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๙) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า

หัตถกรรมชุมชน 

๔.๓.๖ การสง่เสรมิการตลาด 

องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยว ค านึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง

ผลิตภัณฑ์ บริการ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความที่เป็นจริงและเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและ

นักท่องเที่ยว โดย 

๑) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล 

๒) สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดด้านการท่องเที่ยวด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาต่างๆ และสื่อที่

เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

๓) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 



๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดท ารายงานต่อ

สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ 

สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน จัดท ารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่งดึงดูด

ทางการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดท ารายการให้ทันสมัยและมีการ

เปิดเผยต่อสาธารณชน จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี โดย 

๑) ติดตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ 

และสุนทรียภาพ 

๒) ก าหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึง

ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นทีท่่องเที่ยว และ

ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

๓) ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดย

มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน 

ด าเนินการตรวจสอบและควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า 

การจัดแสดง หรือการมอบ ของโบราณวตัถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

๔) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยว และการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 

๕) ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง

ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน 

รายได้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

๖) บันทึกจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดย

แบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน 

๗) ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ 

๔.๓.๘ การสง่เสรมิแนวคิดการทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื 

องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป

ด าเนินงาน โดย 

๑) พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยัง

หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 



๒) สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทีก่ ากับดูแล 

๔.๔ การสนบัสนุน 

๔.๔.๑ การเสรมิสร้างความรู ้ความสามารถ และความตระหนัก 

องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ

องค์กรในทุกระดับ ดังนี้ 

๑.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๑.๒) แผนการด าเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๑.๔) การฝึกอบรมประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ

สภาวะวิกฤต 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ

บุคลากรใหม ่เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือบุคลากรใหม่ 

๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่อง

การท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง และ

เหมาะสม องค์กรมีระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมี

การจัดท ารายชื่อผู้ประกอบการในพื้นที่ก ากับดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งใน

กิจกรรมการท่องเที่ยว โดย 

๑) ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อม

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 

คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

 

๑๖ 

๒) จัดเตรียมขอมูลและขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีเขาใจงาย ถูกตอง เปนกลาง 

ตรงตอความตองการ และทันตอเหตุการณ 

๓) สนับสนุนความย่ังยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวของ

พ้ืนท่ีทองเท่ียว ดวยการใหความรูเร่ืองของสภาพภูมิอากาศท้ังตอชุมชน

และนักทองเท่ียว 

๔) ส่ือสารในประเด็นดังตอไปน้ี 

๔.๑) ทิศทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนขององคกร 

๔.๒) แผนการดําเนินงาน 

๔.๓) ขอมูลขององคกร 

๔.๔) ขาวสารความเคล่ือนไหวขององคกรดานการทองเท่ียว 

๔.๕) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานการทองเท่ียวขององคกร

และผลการติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

๔.๖) ชองทางในการติดตอส่ือสาร 

๔.๗) กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือขอบังคับในการเขาใช พ้ืน ท่ี

ทองเท่ียว เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถ่ิน 

๔.๘) กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับเพ่ือปองกัน

การค าประเวณี การ มี เพศสัมพันธ  หรือการแสวงหา

ผลประโยชนและการลวงละเมิดตอผูอ่ืน โดยเฉพาะเด็ก วัยรุน

สตรี และชนกลุมนอย 

๔.๙) แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตท่ีรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๑๐) รายการทรัพยสินและส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม 

๔.๑๑) อื่นๆ ท่ีจําเปน 

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

องคกรมีการตอบสนองตอขอรองเรียนดานการทองเท่ียวท่ีไดรับจากผูมีสวนได

สวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหมั่นใจไดวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส สามารถเขาถึง

ไดงาย มีกรอบเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีการรายงานผลการแกไขไปยังผูเกี่ยวของ โดย 

๑) กําหนดแนวทางตอบสนองตอขอรองเรียนใหครอบคลุมถึงการรับขอ

รองเรียน การคนหาสาเหตุของขอรองเรียน การดําเนินการแกไขและ



ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้

ร้องเรียน 

๒) จัดเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

๔.๕ การตดิตาม เฝา้ระวงั และวัดผลการด าเนินงาน 

องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไวอ้ย่างจริงจัง โดย 

๑) ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

๓) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๖ การทบทวนผลการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ

แก้ไขการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 

๒) ทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 

๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

๒.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

  



ส่วนที่ ๒ 

แนวทางการปฏิบตัิตาม 

มาตรฐานการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” นั้น องค์กรจะต้อง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อ “๔ ข้อก าหนด” ในมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยข้อ ๑-๓ 

จะเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้

สอดคล้องและง่ายต่อการท าความเข้าใจ จึงจะเน้นอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามข้อ “๔ ข้อก าหนด” เป็นหลัก 

และใช้หัวข้อให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ส าหรับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 

๔  ข้อก าหนด 

๔.๑  การก ากบัดูแล 

๔.๑.๑ คณะกรรมการก ากบัดแูล 

องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า

องค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดยจ านวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่ก ากับ

ดูแล โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการหรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร 

ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้งภาคเอกชน 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ อย่างน้อย 

๒.๑) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการด าเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๓) สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 

 



แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องจัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมก าหนดบทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ และด าเนินการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องกับ

ข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการ

การท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใส และ

สร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  เช่น 

 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รอง

นายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรเป็นประธานกรรมการ 

 เจ้าหน้าที่ขององค์กร เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ

ศึกษา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

สุขาภิบาล เป็นเลขานุการ 

 ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ เช่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 

เป็นกรรมการ 

 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น  ครู หรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา 

เจ้าหน้าที่จากส านักศิลปากร เป็นกรรมการ 

 ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น มัคคุเทศก์ ตัวแทนจาก

โรงแรมหรือที่พักในพื้นที่  ผู้ประกอบการรถขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ

ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ อพท. เจ้าหน้าที่ ททท. เป็นกรรมการ 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง

หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ เช่น  

 การก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 การพิจารณาแผนการด าเนินงาน 

 การติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุก ๖ เดือน  

๓) สื่อสารผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรทราบ ดังนี้  



 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ ์ 

 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชนและ

นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย จดหมายข่าว 

หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ หรือการประชุมของชุมชน 

๔.๑.๒  ทศิทางการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน 

องค์กรมีทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กร

เข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายใน

การวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระจายและเพิ่มรายได้

จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้า

มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการด าเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ก ากับ

ดูแล ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย 

คุณภาพ และสุนทรียภาพ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นกรอบในการ

ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓) จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

๔) สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ  

๕) สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  

๖) ก าหนดกลไกในการจ าแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

๗) รักษาสมดุลความต้องการทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

 



แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องจัดท าทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย 

ค าขวัญ และด าเนินการสื่อสารข้อมูล รวมถึงรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การส ารวจสภาพพื้นที่ท่องเที่ยว ศึกษาจากเอกสาร แผนผัง

หรือแผนที่ท่องเที่ยว สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้น าชุมชน รวมทั้งศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ทิศทางการจัดการท่องเที่ยวของประเทศ หรือของจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่มาใช้ เป็นกรอบใน

การก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๒) จัดท าทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม ซึ่งทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สามารถบูรณาการเข้ากับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค าขวัญ จุดหมายเพื่อการพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ 

เช่น แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวที่จัดท า

ขึ้นจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาและรวบรวมไว ้

๓) สื่อสารทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกรับทราบ โดยผู้บริหาร ดังนี้  

 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมการ

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวหรือผู้

มาเยือน ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เสียงตามสาย ป้าย

ประกาศ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือการประชุมของชุมชน 

๔) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

อย่างเหมาะสม เช่น จัดท าแผนงานด้านการท่องเที่ยวประจ าปี จัดท าปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม 

๑๒ เดือน หรือจัดท าแผนที่/แผนผัง แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือภายในพ้ืนที่ขององค์กร 

๕) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงความสมดุลของ สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ เช่น ผลการ

วิเคราะห์ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร จัดให้มีการสาน

เสวนา การประชุมกลุ่มย่อย หรือการประชุมประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้



ส่วนเสีย ที่มีต่อแผนงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร เช่น การประชุมกลุ่มของชมรมการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น 

๔.๑.๓  คณะท างานการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน 

องค์กรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับ 

บุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง

อาจก าหนดข้ึนมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะท างาน

ส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

๓) สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องจัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้งและด าเนินการสื่อสารข้อมูล และ

รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน  โดยก าหนดขึ้นมาใหม่ หรือประยุกต์ใช้ตามผังโครงสร้างการ

บริหารงานขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเจ้าหน้าท่ี

หรือพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้องตามผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง

หรือค าสั่งแต่งตั้งที่ก าหนดข้ึนอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  

๓) สื่อสารผังโครงสร้าง หรือประกาศแต่งตั้ง หรือค าสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

  



๔.๒  แผนการด าเนินงาน 

 องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่งแผนการ

ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้

มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการร้ือถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุน

ให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

ของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการด าเนินงาน 

แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการ

ด าเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบ

จากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของท้องถิ่นทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย 

๑) รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๒) ก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการด าเนินงานได ้

๔) ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็น  

๕) สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน และสื่อสารแผนการด าเนินงาน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ 

เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การท า

ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในครอบครองทรัพย์สินของ

ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม และน าประเด็นที่

ได้มาประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๒) จัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร (ข้อก าหนด 

๔.๑.๒) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจบูรณาการเข้ากับแผนการด าเนินงานที่มีอยู่ เดิม เช่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  



๓) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี) ที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน (แผน

ระยะกลาง ๓-๕ ปี)  เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับใช้ในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด

ที่ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากร

ที่จ าเป็น เช่น งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล   

๔) หากมีการด าเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้ด าเนินการจัดท าแผน

แก้ไขเป็นอันดับแรก 

๕) สื่อสารแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) และแผน

ปฏิบัติงานประจ าปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี) ให้กับผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ประชุม หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร อีเมล์ จดหมาย 

๔.๓  การน าไปปฏบิตัิ 

๔.๓.๑  การสนบัสนนุการมสีว่นรว่ม 

องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ

พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดท า การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 

๒) ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถี

ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

๔) น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ

ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และค านึงถึง

สุนทรียภาพ 

๕) ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน 

๖) รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ

ความยินยอม และ/หรือ ให้มกีารชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

๗) ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู

มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม 



แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการ

วางแผนงาน การท างานตามแผน การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้วยวิธี

ที่เหมาะสม เช่น การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การจัดท าแบบสอบถามเพื่อ

ส ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนท้องถิ่น การให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน การประชุม

สรุปผลการท างาน ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การ

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  การแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ 

การจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และการประกาศใช้กฎระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยว และการจัด

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานประจ าปี งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  

๒) ในการก าหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์  เช่น เขตอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม

ก าหนดเขตด้วย โดยการก าหนดเขตต้องค านึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์

ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการไม่บุกรุกหรือท าลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้และความเข้าใจกับคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของ

การอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีการที่เหมาะสม 

เช่น การฝึกอบรม  การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  การท าแผ่นพับหรือเอกสาร

เผยแพร่ การเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม  

๔) ส่งเสริมให้มีการน าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้าง ร้านค้า ในพื้นที่ท่องเที่ยว

อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น การออกแบบอาคารทรงไทย 

การตกแต่งอาคารหรือสถานที่ด้วยภาพศิลปะพื้นบ้าน การตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น 

การตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การตกแต่งร้านค้าด้วยวัสดุตกแต่งทางศิลปะท้องถิ่น 

การจัดให้มีร้านอาหารที่ขายอาหารท้องถิ่น โดย 

 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พันธุ์พืชท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนท้องถิ่น 

 เผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วน เพื่อให้น ารูปแบบศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พันธุ์พืช

ท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไปใช้ตกแต่งพื้นท่ีท่องเที่ยว 



๕) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ให้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจ

มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการรายงานการวิเคราะห์ หรือมีผลการวิเคราะห์ 

ผลกระทบที่อาจมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ภายในแหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น รายงานผล

การวิเคราะห์การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 

ภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

๖) จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ 

การก่อสร้าง และการร้ือถอน สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของชุมชน เช่น รายงานการประชุม

ประชาคม รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน 

๗) สนับสนุนให้มีการประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ พื้นที่ทางธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และฟื้นฟู

มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม เช่น มีการจัดท าแผนงานการฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว

มีการก าหนดช่วงเวลา หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ภายในพ้ืนที่ 

๔.๓.๒  การสนบัสนนุศักยภาพชุมชน 

องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา

หรือความสามารถของคนในชุมชน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ

ท้องถิ่นตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ

พื้นที่ รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน 

หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ 

๔) ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี

คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

๖) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป 

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบ

ของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา 

๗) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล 



แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม และบันทึกจัดเก็บพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว เช่น การประกอบอาหารท้องถิ่น การประดิษฐ์ของที่ระลึกท้องถิ่น การจักสาน การ

แกะสลัก การทอผ้า การเย็บปักถักร้อย การทอเสื่อ การวาดภาพ การปั้น การฟ้อนร า การ

แสดงดนตรีพื้นเมือง โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ อาจด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

ฝึกอบรม การจัดประกวดสินค้าหรือบริการ การจัดแข่งขันในอาชีพต่างๆ การถ่ายทอดทักษะ

ฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ  

๒) ส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา 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

น าเที่ยว 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพ

และได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน Clean 

Food Good Taste  เครื่องหมายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน

โฮมสเตย์ไทย  

๖) ก าหนดแนวทาง ระบบ หรือข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชน

ทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนของท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ชุมชน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  

๗) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการ

จดสิทธิบัตร จัดฝึกอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ขั้นตอนและวิธีการจดสิทธิบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 



๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

องค์กรมีการก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ก าหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับสิ่งมีชีวิต 

มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่

ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้

พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้ า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง

และกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย 

๑) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

ดังต่อไปนี ้

๑.๑) การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อ

ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

และตรวจวัดการใช้พลังงานในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีแผนงานส่งเสริม

ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์พลังงานและมีการสนับสนุนให้ใช้

เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตอบแทนและรายงานให้

สาธารณชนรับทราบ 

๑.๒) การใช้น้ า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้ าและการใช้น้ า

อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้ าส าหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุล

และด าเนินการร่วมกันได้ 

๑.๓) น้ าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ในการสันทนาการ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า โดยต้องมีการเปิดเผยผลการ

ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้ า

อย่างทันท่วงท ี

๑.๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสจาก

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการปรับตัว เพื่ อรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ

ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือก

สถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการปรับตัวและการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยว 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และพร้อมที่

จะเปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ 



๓) ก าหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรที่ใช้ในการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้ า 

และการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่

ให้มีการก าจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลดปริมาณของ

เสีย และค าแนะน าในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน

ท้องถิ่นเพื่อน ากลยุทธ์การลดของเสียและให้การตอบแทนผู้ทีส่ามารถปฏิบัติได้ 

๔) ก าหนดมาตรการลดมลพิษ ที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน 

สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า 

๕) พิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้ว

หมดไป  

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซ

เรือนกระจก และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และ

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและ

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๗) ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๘) ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ 

(ทั้งทางทะเลและทางน้ า) มีการลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตาม

ตรวจสอบพื้ นที่ อ่ อนไหว และมีการฟื้นฟูหรื อปิดพื้ นที่ หากจ า เป็น ป้ องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน ก าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และ

ป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น 

๙) ลดผลกระทบจากการขนส่ง 

 จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ 

 พิจารณาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ส่งเสริมให้มเีส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้) 

 พัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  



๑๐) ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ส าหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการ

ขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม จัดท าเอกสาร และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง

การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อ

แสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ด าเนินการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การจัดงาน

ประเพณี โดยข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการจดบันทึกอาจน ามาจัดท าในรูปกราฟเพื่อแสดงให้เห็น

ถึงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ทรัพยากรได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ โดย

ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ 

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง เช่น ตรวจวัด จดบันทึก และรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังงานและจัดเก็บทั้งที่เป็นแฟ้มและสแกนใส่คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานภายในพื้นที่ขององค์กร หรือจัดท าแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ และสนับสนุนให้มี การน าเทคโนโลยีส าหรับพลังงาน

หมุนเวียนมาใช้ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการ 

 ปริมาณการใช้น้ า เช่น ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ า 

รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้มีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมลดการใช้น้ า 

 น้ าดื่ม เช่น จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บ

ข้อมูล และรายงานคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพน้ า

อย่างทันท่วงท ี

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะฝนแล้งรุนแรง ปริมาณน้ าฝนที่น้อยลง มลพิษหมอกควัน 

แผ่นดินไหว หรือผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา การ

ก่อสร้าง การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

๒) ด าเนินการส ารวจแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยว และระบุประเภทของมลพิษที่เกิดจากแหล่ง/

กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น และท าการตรวจวัดมลพิษ เก็บบันทึก พร้อมรายงานผลการตรวจวัด

ต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ เช่น คุณภาพน้ าในพื้นที่ท่องเที่ยว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ 

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยองค์กรด าเนินการตรวจวัด



มลพิษหรือใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กรมควบคุมมลพิษ 

สถาบันการศึกษา 

๓) มีการก าหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้เท่าที่จ าเป็น การน ากลับมาใช้ซ้ า และการน า

กลับมาใช้ ใหม่ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle ) ของทรัพยากรที่ ใช้ ในการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น  

 การลดการใช้ สามารถท าได้ง่ายๆ โดยการใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือ

เปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานานๆ การ

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อต้องการเดินทางใกล้ๆ ควรใช้วิธีการเดิน การปั่นจักรยาน หรือ

นั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย

สลายได้ตามธรรมชาติ 

 การน ากลับมาใช้ซ้ า หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น 

การน ากระดาษที่เขียนแล้ว ๑ หน้ามาใช้หน้าที่เหลือ หรือน ามาท าเป็นกระดาษโน้ต (ช่วยลด

การตัดต้นไม้) การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษช าระ หรือใช้

ผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill) 

 การน ากลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เราสามารถน าไป  รี

ไซเคิลเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ อาทิ ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก  การน า                 

น้ าทิ้งมาใช้รดน้ าต้นไม้ หรือการน าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปปรับแต่งใหม่เสมือนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้น

ใหม่มาใช้งานนั่นเอง 

โดยองค์กรควรก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น การก าหนดให้มีถังขยะแยกประเภท มีผู้รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ

อีกครั้งก่อนน าไปก าจัด และน าเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลมาเลี้ยงอาหารพนักงาน  

๔) มีการก าหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ ครอบคลุม กล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน สารพิษ การสั่นสะเทือน 

เขม่า ขี้เถ้า  เช่น การห้ามใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ การ

ก าหนดเส้นทางจักรยาน และการก าหนดให้มีระบบการจัดการด้านมลพิษ เช่น การติดตั้งถังดัก

ไขมันที่ร้านขายอาหาร การคัดแยก เก็บรวบรวมและก าจัดขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

การติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ การตรวจสภาพรถขนส่ง

สาธารณะ การก าหนดมาตรการป้องกันเสียงรบกวน หรือมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้ง 

๕) มีการพิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาใช้แทนทรัพยากร

ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ 

โดยสามารถน ามาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้ เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน 



๖) มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ มี เทน ไนตรัสออกไซต์  ไฮโดรฟลูออโร

คาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)) และมี

การปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น  

 ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่ ๑ ต้น จะช่วยดูด

ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ ๘ กิโลกรัม 

 การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะที่ต้องใช้วิธีท าลาย

ด้วยการเผา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดขยะคือการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการใช้จักรยาน 

 กิจกรรมลดขยะท่ีต้นทางเพื่อลดปริมาณการเก็บขนขยะไปก าจัด 

 การรณรงค์ให้เล้ียงไส้เดือนเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ 

 หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น เพื่อลดปริมาณขยะ 

 บริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เองในท้องถิ่น ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง 

 เดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ นอกจากช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยัง

เป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย 

 รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงเท่าที่จะท าได้ หรือ

เดินทางโดยใช้รถร่วมกัน    

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจาก

ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สมุนไพรในการป้องกันและก าจัดแมลง การท า

เกษตรอินทรีย์ การใช้น้ าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมกิจกรรมในการ

ลดการใช้สารเคมีอันตรายรูปแบบอื่นๆ เช่น ฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้ 

๘) มีการปกป้อง รักษาสภาพแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ (ทั้งทางทะเล

และทางน้ า) เช่น ติดตามตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหว การฟื้นฟูหรือปิดพื้นที่หากจ าเป็น ก าหนด

มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและ

พันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น การ

ใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น การใช้ต้นไม้



ท้องถิ่นในการจัดตกแต่งพื้นที่ทดแทนการใช้ดอกไม้สดจากตลาด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถิ่น โดย 

 เก็บรวบรวมข้อมูลพืชพันธ์ุท้องถิ่น  

 จัดท ารายการพืชพันธุ์ท้องถิ่น พร้อมรูปภาพประกอบ  

 น าพืชพันธุ์ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น เช่น การ

บุกล้างถางพงและเผาป่า การใช้สารเคมีท าลายพรรณไม้ยืนต้น การตัดถนนใหญ่ผ่านเข้าไปในป่า

สมบูรณ์ หรือการน าเข้าพืชหรือสัตว์จากต่างประเทศ หากไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นก็จะเจริญเติบโตท าให้ระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งรวมถึงสัตว์

มีกระดูกสันหลัง วัชพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว์ ซึ่งอาจฆ่าหรือ

เข้าแทนที่ชนิดพันธุ์พืชหรือสัตว์พื้นเมืองได้ เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ บัวตอง หญ้าขจรจบ 

กระถินยักษ์ ผกากรอง เต่าญี่ปุ่น ตะพาบไต้หวัน หอยเชอร่ี 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 ส าหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ เช่น จัด

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า

ทั้งพืชและสัตว์ หรือจัดท าระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า

ทั้งพืชและสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้มีคณะกรรมการ และแผนงานใน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  



๔.๓.๔ การจดัการดา้นความปลอดภัย 

องค์กรมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้าน

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ก ากับดูแลขององค์กร โดย 

๑) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

๒) มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ท่องเที่ยว 

๓) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ

ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว  

แนวทางการปฏิบัติ 

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม จัดท าเอกสาร บันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ  เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด และก่อให้เกิดการด าเนินงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพอนามัยของ

นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ต้องมีการประเมินและก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย โดยมีแนวปฏิบัติดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ป้ายเตือนอันตราย 

จัดท าทางเดินเท้าและทางข้ามถนนที่ปลอดภัย  

 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพื้นที่

ท่องเที่ยวเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย เช่น การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายใน

ขณะที่ท ากิจกรรมท่องเที่ยว กล้องวงจรปิดในบางจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยด้านอาชญากรรม

ในพื้นที่ท่องเที่ยว ป้ายประกาศเตือนอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย การ

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว การจัดท า

โครงการอาสาสมัครเตือนภัยอาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชนเพื่อช่วยสอดส่อง

ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือให้กับนักท่องเที่ยว 

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในจุดที่มีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 

เช่น ดินถล่ม แผ่นดินไหว ไฟป่า พายุ น้ าท่วม และจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยเพื่อเป็น

สัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทราบเพื่อให้สามารถหลบหลีกเหตุการณ์ของ

ภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนได้ทันเวลา เช่น มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณ์ธงเตือนอันตราย 



และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้วิธีการต่างๆ 

ที่จัดท าขึ้นต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว

นั้นๆ  

 สุขภาพอนามัย ควรจัดให้มีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่จัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความถูกสุขลักษณะ อยู่เสมอ เช่น 

ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม 

 องค์กรต้องจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยและ

ประกาศให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุกเฉินในพื้นที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

เพื่อให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว 

๒) องค์กรมีการจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติและภัยจากฝีมือมนุษย์ 

ตัวอย่างดังนี้  

 อุบัติเหตุจากการจราจร  โดยอาจมีรายละเอียดในแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจาก

การจราจร ดังนี้ 

- มาตรการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนในเส้นทาง

ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบและประสานงานร่วมกับต ารวจจราจรในพ้ืนที่ 

- มาตรการทางสังคม โดยการตั้งจุดตรวจสอบและควบคุมโดยให้เน้นการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมใน

พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่ถนนสายหลักและ

การควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคนเป็นจ านวนมาก 

- มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบส ารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือ

สภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน

สภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือท าป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะๆ  

- มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนและเน้นการ 

ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ

ข้อมูลอุบัติเหตุและใช้เป็นข้อมูลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น เครือข่ายสถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ และ            

หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซม



หรือก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ์

แนะน าเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางลัดสู่ภูมิภาคต่างๆ  

- มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย จัดเตรียมความพร้อมของ

โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุก เฉิน ระบบ                     

การติดต่อสื่อสาร การสั่งการและการประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่                 

ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย 

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผนฉุกเฉินกรณี

อั คคี ภั ย  ไฟป่ า  น้ าท่ วม  ดิ นถล่ ม  น้ า ป่ า 

แผ่นดินไหว สึนามิ โดยอาจมีรายละเอียดใน

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 

- แผนระยะก่อนเกิดภัย เช่น การส ารวจ
ความเสี่ยงภัย การตรวจตราอุปกรณ์และ

เฝ้าระวังอันตรายตามมาตรการต่างๆ  

การประชาสัมพันธ์ และการอบรมให้

ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ 

- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดท าโครงสร้างทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผู้อ านวยการสั่งการ

ภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาล และทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

รวมถึงต้องจัดท าข้ันตอนการระงับเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แผนฟื้นฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดท ามาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในชุมชนและพื้นที่
ท่องเที่ยว เช่น อาคารและสถานที่ ตลอดจนมาตรการเยียวยารักษาพยาบาล

ผู้ประสบภัย 

 ภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว องค์กรจัดให้มีแผน

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ เช่น การท าร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์ การหลอกลวง

นักท่องเที่ยว การล้วงกระเป๋าและการกระชากกระเป๋า  

๓) มีการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน และการ

เตือนภัยที่จ าเป็นสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันได้แก่ 

 องค์กรต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์             

การเตือนภัย เพ่ือดูแลสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตามความถี่ที่องค์กรก าหนด 

 องค์กรต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นต้น โดยได้ผ่าน               

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ได้รับการรับรอง หรือ               

จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าต าบล หรือ



 
คูมือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

๓๗ 

อาสาสมัครดานสาธารณสุขประจําตําบล เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการปฐมพยาบาล

ข้ันตนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

 จัดทํารายการและจํานวนของอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณการเตือนภัยท่ีใชปองกัน

หรือรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

- อุปกรณความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง เส้ือชูชีพ หวงยาง สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน 

ธง รถดับเพลิง เคร่ืองขยายเสียงมือถือ และเปลหาม  

- อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เชน สําลี ผากอซแผนชนิดฆาเช้ือสําหรับทําความ

สะอาด คีมสําหรับบงเส้ียน ผาสามเหล่ียม ผากอซพันแผลขนาดตางๆ กรรไกรขนาด

กลาง เข็มกลัดซอนปลาย แกวลางตา พลาสเตอรมวน ช้ิน ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก 

และผากอซซุบพาราฟนสําหรับแผลไฟไหมและอุปกรณชวยหายใจ  

- ยาปฐมพยาบาล เชน ยาแกปวดลดไข ยาแกแพ ยาลดนํ้ามูก ยาแกปวดทอง ทองอืด 

ทองเฟอ ยาโรคกระเพาะ ยาแกทองเสีย ยาใสแผล ยาลางแผล ยาทาแกแพแกคัน 

ยาทานวด ยาแกไอ ยาระบาย และยาสูดดม  

 จัดทําบันทึกรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณความปลอดภัย 

อุปกรณการเตือนภัย ยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

๔.๓.๕ การจดัเตรียมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

องคกรมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยคํานึงถึงความตองการของ

คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย (การทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล) โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนใหมีเสนทางเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย มีปายบอก

ทางหรือคําแนะนําสําหรับการเขาถึงพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีถูกตอง ชัดเจน 

๒) กําหนดขอปฏิบัติ และกฎระเบียบเขาใชพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือรักษาเอกลักษณทาง

ธรรมชาติ อัตลักษณทองถ่ิน วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ไมใหถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย 

๓) มีหองสุขาท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ 

๔) มีถังขยะท่ีออกแบบใหสอดคลองกับภูมิทัศนของพ้ืนท่ีทองเท่ียวและมีปริมาณเหมาะสม 

๕) จัดหาส่ิงท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับนํากลับมาใชใหมและการบําบัดของเสีย 

๖) จัดหาขอมูลหรือปายแสดงขอมูลเฉพาะของพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวทราบ

และตระหนักถึงความสําคัญ การส่ือความหมายมีความถูกตองและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรม และขอมูลจัดทําข้ึนโดยชุมชนมีสวนรวม มีการเผยแพรผานชองทางการ

ส่ือสาร (แอพพลิเคช่ัน ส่ือโสตทัศน)  และสามารถมีปฏิสัมพันธ รวมท้ังมีการใหขอมูลไป 

  



ยังศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว และพื้นทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคด ี

สถานที่ส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นภาษาต่างๆ 

๗) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้

ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงพื้นทีท่่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 

๘) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๙) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า

หัตถกรรมชุมชน 

แนวทางการปฏิบัติ 

องค์กรต้องด าเนินการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย                

ทุกสภาพร่างกาย รวมไปถึงผู้ทุพพลภาพและ/หรือผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน 

รวมถึงต้องจัดท าเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมี

แนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑) ด าเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าหรือปรับปรุงเส้นทางและ

ป้ายบอกทางหรือป้ายค าแนะน า เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 สภาพถนนอยู่ในสภาพดี เดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย 

 มีป้ายสัญญาณจราจรชัดเจน 

 มีการแนะน าการเดินทาง เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่น าทาง ค าแนะน าส าหรับการเข้าถึง

พื้นที่ท่องเที่ยว การแนะน าการเดินทางควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น มีเนื้อหาถูกต้อง 

ชัดเจน และมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม  

๒) ก าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์

ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย โดยการประกาศเป็นข้อปฏิบัติ

ของพื้นที่ท่องเที่ยว เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การจัดให้

มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว  โดยอาจใช้แนวทางปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี ้

 การแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์  เช่น เขตอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อ           

การท่องเที่ยว และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว  

 การก าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไป

ในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือน าออก หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและ  



สัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ 

ห้ามขีดเขียนหรือท าลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้ าพื้นที่สาธารณะ 

๓) มีบริการห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการ มีห้องน้ าสาธารณะที่สะอาด 

ปลอดภัย แบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๔) มีถังขยะที่เพียงพอต่อการรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว และมีการออกแบบถังขยะใหส้อดคล้องกับ

ภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว ถังขยะมีสภาพดีไม่แตกร้าว รั่ว และต้องมีการจัดเก็บขยะออกจาก

พื้นที่ท่องเที่ยวทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงน าขยะไปก าจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ เช่น การน าขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ไปท าปุ๋ยหมัก  การน าขยะพลาสติกหรือ

ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ที่ไม่อันตรายน าไปฝังกลบ 

๕) มีการจัดเตรียมสิ่งส าหรับรองรับของเสียอื่นๆ เช่น ของเสียจากห้องน้ า  หรือน้ าใช้จากการ

ประกอบอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อน าไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างเหมาะสม 

๖) มีการจัดเตรียมข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายข้อความ แผ่นพับ 

โบรชัวร์ QR Code และควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 

แผนผังในพื้นที่ท่องเที่ยว จุดให้บริการนักท่องเที่ยว จุดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเบอร์

โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม เปิด

โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูล และควรจัดท าเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่เข้าใจได้ เช่น ไทย อังกฤษ รูปภาพ อื่นๆ 

๗) มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มี

ข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เช่น รถเข็น ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ ห้องน้ า

ส าหรับผู้ทุพพลภาพ 

๘) มีการสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีร้านอาหารและ

เครื่องดื่มในพื้นที่ท่องเที่ยว การบริการรับสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล

สถานที่จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวได้ 

๙) มีการสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชน หัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ

สามารถให้ข้อมูลสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวได้ 

 

 

  



๔.๓.๖ การสง่เสรมิการตลาด 

องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยว ค านึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ 

บริการ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความที่เป็นจริงและเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว โดย 

๑) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล 

๒) สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ด้านการท่องเที่ยวด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาต่างๆ และสื่อที่เหมาะสม 

ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

๓) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องด าเนินการจัดให้มีกิจกรรม จัดท าเอกสาร และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในการ

ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนด โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

๑) จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามฤดูกาลส าหรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เช่น แพคเกจการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมประกวดการถ่ายภาพ

พื้นที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 

๒) จัดให้มีการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความส าคัญของพื้นที่

ท่องเที่ยว เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  

คู่มือนักท่องเที่ยวซึ่งคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ข้อควร

ปฏิบัติเมื่อเข้าไปชมสถานที ่เช่น การแยกขยะ การไม่เดินออกนอกเส้นทางที่ก าหนด 

๓) ข้อมูลส าหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดควรใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือกรณีที่ใช้สัญลักษณ์รูปภาพ ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยว

สามารถเข้าใจไดง้่ายตามมาตรฐานสากลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

๔) มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น  การอนุรักษ์ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่น 

  



๔.๓.๗ การตดิตามความเปลีย่นแปลง 

องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดท ารายงานต่อ

สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน จัดท ารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดท ารายการให้ทันสมัยและมีการเปิดเผยต่อ

สาธารณชน จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี โดย 

๑) ติดตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ 

และสุนทรียภาพ 

๒) ก าหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีด

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความ

ยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

๓) ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยมี

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการร้ือถอนให้มีความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบ

และควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการ

มอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

๔) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยว และการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 

๕) ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง

ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

๖) บันทึกจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่ง

ตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน 

๗) ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 

 องค์กรต้องก าหนดวิธีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงด าเนินการประเมิน

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อน าไปปรับปรุงให้สภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบต่อ

พื้นที่ท่องเที่ยวน้อยที่สุด และจะต้องจัดท าเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดในการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



๑) ด าเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น 

จ านวนโรงแรมและที่พัก จ านวนร้านอาหาร จ านวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว จ านวน ประเภท ของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว จ านวนอุบัติเหตุและคดี

อาชญากรรม ปริมาณขยะ พันธ์ุไม้และพันธุ์สัตว์หายาก แหล่งน้ า 

 ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยสามารถ

ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมติดตาม และทบทวนการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตรวจสอบและทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน และตรวจสอบและควบคุม

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการมอบ ของ

โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคด ี

 จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล ที่ท าให้ทราบถึงรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก 

การจ้างงาน ข้อมูลการลงทุน รายได้ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง

ข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี 

อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพัก

เฉลี่ยเป็นรายเดือน  

๒) ก าหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน และความยั่งยืนของการท่องเที่ยว และปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมอยู่เสมอ รวมถึงก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง

กฎระเบียบ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือน าออก หรือ

กระท าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่ 

ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ ห้ามขีดเขียนหรือท าลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้ าพื้นที่

สาธารณะ ส าหรับการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้แนวทางใน

การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ด้านกายภาพ องค์กรควรพิจารณาจากขนาดพื้นที่ท่องเที่ยวในการรองรับกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวที่พื้นที่รองรับได้ และไม่สร้างผลกระทบ  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก องค์กรควรประเมินขนาดหรือความจุที่สามารถรองรับได้ของสิ่ง

อ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น บ้านพัก ลานกางเต็นท์ พื้นที่นั่งทานอาหาร ลาน

จอดรถ ห้องสุขา ร้านค้า เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การจัดการน้ าและการจัดการขยะ 

ซึ่งควรด าเนินการประเมินในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากที่สุด  



 ด้านนิเวศวิทยา องค์กรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการด ารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบโดยไม่เกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เช่น ความหลากหลายของ

สายพันธ์ุ ทั้งพืชและสัตว์ จ านวนประชากรหรือชนิดพันธ์ุ 

 ด้านสังคม และวัฒนธรรม องค์กรควรพิจารณาถึงจ านวนนักท่องเที่ยวและช่วงเวลาที่ไม่

สร้างผลกระทบด้านวัฒนธรรม สังคม และประเพณี 

 ด้านจิตวิทยา องค์กรควรพิจารณาจากความหนาแน่นของจ านวนคนต่อพื้นที่เพื่อประกอบ

การตัดสินใจว่าความหนาแน่นนั้นท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอดึอัดเกินไปหรือไม่  

๓) จัดท าการส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขององค์กร และน ามาสรุป

ประเมินผล 

๔) น าประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การส ารวจความพึง

พอใจ และรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวขององค์กร เช่น จัดท าแผนงานเพื่อด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง พร้อมสรุปรายงาน

ให้ผู้บริหารทราบ 

      ๔.๓.๘ การสง่เสรมิแนวคิดการทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื 

องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป

ด าเนินงาน โดย 

๑) พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงาน

ภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 

๒) สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทีก่ ากับดูแล 

แนวทางการปฏิบัติ 

 องค์กรต้องด าเนินการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลด้านแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามข้อก าหนดและจัดท าเอกสาร บันทึก พร้อมรวบรวม

หลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

๑) จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานภาครัฐ 

หรือผู้ประกอบการเอกชนด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์ 



วารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ป้ายประชาสัมพันธ์ 

วิทยุ/โทรทัศน ์เว็บไซต์/สังคมออนไลน์ 

๒) เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือมาศึกษาดูงานที่สนับสนุนให้เกิดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว การ

แสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนและการสนับสนุนให้มีที่พักแบบพื้นบ้านที่

เรียกว่า โฮมสเตย ์

๓) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี 

กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในแหล่งท่องเที่ยว กับผู้ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 

ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ชุมชน 

๔.๔  การสนบัสนุน 

๔.๔.๑  การเสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถ และความตระหนัก 

องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุก

ระดับ ดังนี ้

๑.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๑.๒) แผนการด าเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๑.๔) การฝึกอบรมประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ

สภาวะวิกฤต 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร

ใหม ่เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือบุคลากรใหม่ 

แนวทางการปฏิบัติ 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด ส าหรับการด าเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก

โดยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะท างานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ข้อก าหนด ๔.๑.๓) 



ทั้งที่เข้ารับต าแหน่งใหม่หรือเมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลขององค์กรอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติใน

รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติดังนี้  

 จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรเข้าใจถึงทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการท างาน 

 จัดให้มีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร เข้าใจในแผนการ

ด าเนินงานและขั้นตอนการท างาน ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ความรู้เชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น การ

ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธพ์ื้นที่ท่องเที่ยว 

 จัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีและด าเนินการตามแผน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ

และทักษะให้กับบุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลขององค์กร เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว การ

จัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ

เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต การฝึกซ้อมแผน

ฉุกเฉิน  

๒) เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน แผนการด าเนินงาน และข้อมูลที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน โดยด าเนินการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การ

สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งผ่านอีเมล์ 

๓) จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใหม่ กรณีที่มีการ

สับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือ บุคลากรใหม่ เช่น ผ่านการปฐมนิเทศ การจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง 

ขอมอบงาน หรือจัดท าค าสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  



๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

องค์กรมีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการ

ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม 

องค์กรมีระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อใหผ้ลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดท ารายชื่อ

ผู้ประกอบการในพื้นที่ก ากับดูแลท่ีมีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย 

๑) ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง

ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ ์

๓) สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของพื้นที่

ท่องเที่ยว ด้วยการให้ความรู้เรื่องของสภาพภูมิอากาศทั้งต่อชุมชนและ

นักท่องเที่ยว 

๔) สื่อสารในประเด็นดงัต่อไปนี้ 

๔.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๔.๒) แผนการด าเนินงาน 

๔.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๔.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 

๔.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและ

ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว 

๔.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

๔.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว 

เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

๔.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกัน

การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์

และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก วัยรุ่นสตรี และชน

กลุ่มน้อย 

๔.๙) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 

๔.๑๑) อื่นๆ ที่จ าเป็น 



แนวทางการปฏิบัติ 

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรมและจัดท าเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ  รวมถึงการ

ด าเนินการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้   

๑) จัดให้มีช่องทางและวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ์ และสังคมออนไลน์ 

รวมทั้งค านึงถึงการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เช่น ภาษา ข้อจ ากัดทางสภาพ

ร่างกาย 

๒) จัดท าข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความต้องการ และทัน

ต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นต่างๆ เช่น  

๒.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๒.๒) แผนการด าเนินงาน 

๒.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๒.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการ

ท่องเที่ยว 

๒.๕) ผลที่เกิดจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว

ขององค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลง

ของพื้นท่ีท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบ 

๒.๖) ช่องทางที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสาร  

๒.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาพื้นที่ทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

๒.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการค้าประเวณี การมี

เพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก 

วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย 

๒.๙) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

๒.๑๐) รายการทรัพย์สินและส่ิงดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๓) ให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  



๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี

กรอบเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย 

๑) ก าหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อ

ร้องเรียน การค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน การด าเนินการแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

๒) จัดเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กร ต้องจัดท าขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ภายใน คือ พนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์กร เช่น ประชาชนในท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งท าการบันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในการด าเนินการ

จัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

๑) ก าหนดขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยรายละเอียด

ขั้นตอนควรครอบคลุมการรับข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อร้องเรียน การวิเคราะห์สาเหตุ การ

แก้ไขและป้องกัน รวมถึงการสื่อสารและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒) มีการก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน

และภายนอก เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ และ อีเมล์ พร้อมสื่อสารให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กรทราบ 

๓) ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข้อร้องเรียน และข้อมูลการแจ้งกลับในการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ง่าย 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย และ ทางอีเมล์ 

๔) ข้อร้องเรียนจะต้องได้รับการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียนตามระยะเวลาที่องค์กรก าหนดไว้ พร้อม

จัดท าสรุปผลการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕) องค์กรต้องก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน

ให้ชัดเจน เช่น จัดเก็บอย่างน้อย ๑๐ ปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

  



๔.๕  การตดิตาม เฝา้ระวงั และวัดผลการด าเนินงาน 

องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง โดย 

๑) ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

๓) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องติดตาม เฝ้าระวังและวัดผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่องค์กรจัดท าขึ้น 

เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด รวมถึงยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และจะต้องบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้จัดท าขึ้น 

๒) ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินงาน เช่น ติดตามผลการด าเนินงานทุก ๑ เดือน 

บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไวใ้ห้ครบถ้วน  

๓) ในกรณีที่พบปัญหาให้ด าเนินการค้นหาสาเหตุ แก้ไข และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ า 

๔) เมื่อด าเนินการครบตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานแล้วให้ท าการเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

๔.๖  การทบทวนผลการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ

แก้ไขการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดอืน 

๒) ทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 



๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

๒.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

แนวทางการปฏิบตัิ 

องค์กรต้องท าการทบทวนผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน โดยคณะกรรมการก ากับดูแล และบันทึก 

พร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัตดิังต่อไปนี้   

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด อย่างน้อย

ทุก ๖ เดือน 

๒) ก าหนดวาระการประชุมโดยให้มีวาระการประชุมครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้  

 ผลการปฏิบัตงิานตามแผนการด าเนินงาน   

 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน   

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน   

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน  

 ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

 การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

 อื่นๆ ที่จ าเป็น   

๓) จัดท าบันทึกรายงานการประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน 



 

 

 

 

ภาคผนวก  

ตัวอยา่งแนวทางการปฏิบัต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔  ข้อก ำหนด 

๔.๑  กำรก ำกบัดูแล 

 ๔.๑.๑ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูล 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ผงัโครงสรำ้งคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรกำรท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอำจมีต ำแหน่งอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร

เห็นชอบ และสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้  

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

ค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรกำรท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และกำรก ำหนดหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิมได้  

ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  

ที่ ๐๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรจดักำรกำรทอ่งเที่ยว 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

อย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ

ส่วนรวม ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนคุณภำพชีวิตของ

ชุมชนและควำมปลอดภัยของผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยซื่อตรง  สุจริต รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยรักบ้ำน  ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน กรรมกำร 

๔. นำยช่วยเหลือ  ภักดี ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก กรรมกำร 

๕. นำงสำวท่องเที่ยว  ใจงำม ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ กรรมกำร   

๖. นำงสำวส่งเสริม  รักบ้ำน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

๑. ก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในพื้นที่  

๒. พิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยำว  ตำมที่
คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนน ำเสนอ โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับ    

ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 

๓. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวขององค์กรอย่ำงน้อยทุก ๖ เดือน 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

            ใจดี  สมศักดิ์ศรี 

          (นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

                  

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรวเิครำะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีส ำหรบัเปน็คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังำน 

ชุมชนทอ้งถิน่ 

หนว่ยงำนภำครฐั 

นกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ประกอบกำร 

สือ่มวลชน 

ส ำคญัมำก 

อิทธิพลมำก 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๑.๒  ทศิทำงกำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยืน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่สำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วข้อง 

ภำยนอกองคก์รไดร้บัทรำบ เชน่ เสยีงตำม

สำยของชมุชน หนงัสือพมิพท์อ้งถิ่น      

กำรประชมุร่วมกบัชมุชน เปน็ตน้ 

(ตวัอยำ่ง) 

สภำพภมูศิำสตรแ์ละสงัคม 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยืน 

สภำพเศรษฐกจิ 

 ประชำชนในพื้นที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม รับจ้ำง เลี้ยง

สัตว์และค้ำขำย  ช่วงฤดูกำลของกำรท่องเที่ยวอยู่ในเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ จะมีรำยได้เสริมจำก

กำรให้บริกำรกับนักท่องเที่ยว เช่น กำรขำยของที่ระลึก กำรขำยอำหำร กำรรับจ้ำงน ำเที่ยวและกำร

ให้บริกำรที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น 

สภำพสังคม 

 คนท้องถิ่น  ประชำกรมีควำมผูกพันกับท้องถิ่น  มีวิถีชีวิต  ควำมเชื่อ  วัฒนธรรมและประเพณีที่

คล้ำยกัน  และนับถือศำสนำพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษำ

ตอนปลำย มีอำยุประชำกรเฉลี่ย ๒๕ ปี มีหน่วยบริกำรประชำชนในพื้นที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย

และทรัพย์สินของประชำชน มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล มีอำสำสมัครสำธำรณสุข  

มูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน 

สือ่สำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วข้องภำยในองค์กรไดร้บัทรำบ 

เชน่ กำรประชมุ กำรตดิบอรด์ประชำสัมพนัธ ์

เปน็ตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

สภำพภมูศิำสตรแ์ละสงัคม (ตอ่) 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยืน 

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ทรัพยำกรน้ ำ มีสระน้ ำ จ ำนวน ๑๒ แห่ง ล ำห้วย จ ำนวน ๕ แห่ง ฝำย จ ำนวน ๘ แห่ง หนองน้ ำ 

จ ำนวน ๑๕ แห่ง ชุมชนจะใช้เป็นแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 ทรัพยำกรป่ำไม้ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีป่ำไม้เบญจพรรณ ชุมชนใช้ประโยชน์ใน

กำรหำของป่ำ  

 สภำพสิ่งแวดล้อม คุณภำพแหล่งน้ ำโดยทั่วไปยังมีสภำพดี คุณภำพอำกำศมีสภำพดี มีฝุ่นละอองบ้ำง

ในฤดูแล้ง กำรจัดกำรขยะชุมชนมีกำรรณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะ ในส่วนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ

น ำมำผลิตปุ๋ย ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้จะถูกรวบรวมและก ำจัดโดยวิธีกำรฝังกลบตำม

หลักสุขำภิบำล ในส่วนของพื้นที่ชุมชนยังไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งหำกมีชุมชนหนำแน่นมำกขึ้นอำจ

ท ำให้เกิดปัญหำต่อแหล่งน้ ำธรรมชำติได้  

 

สภำพพื้นที่ทอ่งเที่ยวในเขตควำมรับผดิชอบขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

 พื้นทีท่่องเที่ยว  ได้แก่  

o น้ ำตกไหลเย็น เป็นน้ ำตกที่มทีั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีควำมสวยงำมมำกที่สดุคือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นหน้ำผำขนำดใหญ่ มีน้ ำตกไหลตลอดปี และยังคงมีควำมเปน็ธรรมชำติที่สวยงำม 

o ถ้ ำสวยงำม เปน็ถ้ ำที่มีขนำดใหญ่ ทำงขึ้นถ้ ำเป็นบันได ๓๙ ขั้น ภำยในถ้ ำเป็นทำงเดินคดเคี้ยว 
บำงแห่งเป็นทำงเดินแคบๆ ระหว่ำงทำงเดินจะพบ หินงอกหินย้อยที่สวยงำม  

 ภมูอิำกำศ มี ๓ ฤดู ได้แก่  

- ฤดฝูน ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม-กันยำยน เป็นช่วงเวลำที่เหมำะกับกำรท่องเที่ยวน้ ำตก 

รวมทั้งสำมำรถล่องแก่งในล ำน้ ำเพื่อชมธรรมชำติตลอดสองฝั่งที่สวยงำม 

- ฤดหูนำว ระว่ำงเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ อำกำศจะเริ่มหนำวและหนำวจัดในเดือนธันวำคมถึง 

มกรำคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เหมำะส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรสัมผัสอำกำศหนำว

และทะเลหมอก  

- ฤดูร้อน ระหว่ำงเดือนมีนำคม-เมษำยน ช่วงนี้อำกำศจะร้อนและร้อนจัดในเดือนเมษำยน 

นักท่องเที่ยวสำมำรถร่วมงำนประเพณีสงกรำนต์ 

  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

สภำพภมูศิำสตรแ์ละสงัคม (ตอ่) 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยนื 

ประเพณีท้องถิน่ 

 ประชำชนในพื้นท่ี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นควำมเชื่อต้ังแต่โบรำณ โดยยึดถือ

สืบทอดกันมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ได้แก่  

o ประเพณตีำนขำ้วใหม่ เป็นกำรท ำบุญให้ข้ำวและขอบคุณพระแม่โพสพ โดยทุกบ้ำนจะน ำขำ้วใหม่มำ
รวมกันที่วัดและถวำยแกพ่ระสงฆ์เพื่อควำมเปน็สิริมงคลและเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป 

o ประเพณบีญุบัง้ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเป็นช่วงที่ฝนจะตกลงมำ เพื่อเป็นกำรบูชำพระยำ
แถน ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำพระยำแถนมีหน้ำที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำล หำกหมู่บ้ำน

ใดไม่จัดงำนบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตำมฤดูกำล สถำนที่จัดงำนจะใช้วัดเป็นศูนย์กลำง 

กำรหำฤกษ์ยำมในกำรบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสำวพรหมจรรย์มำตอกบั้งไฟเป็นคนแรก 

เพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะท ำให้บั้งไฟข้ึนสูง 

ปฏทินิทอ่งเทีย่ว ๑๒ เดอืน 

เดือน กจิกรรมท่องเที่ยว 

มกรำคม ประเพณีตำนข้ำวใหม ่

กมุภำพนัธ์ งำนกำชำด 

มนีำคม ประเพณไีหว้พระธำตุ 

เมษำยน ประเพณีสงกรำนต ์

พฤษภำคม งำนบญุเดือนหก 

มถินุำยน ประเพณบีญุบัง้ไฟ 

กรกฎำคม เดินป่ำหน้ำฝน 

สิงหำคม เที่ยวน้ ำตก ชมถ้ ำ 

กนัยำยน ล่องแกง่ชมธรรมชำต ิ

ตุลำคม ประเพณอีอกพรรษำ 

พฤศจกิำยน เทศกำลไมด้อกเมอืงหนำว 

ธันวำคม ชมทะเลหมอก 

 

                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยืน  

เรือ่ง กำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอย่ำงยั่งยืน 

  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืนมีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดควำมยั่งยืนจึง

ก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวดังนี้ 

วิสยัทศัน ์

"เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิผล” 

พันธกจิ 

๑) วำงแผน พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกำรท่ีเกี่ยวเนื่อง 

๒) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และระบบคมนำคมด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓) อนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษำเอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  

๔) ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในท้องถิ่น  

๕) ส่งเสริมใหป้ระชำชนในท้องถิ่นเห็นควำมส ำคัญของสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัย 
๖) ประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและเข้ำร่วมกิจกรรมของ

องค์กร 

คำ่นยิม 

๑) มั่นคงในคุณธรรม 

๒) มีจริยธรรมโปร่งใส 
๓) สร้ำงคุณค่ำให้ชุมชน 

๔) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล 

๕) ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

          จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  

                    ประกำศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

         ใจดี  สมศักดิ์ศรี 

              (นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

  



 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลยั่งยืน  

เรือ่ง นโยบำยกำรจดักำรทอ่งเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน 

เพื่อให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จึงประกำศ

นโยบำยดังนี้ 

๑) บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำม
โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ  

๒) ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ให้กับพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตนเอง
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกป้อง ดูแลและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพื่อก่อให้เกิดควำมยั่งยืน 

๔) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว 

๕) ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

 

          จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  

                    ประกำศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

  

 

         ใจดี  สมศักดิ์ศรี 

               (นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

  



(ตวัอยำ่ง) 

กำรก ำหนดทศิทำงกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอย่ำงยั่งยืน 

 

 

สงัคมและ 

วฒันธรรม 
สิง่แวดลอ้ม 

อบต.และชุมชน 

พฒันำอยำ่งยั่งยืน 

ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม ฝึกอบรม  

เพื่อพัฒนำทกัษะกำรประกอบอำชีพ 

ของคนในชุมชน.  

ส่งเสรมิอำชพี 

เปำ้หมำย อบต.ยัง่ยนื ๕ ป ีข้ำงหน้ำ 

เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน

โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในท้องถ่ิน 

ทอ่งเทีย่ว 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  พืน้ทีส่เีขยีว 

จัดท ำโครงกำรธนำคำรขยะ  

มุ่งเน้นขยะรีไซเคิล 

ส่งเสริมทุกหมู่บ้ำนบริหำรจัดกำร

ขยะชีวภำพอย่ำงเปน็รูปธรรม 

จดักำรขยะ 

ส่งเสริมกำรแสดง

พื้นบ้ำน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถ่ิน  

กำรศกึษำ 

และวฒันธรรม 

จัดท ำแผนรองรับสถำนกำรณ์

ฉุกเฉิน รองรับกำรเพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยว.  

สขุภำพและ  

ควำมปลอดภัย 



 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ค ำแถลงนโยบำย 

เรือ่ง ยุทธศำสตรใ์นกำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยืน 

ของ นำยใจด ีสมศกัดิศ์ร ีในวันที ่๒๘ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ น.  

 ณ. หอ้งประชุมสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยัง่ยืน 

 

๑) ด้ำนบริหำรจัดกำรพื้นที่กำรท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื 

 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน/องค์กรต่ำงๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีบทบำทและมีส่วนร่วม              

ในกำรพัฒนำพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยว 

 พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพของชุมชนดำ้นกำรท่องเที่ยว เพื่อ

ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 

 สนับสนุนให้เกิดกำรท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

๒) ด้ำนกำรฟืน้ฟูและพฒันำสถำนที่ท่องเที่ยว 

 ฟื้นฟูและพัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของ

ท้องถิ่น 

 ปรับปรุงและจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ท่องเที่ยวให้เหมำะสม 

๓) ด้ำนกำรอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดลอ้มและอัตลักษณ์ของท้องถิน่ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมด้ำนวัฒนธรรม 

ประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 มีกำรจัดสรรพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ในกำรท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์อย่ำงชัดเจน เพื่อรักษำ

เอกลักษณ์ทำงธรรมชำติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

 รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

          

          

  

  

 

 

 

 

 

 



 ๔.๑.๓  คณะท ำงำนกำรบรหิำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยืน 

(ตวัอยำ่ง) 

ผงัโครงสรำ้งคณะท ำงำนส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสำรผงัโครงสร้ำง บทบำท หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ

ใหผู้ท้ี่เกีย่วข้องภำยในองคก์รได้รบัทรำบ เชน่ กำรประชมุ 

 กำรติดบอร์ดประชำสมัพนัธ์ เปน็ต้น 



 

ผ-๑๒ 

 

 

(ตวัอยาง) 

บทบาท หนาที่และความรบัผิดชอบ 

นักพัฒนาการทองเทีย่ว 

 สงเสริมและเผยแพรการทองเท่ียวขององคกร 

 ควบคุมกิจการบริการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับองคกร 

 ตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกขอมูลดานการทองเท่ียว 

 รวบรวมขอมูล สถิติตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียว เชน สถิตินักทองเท่ียว และขอรองเรียน เปนตน เพ่ือ

ประโยชนในการเผยแพรและสงเสริมการทองเท่ียว 

 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ทองเที่ยวท่ีเกิดข้ึนใหมและพ้ืนท่ีทองเที่ยวท่ีมีอยูแลว อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา

สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณทองถ่ินใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณและด้ังเดิม 

เจาหนาทีป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ปองกันภัยและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 ปองกันและบรรเทาจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ 

 จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดไว 

 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีทองเที่ยวและปองกันอันตรายจากกิจกรรมดานการทองเที่ยวท่ีอาจ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เจาหนาที่สุขาภิบาล 

 จัดทําขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีทองเที่ยว 

และรายงานผลตรวจวัดใหกับสาธารณะ 

 กําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรสําหรับทองเท่ียวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

 กําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของการทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย 

 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดภูมิทัศนและตกแตงพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยใชวัสดุในทองถิ่นที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

มีผลบังคับใช ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

              ใจดี  สมศักด์ิศรี 

           (นายใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

          นายยกองคการบริหารสวนตําบลย่ังยืน    

 

 



๔.๒  แผนกำรด ำเนินงำน 

(ตวัอยำ่ง) 

แผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรทอ่งเทีย่ว ประจ ำป ี๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

ล ำดับ แผนกำรด ำเนินงำน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ 

แผนด้ำนบริหำรจัดกำรพืน้ที่ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื      

๑.๑ โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

    

๑.๒ 
โครงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนและส่งเสริม

อำชีพ 
 

 

   

๑.๓ 
โครงกำรสัมมนำเวทีสัญจรแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น 
     

๒ 

แผนด้ำนกำรฟืน้ฟูและพัฒนำสถำนทีท่่องเที่ยว      

๒.๑ 
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่

ท่องเที่ยว 

 

    

๒.๒ 

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกเส้นทำงเข้ำสู่พ้ืนที่

ท่องเที่ยว 

 

 

   

๒.๓ 
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกห้องน้ ำ-ห้องสุขำ 
 

 

   

๓ 

แผนด้ำนกำรอนุรกัษว์ัฒนธรรม ประเพณ ี

สิ่งแวดลอ้มและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 
     

๓.๑ 
โครงกำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรม 

ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
     

๓.๒ 
โครงกำรส ำรวจสภำพภูมิศำสตร์ในพ้ืนที่

ท่องเที่ยวและจัดท ำฐำนข้อมูล 
     

๓.๓ 
โครงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยในพื้นท่ี

ท่องเที่ยว 
     

๓.๔ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

 

    

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

แผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๖๒ 

โครงกำรปลกูต้นไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วัตถปุระสงค์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว 

เปำ้หมำย ๑) มีจ ำนวนพนัธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐% 

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

ปงีบประมำณ ๒๕๖๒ 

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ศึกษำและรวบรวม
พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

งำน

สิ่งแวดล้อม 

 

           

๒) เพำะพันธ์ุกล้ำไม้ 
งำน

สิ่งแวดล้อม 
 

 

          

๓) ส ำรวจพื้นที่เพำะปลูก
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

งำน

สิ่งแวดล้อม 

 

          
 

 

๔) ประชำสัมพันธ์ให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว

และหน่วยงำนในพื้นท่ี

ร่วมกิจกรรม 

งำน

ประชำสัมพันธ ์
  

 

         

๕) เตรียมพื้นที่ส ำหรับ
กำรเพำะปลูกในพื้นท่ี

ท่องเที่ยว 

งำนโยธำ      

 

      

๖) ด ำเนินกิจกรรม
เพำะปลูกกล้ำไม้พันธ์ุ

ท้องถิ่น 

งำนส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว 
       

 

    

๗) ดูแลรักษำต้นไม้ที่
ปลูกอย่ำงต่อเนื่อง 

คนงำนทั่วไป        

 

    

๘) สรุปผลโครงกำรและ
ติดตำมประเมินผล

กำรรอดของต้นไม้ 

งำน

สิ่งแวดล้อม 
          

 

 

 



๔.๓  กำรน ำไปปฏบิตัิ 

 ๔.๓.๑  กำรสนบัสนนุกำรมสีว่นรว่ม 

 

(ตวัอยำ่ง) 

 กำรเปิดโอกำสใหช้มุชนท้องถิน่มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำพืน้ที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงกำรปรบัภมูิทศันใ์น

พืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว 

 กำรแบง่พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์

ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 
ขอ้ปฏบิตัใินกำรเขำ้ใชพ้ืน้ที่

ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
โครงกำรพฒันำเสน้ทำง

เขำ้ถงึแหล่งทอ่งเทีย่ว 

 

กำรประกำศใช ้กฎ ระเบยีบ

เกีย่วกบักำรครอบครอง

ทรพัยส์นิ และกำรใช้

ประโยชนท์ีด่นิ 



(ตวัอยำ่ง) 

ค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนบูชำหลวงพอ่ยัง่ยืนประจ ำป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  

ที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรจดังำนบชูำหลวงพอ่ยั่งยืนประจ ำปี 

 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดงำนบูชำหลวงพ่อยั่งยืน

ประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรสืบสำน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดในท้องถิ่นกันมำเป็นระยะ

เวลำนำน และเพื่อให้กำรจัดงำนเป็นอย่ำงเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรจัดงำนบูชำหลวงพ่อยั่งยืนประจ ำปี ดังน้ี 

๑. นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยซื่อตรง  สุจริต รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน รองประธำนกรรมกำร 

๓. พระวิสุทธิคุณ เจ้ำอำวำสวัดยั่งยืน ที่ปรึกษำ 

๔. นำยช่วยเหลือ  ภักดี ผู้แทนผู้ประกอบกำรที่พัก กรรมกำร 

๕. นำงสำวท่องเที่ยว  ใจงำม ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ กรรมกำร 

๖. นำยแพทย์สมใจ  ค ำกระแส ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยั่งยืน  กรรมกำร 

๗. นำยรักบ้ำน  ชุมชนน้อย ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๑ กรรมกำร 

๘. นำงศรีค ำ  ชุมชนบน ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๒ กรรมกำร 

๙. นำงจันทร์เพ็ญ  สอนใจ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๓ กรรมกำร 

๑๐. นำงสะอำด มั่นคง ผู้อ ำนวยกำรส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 

๑๑. นำยสว่ำง สีอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กรรมกำร 

๑๒. นำยเด่นหล้ำ สงบใจ หัวหน้ำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรรมกำร 

๑๓. นำงสำวส่งเสริม  รักบ้ำน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

ก ำหนดกรอบแนวคิด วำงแผน และติดตำมผลในกำรจัดงำน รวมทั้งประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดงำนเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

             ใจดี  สมศักดิ์ศรี 

           (นำยใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน 

                  

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรแบง่เขตพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์เพือ่กำรทอ่งเทีย่วและพืน้ที่อนรุกัษ์โดยใหช้มุชนมสีว่นร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โซนบริกำร 
 โซน

นนัทนำกำร 

 โซนอนุรักษ์

วฒันธรรม 

 โซนอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรจดักจิกรรมใหค้วำมรูค้นในชมุชนท้องถิ่น  

เชน่ กำรสง่เสรมิกำรแยกขยะ กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรน ำศิลปะ วฒันธรรมท้องถิน่มำใชต้กแต่งภมูทิศัน์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ๔.๓.๒  กำรสนบัสนนุศักยภำพชุมชน 

 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรพฒันำทักษะกำรประกอบอำชพี และกำรสง่เสรมิกำรรวมกลุม่ในชมุชนทอ้งถิ่น 

  

 

 

                      

 

 

     

              (กำรผลิตเครื่องปัน้ - ดินเผำ)                  (กำรนวดแผนไทย)                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                            (กำรทอผำ้)                                       (กำรจกัสำน) 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรสนบัสนนุกำรพฒันำทักษะของผูป้ระกอบกำรในชมุชน 

ให้สำมำรถผลิตหรอืบรกิำรที่มีคุณภำพและไดร้บัรองมำตรฐำน 

 

 

 

                      

 

 

          (มำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย)               (รำงวัล OTOP ติดดำว)                                                                                         

 

 

 

 

 

                                   (รำงวัล Clean food good Taste)  

(ตวัอยำ่ง) 

สนบัสนนุกำรมสีว่นรว่มในกำรสรำ้งควำมยั่งยนืของทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

                                   (จดักจิกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มท้องถิน่) 



 ๔.๓.๓ กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 

(ตวัอยำ่ง) 

ตำรำงบนัทกึกำรใช้ไฟฟำ้ 

หน่วยงำน………………………….…………  อำคำร……………………….……………..   เลขมเิตอร์………………………… 

ล ำดับ วันทีจ่ด เลขมเิตอร์ (กอ่น) เลขมเิตอร์ (หลัง) ปริมำณที่ใช ้(หน่วย) 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

                                    

 ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ………………………………………… 

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

ตำรำงบนัทกึกำรใชน้้ ำมนัเชือ้เพลงิ 

หน่วยงำน………………………….…………  ส ำนกั/กอง……………………….……………..   ประจ ำเดือน…………………… 

ล ำดับ วันที่ใช ้ ทะเบยีนรถ 
เลขระยะทำง 

(กอ่น) 

เลขระยะทำง

(หลัง) 
ชนิดน้ ำมนั 

ปริมำณที่ใช ้

(หน่วย) 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

                                    

 ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ………………………………………… 

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

  ตำรำงบันทึกกำรใชน้้ ำ 

หน่วยงำน………………………….…………    อำคำร……………………….……………..  เลขมเิตอร…์……………………… 

ล ำดับ วันทีจ่ด เลขมเิตอร์ (กอ่น) เลขมเิตอร์ (หลงั) ปริมำณที่ใช ้(หน่วย) 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 

   ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ………………………………………… 

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

รำยกำรและวธิกีำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำอย่ำงงำ่ย 

 

รำยกำร วิธกีำรตรวจวัดที่แนะน ำ 

ลักษณะทำงกำยภำพ เช่น สี 

กลิ่นของน้ ำ เป็นต้น 
สังเกต 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนำมัย 

อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง กระดำษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter 

ออกซิเจนละลำยน้ ำ  ชุดทดสอบออกซิเจนละลำย (ว.๓๑๒) ของกรมอนำมัย 

(ที่มำ: คู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยำ่งง่ำย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกำยน ๒๕๔๗) 

หมำยเหตุ:  ในเบื้องต้นองค์กรสำมำรถใช้วิธีตรวจวัดคุณภำพน้ ำอย่ำงง่ำยได้ เมื่อองค์กรมีควำมพร้อม                       

มำกขึ้นควรพิจำรณำตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เพื่อให้ผลกำร

วิเครำะห์มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 

 

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 

 

แหลง่น้ ำ 
จุด

ตรวจวัด 

รำยกำร 

ประเภท

คณุภำพน้ ำ 
กำรใชป้ระโยชน์ 

pH 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

FCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

ล ำห้วย ก. A ๖.๙ ๔.๔ ๒.๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ประเภท ๓ 

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำน

กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำท่ัวไป

ก่อน 

- กำรเกษตร 

คลอง  ข. B ๗.๔ ๖.๗ ๐.๗ ๑๗,๐๐๐ ๗๘ ประเภท ๒ 

- ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 
โดยผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำน

กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำท่ัวไป

ก่อน 

- กำรประมง 
- กำรว่ำยน้ ำและกีฬำทำงน้ ำ 

สระน้ ำ  ค. C ๘.๑ ๗.๔ ๐.๙ ๔๙๐ ๓๓ ประเภท ๒  

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

มำตรกำรลดกำรใช้ทรพัยำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

มำตรกำรลดมลพษิทีแ่หลง่ก ำเนดิ 

 

 

 

                                               

 

 

     (กำรคัดแยกขยะ ชว่ยลดปรมิำณขยะทีต่้องก ำจดั)  (ถงัดักไขมนัอย่ำงงำ่ย) 

  



(ตวัอยำ่ง) 

กำรสง่เสรมิกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก 

                     

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

           (กำรใชบ้รรจุภัณฑ์ที่ยอ่ยสลำยได้)               (กำรเลี้ยงไสเ้ดือนดินเพือ่ก ำจดัขยะอนิทรีย์)          

(ตวัอยำ่ง) 

มำตรกำรลดหรอืทดแทนกำรใชส้ำรเคมอีนัตรำย 

 

 

 

 

 

 

 

              (กำรผลิตน้ ำหมกัชวีภำพ)       (กำรใชปุ้ย๋ชวีภำพ) 

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

พชืและสตัวต์ำ่งถิน่ 

 

        
 
 
 
 

 

 

 

                         (เต่ำญี่ปุ่น)                                         (ผักตบชวำ) 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

แบบฟอรม์รำยงำนพชืพนัธุแ์ละสตัวท์อ้งถิ่น 

 

ล ำดับ ชือ่พืชพันธุ์/สัตว์ท้องถิน่ บรเิวณทีพ่บ ลักษณะ รูปภำพ 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

 

 

 

 

  

สำมำรถปรบัตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มในประเทศไทยได้ดี ทนทำนตอ่มลภำวะได้ดี 

 ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ระบบนเิวศ 



(ตวัอยำ่ง) 

มำตรกำรลดผลกระทบจำกกำรเดนิทำงและกำรขนสง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (กำรจัดรถรำงไว้บรกิำรน ำเทีย่ว)         (จดัท ำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวโดยจกัรยำน) 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ให้ควำมรูด้ำ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั กำรจบั กำรแสดง และกำรขำย ของปำ่ทั้งพชืและสตัว์ 

 

 

 

                                               

 

 

  



๔.๓.๔ กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภัย 

(ตวัอยำ่ง) 

หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรจดัเตรยีมแผนและอปุกรณค์วำมปลอดภยั 

 

 

 

 

 

ยำและอปุกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๑ เหตดุ่วน-เหตรุ้ำยทุกชนดิ ๑๑๙๒ แจง้รถหำย ถูกขโมย 

๑๙๙ เหตไุฟไหม-้ดับเพลงิ ๑๖๖๙ หน่วยแพทย์ฉุกเฉนิ 

๑๑๕๕ สำยด่วนต ำรวจทอ่งเที่ยว ๑๑๙๓ ต ำรวจทำงหลวง 

๑๑๙๕ กองปรำบปรำม ๑๑๙๙ กรมเจำ้ทำ่ เหตุด่วนทำงน้ ำ 

๑๗๘๔ 
กรมปอ้งกนัและ 

บรรเทำสำธำรณภัย 
๑๑๘๒ 

ศนูยบ์ริกำรขำ่วอำกำศ 

 กรมอตุุนยิมวิทยำ 



๔.๓.๕ กำรจดัเตรยีมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

(ตวัอยำ่ง) 

ปำ้ยและแผนที่แนะน ำเสน้ทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ขอ้ปฏบิัติในกำรเขำ้ใช้พื้นที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง)  

ปำ้ยเตอืนตำ่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

ถังขยะทีส่อดคล้องกบัภูมทิศันข์องพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัผู้ทุพพลภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรสนบัสนนุใหม้บีรกิำรดำ้นอำหำร  และเครือ่งดืม่ ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรสนบัสนนุใหม้สีถำนทีจ่ ำหนำ่ยของที่ระลกึในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔.๓.๖ กำรสง่เสรมิกำรตลำด 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรประชำสัมพนัธก์ำรทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรเผยแพรแ่นวคดิกำรคัดแยกขยะในแหลง่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๓.๗ กำรตดิตำมควำมเปลีย่นแปลง 

(ตวัอยำ่ง) 

ผลกระทบดำ้นตำ่งๆ ของพื้นทีท่อ่งเทีย่ว 

 

ด้ำน ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

เศรษฐกิจ  รำยได้เพิ่มขึ้น  ค่ำครองชีพสูงขึ้น 

สังคม 

 ประชำชนเห็นถงึควำมส ำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

 คนในท้องถิ่นได้รับควำมสะดวกสบำยมำก
ขึ้น จำกสำธำรณูปโภคในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

 ลดปัญหำกำรอพยพเข้ำไปท ำงำนในเมือง
หลวง 

 ปัญหำอำชญำกรรม 
 มีค่ำนิยมผิดๆ จำกกำรเลียนแบบ
นักท่องเที่ยว 

 กำรเลือนหำยของอำชีพดั้งเดิมในท้องถิ่น 
 ปัญหำโสเภณ ี

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

 วัฒนธรรมได้รับกำรร้ือฟื้น ในเทศกำล
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 

 คนท้องถิ่นรับวัฒนธรรมใหม่ของ
นักท่องเที่ยว 

สิ่งแวดล้อม  มีกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ 
 มีโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว 

 เกิดควำมตระหนักในกำรก ำจัดของเสีย 

 พื้นที่ธรรมชำติบำงส่วนถูกท ำลำย 
 กิจกรรมบำงประเภทมีผลต่อธรรมชำติ 
เช่น กำรตั้งกองไฟ เป็นต้น 

 เกิดขยะมูลฝอยมำกขึ้น 
 เกิดน้ ำเน่ำเสีย จำกผู้ประกอบกำร เช่น 
ร้ำนอำหำร ที่พัก เป็นต้น 

 

(ตวัอยำ่ง) 

ขอ้มลูจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วต่อปี 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรประเมนิขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบันกัทอ่งเทีย่ว  

 จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขำ มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดใน

ครั้งหนึ่งๆ ได้ ๑๐ คน โดยค ำนวณจำกขนำดพ้ืนที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร.ม. ต่อคน เป็นต้น 

 ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับในแต่ละด้ำนจะถูกน ำมำพิจำรณำร่วมกันเพื่อก ำหนดขีดควำมสำมำรถ

สูงสุดที่พื้นที่น้ันๆ จะสำมำรถรองรับได้ เช่น 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนนิเวศวิทยำสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๒๕๐ คนต่อวัน 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำยภำพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๓๒๐ คนต่อวัน 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๒๐๐ คนต่อวัน 

- ขีดควำมสำมำรถด้ำนจิตวิทยำ ๓๕๐ คนต่อวัน 

 พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คือ ๒๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจัยจ ำกัดอยู่ที่ขีด

ควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 

หมำยเหตุ :  ตัวอย่ำงกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวนี้ เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อให้เกิด

ควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย ซึ่งกำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ท่องเที่ยว

จริงต้องมีกำรศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆและมีกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรก ำหนดจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วเขำ้อทุยำนแหง่ชำติ 

 อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ ำดัง ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้สูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน 

 อุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท ์ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปยุ ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน 

 อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ ่ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักค้ำงคืนได้ ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน  

 อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๗๔๒ คน ไปกลับได้ ๒,๐๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน  

 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้ำค้ำงคืนได้ ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน 

(ที่มำ:  ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เรื่อง กำรก ำหนดจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปในอุทยำนแห่งชำติ ฉบับลงวันที่ 

๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๐) 

 



(ตวัอยำ่ง) 

กำรตดิตำมขอ้มลู จ ำนวนโรงแรม จ ำนวนรำ้นอำหำร อบุัติเหต ุและปรมิำณขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(ตวัอยำ่ง) 

แบบสอบถำมควำมพงึพอใจ 

o เพศ  ชำย    หญิง 

o อำยุ  ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี   ๒๐ – ๔๐ ปี 

 ๔๑ – ๖๐ ปี   ๖๑ ปีขึ้นไป 

o ท่ำนเคยเดินทำงมำท่องเที่ยวท่ีแห่งนี้มำก่อนหรือไม่ 

 เคย จ ำนวน  ………….   ครั้ง (รวมครั้งนี้)  ไม่เคย 

o ปัจจัยของกำรเลือกมำท่องเที่ยว 

 เพื่อนแนะน ำ     เห็นจำกสื่อ/สิ่งพิมพ์ 

 มีสถำนที่/กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ  อำหำรอร่อย 

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..  

o ในกำรเดินทำงมำเที่ยวครั้งนี้ ท่ำนพักค้ำงแรมในบริเวณพ้ืนที่ท่องเที่ยวหรือไม่ 

 พัก  จ ำนวน …………….. คืน   ไม่พัก 

o ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับจำกพื้นที่ท่องเที่ยวครั้งนี้มำกน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หวัข้อ 
พอใจ

มำก (๕) 

พอใจ 

(๔) 

เฉยๆ 

(๓) 

ไม่คอ่ย

พอใจ (๒) 

ไม่พอใจ 

(๑) 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำที่/บุคลำกร ที่ใหบ้ริกำร      

เจำ้หน้ำทีใ่ห้บริกำรด้วยควำมสภุำพ เปน็มิตร      

เจำ้หน้ำทีใ่ห้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเรว็      

เจำ้หน้ำทีดู่แลเอำใจใส ่กระตือรือร้น เต็มใจใหบ้ริกำร      

เจำ้หน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ ใหข้้อมลู หรือตอบขอ้ซกัถำมได้

เปน็อย่ำงดี 

     

มีชอ่งทำงกำรรบัขอ้เสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่เหมำะสม      

ด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก      

กำรเดินทำงสะดวก ปลอดภัย มีปำ้ยสญัลกัษณ์บอกทำง

ชัดเจน 

     

มีสถำนทีจ่อดรถ เหมำะสม สะดวก ปลอดภัย      

มีหอ้งน้ ำ หอ้งสขุำ ที่สะอำด เพยีงพอ สะดวกต่อกำรใชง้ำน      

สำธำรณปูโภคพืน้ฐำน (ไฟฟำ้ น้ ำดื่ม น้ ำใช ้) มีคณุภำพดี      

กำรใหข้อ้มลูของแหลง่ท่องเที่ยวที่ถกูต้อง ชัดเจน เชน่ 

ป้ำย สญัลกัษณ ์เอกสำรแผน่พบั เปน็ต้น ใหข้อ้มลูที่

ถกูต้อง ชดัเจน 

     

มีปริมำณถงัขยะที่เพยีงพอ ไม่มีขยะตกค้ำง 
     

ด้ำนสภำพแวดลอ้มในกำรท่องเที่ยว      

พืน้ที่ท่องเที่ยวมีควำมสมบรูณ์ สวยงำม สะอำด      

ควำมสะดวก สะอำด ปลอดภยั ของสถำนที่      

กำรจดัสถำนที ่กำรตกแต่งภูมทิัศน์เหมำะสม กลมกลนื

กับธรรมชำติของพื้นที่ท่องเที่ยว 

     

ควำมพงึพอใจโดยรวมต่อกำรมำใชบ้ริกำรครั้งนี้      

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรงุ :  

    

 

 

 

 



 

(ตวัอยำ่ง) 

สรปุผลกำรตดิตำมและตรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข 

 

 

 

  



๔.๓.๘ กำรสง่เสรมิแนวคิดกำรทอ่งเทีย่วอย่ำงยั่งยนื 

(ตวัอยำ่ง) 

กำรสง่เสรมิแนวคิดกำรทอ่งเทีย่วอย่ำงยั่งยนืให้กบันกัท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔.๔ กำรสนบัสนุน 

๔.๔.๑   กำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก 

(ตวัอยำ่ง) 

หลกัสตูรฝึกอบรม 

หลกัสตูร กลุม่เปำ้หมำย 

วัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ท้องถิน่ ชมุชน 

มคัคเุทศกท์้องถิน่ นกัเรียน 

กำรจัดกำรควำมปลอดภยัในพืน้ที่ท่องเที่ยว บคุลำกรองคก์ร 

กำรจัดกำรสิง่แวดล้อมเบือ้งตน้ บคุลำกรองคก์ร 

กำรอนุรักษท์รพัยำกรธรรมชำติ บคุลำกรองคก์ร/ชมุชน 

กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น บคุลำกรองคก์ร 

กำรเตรียมควำมพรอ้มเกีย่วกบัภำวะฉกุเฉนิ

และกำรฝึกซอ้มแผนฉกุเฉนิ 

บคุลำกรองคก์ร/ชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แผนพฒันำบคุลำกร) 

 

  



 

ผ-๔๔ 

 ๔.๔.๒ การสื่อสาร และการตอบสนองตอขอรองเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑  การสื่อสาร 

(ตัวอยาง) 

ชองทางและวธิีการสื่อสาร 

ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผูรับสาร 

อบต./ทต.  ทิศทางการจัดการทองเทีย่ว แผนพับ นักทองเที่ยว ผูมาเยือน 

 แผนการดําเนนิงาน คูมือ ชุมชนทองถิน่ 

 ขอมูลองคกร/ขอมูลพื้นที่
ทองเทีย่ว 

ปายประชาสัมพันธ หนวยงานราชการในพื้นที ่

 ขาวสารความเคลื่อนไหว เชน 
กิจกรรมตางๆ 

วิทย ุ ผูประกอบการในพ้ืนที ่

 กฎระเบียบ ขอกําหนด ขอบงัคบั
การใชพ้ืนที ่

เสียงตามสาย  

 ผลกระทบจากการทองเทีย่ว/
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที ่

รายงาน 
 

 

 ๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอขอรองเรยีน 

(ตัวอยาง) 

ขั้นตอนการจดัการขอรองเรียน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

นักทองเที่ยว/       

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ 
แยกประเภทและ   

บันทึกขอมูล  

ดําเนินการแกไขและ

ปองกันการเกิดซํ้าของ

ขอรองเรียน  

นําเสนอแนวทางแกไขและ

ปองกันการเกิดซํ้า ให

ผูบริหารเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการ 

(ไมเกิน ๑ วัน) 

วิเคราะหสาเหตุแนว

ทางการแกไขและ

ปองกันการเกิดซํ้า  

(ไมเกิน ๒ วัน) 

แจงกลับ ผูรองเรียน 



(ตวัอยำ่ง) 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๕ กำรตดิตำม เฝำ้ระวงั และวัดผลกำรด ำเนินงำน 

(ตวัอยำ่ง) 

แผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๖๒ 

โครงกำรปลูกต้นไมพ้ื้นถิน่ในพืน้ที่ท่องเทีย่ว 

วัตถปุระสงค์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว 

เปำ้หมำย ๑) มีจ ำนวนพนัธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐% 

 

กจิกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

ปงีบประมำณ ๒๕๖๒ 

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศึกษำและรวบรวมพนัธุไ์ม้
พืน้ถิน่ 

งำนสิง่แวดลอ้ม 

 

           

ผลกำรด ำเนนิกำร 
 

           

๒. เพำะพนัธุก์ลำ้ไม้ 
งำนสิง่แวดลอ้ม    

 

 

       

ผลกำรด ำเนนิกำร     
 

       

๓. ส ำรวจพืน้ทีเ่พำะปลกูใน
พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งำนสิง่แวดลอ้ม  
 

          

ผลกำรด ำเนนิกำร 
 

           

๔. ประชำสัมพนัธใ์หช้มุชน 
นกัทอ่งเทีย่วและหนว่ยงำน

ในพืน้ทีร่ว่มกจิกรรม 

งำนประชำสมัพนัธ ์     
 

       

ผลกำรด ำเนนิกำร     
 

       

๕. เตรยีมพืน้ทีส่ ำหรบักำร
เพำะปลกูในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งำนโยธำ       
 

     

ผลกำรด ำเนนิกำร      
 

      

๖. ด ำเนนิกจิกรรมเพำะปลูก
กลำ้ไม้พนัธุท์อ้งถิน่ 

งำนสง่เสริมกำร

ทอ่งเทีย่ว 
       

 

    

ผลกำรด ำเนนิกำร        
 

    

๗. ดแูลรกัษำตน้ไมท้ีป่ลกู
อยำ่งตอ่เนือ่ง 

คนงำนทัว่ไป          
 

  

ผลกำรด ำเนนิกำร           
 

 

๘. สรปุผลโครงกำรและ
ตดิตำมประเมนิผลกำร

รอดของตน้ไม้ 

งำนสิง่แวดลอ้ม            
 

ผลกำรด ำเนนิกำร           
 

 

 

 

 



 

ผ-๔๘ 

สรุปผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 จํานวนท้ังหมด เปาหมาย จํานวนที่ปลูก 

จํานวนพันธุไม (เดิม) ๑,๐๐๐ ๑๐๐ ตน ๑๒๐ ตน 

จํานวนพันธุไมที่เพิ่มขึ้น ๑,๑๒๐ ๑๐% ๑๒% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงการ ทําการปลูกพันธุ ไม พ้ืนถ่ิน ในบริเวณลานกางเตนท และท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว        

จํานวน ๑๒๐ ตน ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของพ้ืนท่ีทองเท่ียวได ๑๒% 

 

  



๔.๖ กำรทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน 

(ตวัอยำ่ง) 

รำยงำนกำรประชมุทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

ผูเ้ข้ำร่วมประชมุ 

๑. นำยใจดี  สมศักดิ์ศร ี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยซื่อตรง  สุจริต รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยรักบ้ำน  ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน  กรรมกำร 

๔. นำยช่วยเหลือ  ภักด ี ผู้แทนผู้ประกอบกำรท่ีพัก  กรรมกำร 

๕. นำงสำวท่องเที่ยว  ใจงำม ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ  กรรมกำร 

๖. นำงสำวส่งเสริม  รักบ้ำน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น. 

วำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจง้ให้ที่ประชมุทรำบ 

ไม่ม ี

วำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่แล้ว 

ไม่ม ี

วำระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่งจำกกำรประชมุครัง้ที่แลว้ 

ไม่ม ี

วำระที่ ๔ เรื่องเพื่อพจิำรณำ 

๔.๑ ผลกำรปฏิบัตติำมแผนกำรด ำเนนิงำน 

ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืน มีกำรจัดท ำโครงกำร จ ำนวน 

๑ โครงกำร คือ โครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด  

 

 

 

 

 



 

ผ-๕๐ 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

โครงการปลูกตนไมพื้นถิ่นในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

วัตถุประสงค ๑) เพ่ืออนุรักษพันธุไมพ้ืนถ่ิน 

  ๒) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

เปาหมาย ๑) มีจํานวนพันธุไมพ้ืนถ่ินเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวอยางนอย ๑๐๐ ตน 

  ๒) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนอยางนอย ๑๐% 

สรุปผลโครงการ ทําการปลูกพันธุไมพ้ืนถ่ิน ในบริเวณลานกางเตนท และ ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว      

จํานวน ๑๒๐ ตน ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของพ้ืนท่ีทองเท่ียวได ๑๒% 

กิจกรรม ผูรบัผิดชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศึกษาและรวบรวมพันธุไมพ้ืน
ถิ่น 

งานส่ิงแวดลอม 
 

           

ผลการ

ดาํเนนิการ 

 
           

๒. เพาะพันธุกลาไม 
งานส่ิงแวดลอม    

 
 

       

ผลการ

ดาํเนนิการ 
            

๓. สํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนที่
ทองเที่ยว 

งานส่ิงแวดลอม  
 

          

ผลการ

ดาํเนนิการ 

 
           

๔. ประชาสัมพนัธใหชมุชน 
นักทองเที่ยวและหนวยงานใน

พื้นที่รวมกิจกรรม 

งาน

ประชาสัมพนัธ 
    

 

       

ผลการ

ดาํเนนิการ 
            

๕. เตรียมพ้ืนที่สําหรบัการ
เพาะปลูกในพืน้ท่ีทองเที่ยว 

งานโยธา       
 

     

ผลการ

ดาํเนนิการ 
     

 

      

๖. ดาํเนนิกิจกรรมเพาะปลูกกลา
ไมพันธุทองถิน่ 

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว 
       

 

    

ผลการ

ดาํเนนิการ 
       

 

    

๗. ดแูลรักษาตนไมทีป่ลูกอยาง
ตอเนือ่ง 

คนงานทัว่ไป          
 

  

ผลการ

ดาํเนนิการ 
       

 

    

๘. สรุปผลโครงการและติดตาม
ประเมินผลการรอดของตนไม 

งานส่ิงแวดลอม            
 

ผลการ

ดาํเนนิการ 
           

 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



 
ผ-๕๑ 

๔.๒ การตอบสนองตอขอรองเรียน 

ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีขอรองเรียนจากนักทองเท่ียว

จํานวน ๑ เร่ือง คือ มีนักทองเท่ียวจํานวนมากมาเท่ียวท่ีนํ้าตกไหลเย็นในชวงสงกรานต ทําใหทางเขานํ้าตกไหล

เย็นรถติดจํานวนมาก และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า และท่ีพัก ไมเพียงพอตอจํานวน

นักทองเท่ียว และนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาแลวไมสามารถเขาไปถึงบริเวณนํ้าตก เน่ืองจากปจจุบันมี

นักทองเท่ียวจากตางประเทศเดินทางมาเท่ียวท่ีองคการบริหารสวนตําบลย่ังยืนเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ทางผูบริหาร

จึงตองการใหเรงศึกษาการจํากัดจํานวนนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญขององคการบริหารสวน

ตําบลย่ังยืน เพ่ือปองกันปญหาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเส่ือมโทรม 

มติท่ีประชุม รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

๔.๓ ผลการติดตาม เฝาระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานโครงการปลูกตนไมพ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ีทองเท่ียว ยังคงเปนไปตาม

แผนงานท่ีกําหนด ดังน้ี 

 งานส่ิงแวดลอม ไดทําการศึกษาและรวบรวมพันธุไมพ้ืนถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลย่ังยืน เชน กําลังพญาเสือโครง มะมวงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดดํา รกฟา และ มะเฟองชาง เปนตน ซ่ึงได

ทําการเพาะพันธุกลาไมท้ังหมด ๒๐๐ ตน นอกจากน้ีไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีทองเท่ียวซ่ึงงาน

ส่ิงแวดลอมไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีทองเท่ียวนํ้าตกไหลเย็น บริเวณลานกางเตนท และท่ีพัก

สําหรับนักทองเท่ียว  

 งานประชาสัมพันธ ไดทําการประชาสัมพันธใหกับนักทองเท่ียวและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ผานทาง การติดบอรดประชาสัมพันธท่ีองคการบริหารสวนตําบลยั่งยืน แผนพับประชาสัมพันธ website ส่ือวิทยุ

ทองถ่ิน และ หนังสือพิมพทองถ่ิน  

 งานโยธา ไดสํารวจและจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีดังกลาว 

 งานสงเสริมการทองเท่ียว ไดจัดกิจกรรมเพาะปลูกกลาไมพันธุทองถ่ินจํานวน ๑๒๐ ตน 

ซ่ึงมีนักทองเท่ียวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงาม เขามารวมการปลูกตนไม รวมจํานวน ๑๐๐ คน  

 งานส่ิงแวดลอมไดจัดเจาหนาท่ีในการดูแลตนไมท่ีปลูกจํานวน ๑ คน โดยมีหนาท่ีรดนํ้า

และใหปุยชวงแรก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 



๔.๔ ควำมเหมำะสมของทรพัยำกรทีจ่ ำเปน็ในกำรด ำเนนิงำน 

ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั่งยืนมีอัตรำก ำลังพลรวมจ ำนวน ๑๕ คน ซึ่งยัง

เพียงพอต่อกำรท ำงำน แต่ส ำหรับโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษำต้นไม้ที่

ปลูก เนื่องจำกในช่วงกลำงปีจะมีกำรจัดงำนท่องเที่ยวท ำให้มีเจ้ำหน้ำที่ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไม่เพียงพอจึงอยำกให้

งำนโยธำส่งเจ้ำหน้ำที่มำช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบตำมที่เสนอ 

๔.๕ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำม     

แผนกำรด ำเนินงำน 

มติที่ประชมุ รับทรำบ 

๔.๖ ควำมเหมำะสมของแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ยังคงมีควำมเหมำะสม 

มติที่ประชมุ รับทรำบ 







ค ำน ำ 

คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับนี้จัดท ำ

ข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้กับองค์กรที่มีบทบำท หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและ

รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยจะเน้นกระบวนกำรด ำเนินงำนที่

สอดคล้องตำมรูปแบบมำตรฐำนสำกล และกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมุ่งหวังที่

จะให้เกิดกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กำรบริหำร

กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. ยึดถือเพื่อ

พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ มีกำร

สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ

สังคม รวมถึงมีกำรอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถ่ินที่ดีงำม

อย่ำงยั่งยืน 

ส ำหรับคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ได้มีกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของ อพท. กับหลักเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส ำหรับ

สถำนที่ ท่ องเที่ ยวของ GSTC (GSTC-Recognized) และ GSTC ได้ ให้กำรยอมรับ ว่ำ 

“มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน” มีควำมเทียบเท่ำกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 

(Equivalent to the GSTC Destination Criteria) อพท. หวังว่ำ คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติฯ 

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกองค์กรที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทั้ง

ภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถ่ิน นักวิชำกำร นักพัฒนำและบุคคลทั่วไปที่สนใจกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืนตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำง

ยั่งยืน ได้น ำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกำรพัฒนำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

ที่ดีและยั่งยืนต่อไป 

     องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ที่พิเศษ 

เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

พฤษภำคม ๒๕๖๓ 



สำรบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

ภำพรวมของมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ๑ 

๑ ขอบข่ำย ๒ 

๒ ค ำศัพท์และค ำนิยำม ๓ 

๓ หลักกำรด ำเนินงำน ๔ 

๔ ข้อก ำหนด  ๖ 

ส่วนที่ ๒ แนวทำงกำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื 

๔ ข้อก ำหนด  ๑๘ 

๔.๑ กำรก ำกับดูแล ๑๘ 

๔.๑.๑ คณะกรรมกำรก ำกับดูแล ๑๘ 

๔.๑.๒ ทิศทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ๒๓ 

๔.๑.๓ คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ๓๒ 

๔.๒ แผนกำรด ำเนนิงำน ๓๕ 

๔.๓ กำรน ำไปปฏิบัต ิ ๓๘ 

๔.๓.๑ กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม ๓๘ 

๔.๓.๒ กำรสนับสนุนศักยภำพชุมชน ๔๔ 

๔.๓.๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ๔๗ 

๔.๓.๔ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ๖๑ 

๔.๓.๕ กำรจัดเตรียมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ๖๕ 

๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรตลำด ๗๒ 

๔.๓.๗ กำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง ๗๔ 

๔.๓.๘ กำรส่งเสริมแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ๘๓ 

๔.๔ กำรสนับสนุน ๘๕ 

๔.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก ๘๕ 

๔.๔.๒ กำรสื่อสำร และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ๘๘ 

๔.๕ กำรติดตำม เฝ้ำระวัง และวัดผลกำรด ำเนินงำน ๙๔ 

๔.๖ กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ๙๖ 



ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

มาตรฐานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้

องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนี้ยังคาดหวังท่ีจะเห็นผลการด าเนินงานขององค์กร

ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งถือ เป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มาตรฐานฉบับนี้ จึง

นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  

ภาพรวมของมาตรฐานการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน 

ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยค้นหาปัญหาและ

อุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้ 

วางแผน (Plan): การก าหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถ

บรรลุทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ปฏิบัติ (Do): การน าระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การติดตามผล  



ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และความคาดหวัง ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

ปรับปรุง (Act): การด าเนินการปรับปรุงเมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความ

คาดหวัง หรือมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามความคาดหวัง รวมทั้งน าผลที่ได้จากการติดตาม

ผลการด าเนินงานไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานครั้งต่อๆ ไป 

มาตรฐานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของผลอันเกิดจากการด าเนินงานตามมาตรฐาน รวมทั้งการ

ปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความส าเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางน้ัน ขึ้นอยู่

กับความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้หากองค์กรใด

มีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถน าไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ รวมทั้ง

องค์กรควรจะสนับสนุนให้องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้มีการน ามาตรฐานฉบับนี้ไปบริห ารจัดการการ

ท่องเที่ยวด้วย 

๑ ขอบขา่ย  

มาตรฐานนี้เป็นข้อก าหนดส าหรับองค์กรใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่

ค านึงถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และ

สุนทรียภาพ โดยประเด็นดังกล่าวนั้นได้รับการพัฒนาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรสามารถ

น าไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดย

การน ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองค์กรควรค านึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพทางสังคม 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวองค์กรจะต้องค านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่และความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือนควบคู่ไปด้วย 

ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ องค์กรควรให้ความส าคัญกับการยกระดับการ

ด าเนินงานเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 

การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับนี้ องค์กรสามารถด าเนินการได้ โดย  

๑) ด าเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 

๒) ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 

๓) ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐาน 

 



๒ ค าศพัทแ์ละค านยิาม  

มาตรฐานฉบับนี้ ได้ก าหนดค าศัพท์และค านิยามเฉพาะไว้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ มาตรฐาน 

เอกสารที่จัดท าขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันท่ัวไป 

เอกสารดังกล่าวมีการวางกฎระเบียบ ข้อก าหนดส าหรับเป็นขั้นตอนในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด าเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๒.๒ มาตรฐานการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน 

ข้อก าหนดส าหรับเป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน 

การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ด าเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๒.๓ การทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและรองรับสภาวะในอนาคตทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ โดยค านึงถึงการใช้

ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิต

ชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๒.๔ องค์กร 

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ท่องเที่ยวที่ก ากับดูแล และมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

๒.๕ ชุมชนทอ้งถิน่ 

กลุ่มคนที่อยู่รวมกันโดยได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน

ในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๒.๖ ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี 

บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ให้ความสนใจต่อการด าเนินงานขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือเสีย  ประโยชน์

จากการตัดสินใจและการด าเนินงานขององค์กร 

๒.๗ ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั 

บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ให้ความสนใจต่อการด าเนินงานขององค์กรซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ

ด าเนินงานขององค์กร 



๒.๘ อตัลักษณ ์

คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อ

ชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งรวมถึง ภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม และลักษณะเฉพาะ

บุคคล 

๒.๙ ภมูศิาสตร ์

ลักษณะพื้นผิวโลกที่เก่ียวข้องกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.๑๐ สุนทรยีภาพ 

ความเข้าใจและความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แต่ละบุคคล

สามารถเข้าใจและรู้สึกได้ 

๓ หลกัการด าเนนิงาน 

๓.๑ การปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งครบถว้น 

องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ และไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดย 

๑) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ประกาศด้วยอ านาจของ

กฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรทั้งหมด  

๒) ก ากับให้บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย  

๓) มีการติดตาม และทบทวนเพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดและกรณีที่กฎหมาย และกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง 

๔)  พัฒนาการวางแผนขององค์กรให้มีการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วม กฎระเบียบในการวางแผนและการตัดสินใจขององค์กรจะต้องมีการ

สื่อสารต่อสาธารณะและมีการบังคับใช้ 

๓.๒ การปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม 

องค์กรมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดย 

๑) ด าเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม โดยค านึงถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความ

ปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงชุมชนท้องถิ่น 

๒) มีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  



๓) มีกระบวนการในการก ากับดูแลที่ท าให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การแก้ไข และ

การป้องกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะน าไปสู่การปฏิบัติ

ที่ไม่มีจริยธรรมได้ 

๓.๓ การเคารพในการมีสว่นรว่มอย่างเทา่เทยีม 

องค์กรเคารพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม และสนับสนุนให้เกิดความเท่า

เทียมในการจ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการท างาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม ส าหรับทุกคน

รวมถึง คนในท้องถิ่น ผู้หญิง เยาวชน คนพิการ ชนกลุ่มน้อย คนที่มีศาสนาแตกต่างกัน และผู้ที่ต้องได้รับการ

ดูแลเป็นพิเศษ โดย 

๑) บ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือ

ผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านั้น รวมทั้งน าความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาใน

การก าหนดทิศทางและการตัดสินใจด าเนินงานขององค์กร  

๓) ค านึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและการเข้าไปด าเนิน

กิจกรรมร่วมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 

๓.๔ การเปดิเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใส 

องค์กรมีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

โดย 

๑) เปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการด าเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อประเด็นทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ

อย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน  

๒) เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ

สร้างความเชื่อมั่นและช่วยให้การด าเนินงานปลอดจากการทุจริต 

๓.๕ การยอมรบัตอ่ภาระหน้าทีท่ีต่รวจสอบได้ 

องค์กรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบในประเด็นทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การด าเนินงานขององค์กร โดย 

๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบ  



๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ

ด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

๓.๖ การด าเนนิงานอย่างคุม้คา่และเกดิประโยชนอ์ยา่งสมดลุ 

องค์กรมีการจัดท า น าไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ผ่าน

กระบวนการท างาน การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร โดยมุ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจ าเป็นและ

การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์ในระยะยาว 

๔ ขอ้ก าหนด 

๔.๑ การก ากบัดแูล  

๔.๑.๑  คณะกรรมการก ากบัดแูล 

องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า

องค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดยจ านวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่ก ากับ

ดูแล โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการหรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร 

ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว้ อย่างน้อย 

๒.๑) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการด าเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๓) สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 

๔.๑.๒  ทศิทางการจดัการการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยนื 

องค์กรมีทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กร



เข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายใน

การวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระจายและเพิ่มรายได้

จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้า

มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการด าเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ก ากับ

ดูแล ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย 

คุณภาพ และสุนทรียภาพ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นกรอบในการ

ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๒) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๓) จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

๔) สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ  

๕) สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  

๖) ก าหนดกลไกในการจ าแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

๗) รักษาสมดุลความต้องการทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

๔.๑.๓  คณะท างานการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

องค์กรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรของ

องค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจ

ก าหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะท างาน

ส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

๓) สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

๔.๒  แผนการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่งแผนการ

ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง สนับสนุนให้



มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุน

ให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

ของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการด าเนินงาน 

แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการ

ด าเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบ

จากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่ างความต้องการของท้องถิ่นทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย 

๑) รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) ก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

๔) ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็น  

๕) สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ 

๔.๓  การน าไปปฏบิตั ิ

๔.๓.๑  การสนับสนนุการมสี่วนรว่ม 

องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปกป้อง ดูแล และพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษา

เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการ

จัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการ
จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดท า การปฏิบัติ การติดตามผล และการ

ปรับปรุง 

๒) ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถี

ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อมของชุมชน  



๔) น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ

ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน ์อย่างเหมาะสม และค านึงถึง

สุนทรียภาพ 

๕) ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความ

ยั่งยืน 

๖) รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ

ความยินยอม และ/หรือ ให้มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

๗) ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู

มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม 

๔.๓.๒  การสนับสนนุศกัยภาพชุมชน 

องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดย

พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนใน

ชุมชน 

๓) สนับสนุน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นตามหลักการ 

การค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ

พื้นที่ รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและ

ขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้า

การเกษตร บริการต่างๆ 

๔) ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี

คุณภาพและไดร้ับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

๖) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป 

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบ

ของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา 



๗) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล 

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

องค์กรมีการก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ก าหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษทีเ่หมาะสมและปลอดภัยส าหรับสิ่งมีชีวิต 

มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่

ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้

พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้ า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง

และกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย 

๑) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อ

ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

และตรวจวัดการใช้พลังงานในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีแผนงานส่งเสริม

ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์พลังงานและมีการสนับสนุนให้ใช้

เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตอบแทนและรายงานให้

สาธารณชนรับทราบ 

๑.๒) การใช้น้ า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้ าและการใช้น้ า

อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้ าส าหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุล

และด าเนินการร่วมกันได ้

๑.๓) น้ าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ในการสันทนาการ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า โดยต้องมีการเปิดเผยผลการ

ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้ า

อย่างทันท่วงท ี

๑.๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสจาก

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการปรับตัว เพื่ อรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ

ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือก

สถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการปรับตัวและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 



๒) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยว และพร้อมที่จะ

เปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ 

๓) ก าหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรที่ใช้ในการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้ า 

และการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่

ให้มีการก าจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลดปริมาณของ

เสีย และค าแนะน าในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน

ท้องถิ่นเพื่อน ากลยุทธ์การลดของเสียและให้การตอบแทนผู้ท่ีสามารถปฏิบัติได้ 

๔) ก าหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน 

สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า 

๕) พิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกที่สามารถน ากลับมาใช้

ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป  

๖) ส่ ง เ ส ริ ม และสนั บสนุ นก าร บรร เท าสภาว ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก 

และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการ

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและโอกาสจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๗) ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๘) ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ 

(ทั้งทางทะเลและทางน้ า) มีการลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตาม

ตรวจสอบพื้ นที่ อ่ อนไหว และมีการฟื้ นฟูหรื อปิดพื้นที่ หากจ า เป็น ป้ องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน ก าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และ

ป้องกันการรุกรานของสายพันธ์ุต่างถิ่น 

  



๙) ลดผลกระทบจากการขนส่ง 

 จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ 

 พิจารณาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสม

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้) 

 พัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าถึงระบบขนส่ง

สาธารณะที่มีคุณภาพ  

๑๐) ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ส าหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการ

ขายของป่าทั้งพืชและสัตว ์

๔.๓.๔ การจดัการดา้นความปลอดภัย 

องค์กรมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้าน

การท่องเท่ียวในพื้นที่ก ากับดูแลขององค์กร โดย 

๑) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

ท่องเที่ยว 

๒) มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือ

มนุษย์ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียว 

๓) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ

ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียว 

๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก 

องค์กรมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความต้องการของ

คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย (การท่องเท่ียวเพื่อคนทั้งมวล) โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีป้ายบอก

ทางหรือค าแนะน าส าหรับการเข้าถึงพื้นที่ท่องเท่ียวที่ถูกต้อง ชัดเจน 

๒) ก าหนดข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย 

๓) มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ 



๔) มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสม 

๕) จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับน ากลับมาใช้ใหม่และการบ าบัดของเสีย 

๖) จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพ้ืนที่ท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวทราบและ

ตระหนักถึงความส าคัญ การสื่อความหมายมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

และข้อมูลจัดท าขึ้นโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

(แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน์) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งมีการให้ข้อมูลไปยัง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

สถานที่ส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นภาษาต่างๆ 

๗) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้

ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นทีท่่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 

๘) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๙) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า

หัตถกรรมชุมชน 

๔.๓.๖ การสง่เสรมิการตลาด 

องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเท่ียว ค านึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ 

บริการ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความที่เป็นจริงและเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว โดย 

๑) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเท่ียวตามฤดูกาล 

๒) สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ด้านการท่องเที่ยวด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาต่างๆ และสื่อที่เหมาะสม 

ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

๓) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 

  



๔.๓.๗ การตดิตามความเปลี่ยนแปลง 

องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดท ารายงานต่อ

สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน จัดท ารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดท ารายการให้ทันสมัยและมีการเปิดเผยต่อ

สาธารณชน จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกป ีโดย 

๑) ติดตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ 

และสุนทรียภาพ 

๒) ก าหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีด

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความ

ยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

๓) ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยมี

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบ

และควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการ

มอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

๔) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยว และการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเท่ียวและชุมชนท้องถิ่น 

๕) ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง

ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้

ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 

๖) บันทึกจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่ง

ตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน 

๗) ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ 

๔.๓.๘ การสง่เสรมิแนวคดิการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยนื 

องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป

ด าเนินงาน โดย 

๑) พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงาน

ภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเท่ียว 



๒) สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๓) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในพื้นที่ทีก่ ากับดูแล 

๔.๔ การสนบัสนนุ 

๔.๔.๑ การเสรมิสรา้งความรู้ ความสามารถ และความตระหนกั 

องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุก

ระดับ ดังนี้ 

๑.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 

๑.๒) แผนการด าเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

๑.๔) การฝึกอบรมประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ

สภาวะวิกฤต 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร

ใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือบุคลากรใหม่ 

๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการ

ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม 

องค์กรมรีะบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดท ารายชื่อ

ผู้ประกอบการในพื้นที่ก ากับดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเท่ียว โดย 

๑) ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๒) จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง

ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 

๓) สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของพื้นที่

ท่องเที่ยว ด้วยการให้ความรู้เรื่องของสภาพภูมิอากาศทั้งต่อชุมชนและ

นักท่องเท่ียว 

๔) สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๔.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 

๔.๒) แผนการด าเนินงาน 

๔.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๔.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเท่ียว 

๔.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและ

ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

๔.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

๔.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว 

เพื่อรักษาพ้ืนที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

๔.๘) กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกัน

การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์

และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่ม

น้อย 

๔.๙) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 

๔.๑๑) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี

กรอบเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย 

๑) ก าหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อ

ร้องเรียน การค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน การด าเนินการแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 



๒) จัดเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

๔.๕ การตดิตาม เฝา้ระวงั และวดัผลการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง โดย 

๑) ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

๓) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๖ การทบทวนผลการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจแก้ไข

การด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 

๒) ทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

๒.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 



ส่วนที่ ๒ 

แนวทางการปฏบิตัติาม 

มาตรฐานการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” นั้น องค์กรจะต้อง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อ “๔ ข้อก าหนด” ในมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยข้อ ๑-๓ 

จะเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังน้ันเพื่อให้

สอดคล้องและง่ายต่อการท าความเข้าใจ จึงจะเน้นอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามข้อ “๔ ข้อก าหนด” เป็นหลัก 

และใช้หัวข้อให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ส าหรับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน มีดังนี้ 

๔  ขอ้ก าหนด 

๔.๑  การก ากบัดแูล 

๔.๑.๑ คณะกรรมการก ากบัดแูล 

องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า

องค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดยจ านวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่ก ากับ

ดูแล โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการหรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร 

ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว้ อย่างน้อย 

๒.๑) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการด าเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๓) สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 

 

 



แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องจัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมก าหนดบทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ และด าเนินการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องกับ

ข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการ

การท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใส และ

สร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  เช่น 

 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รอง

นายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรเป็นประธานกรรมการ 

 เจ้าหน้าที่ขององค์กร เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ

ศึกษา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

สุขาภิบาล เป็นเลขานุการ 

 ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ เช่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 

เป็นกรรมการ 

 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น  ครู หรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา 

เจ้าหน้าที่จากส านักศิลปากร เป็นกรรมการ 

 ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น มัคคุเทศก์ ตัวแทนจาก

โรงแรมหรือที่พักในพื้นที่  ผู้ประกอบการรถขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ

ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ท่องเท่ียว เจ้าหน้าที่ อพท. เจ้าหน้าที่ ททท. เป็นกรรมการ 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง

หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ เช่น  

 การก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

 การพิจารณาแผนการด าเนินงาน 

 การติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเท่ียวทุก ๖ เดือน  

๓) สื่อสารผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรทราบ ดังนี้  



 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์  

 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชนและ

นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย จดหมายข่าว 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือการประชุมของชุมชน 

ตวัอย่างแนวทางการปฏบิตั ิ

(ตวัอยา่ง) 

ผงัโครงสรา้งคณะกรรมการก ากบัดแูลการจดัการการทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: คณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการการท่องเท่ียวอาจมีต าแหน่งอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเห็นชอบ 

และสามารถบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมได้  

 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง) 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลการจดัการการทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว และการก าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบสามารถบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมได้  

ค าสั่งองค์การบรหิารสว่นต าบลยั่งยนื  

ที ่๐๑ / ๒๕๖๓ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลการจดัการการทอ่งเทีย่ว 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการการท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ

ส่วนรวม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและความปลอดภัยของผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว 

ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว  ดังต่อไปน้ี 

๑. นายใจดี  สมศักดิ์ศร ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน ประธานกรรมการ 

๒. นายซื่อตรง  สุจริต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน รองประธานกรรมการ 

๓. นายรักบ้าน  ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน กรรมการ 

๔. นายช่วยเหลือ  ภักด ี ผู้แทนผู้ประกอบการที่พัก กรรมการ 

๕. นางสาวท่องเที่ยว  ใจงาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการ 

๖. นางสาวสง่เสริม  รักบ้าน นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

๑. ก าหนดทิศทางการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่วในพื้นท่ี  

๒. พิจารณาแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดการการท่องเท่ียวท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ตามท่ี
คณะท างานการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนน าเสนอ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ    

ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ 

๓. ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

            ใจดี  สมศักดิ์ศร ี

          (นายใจดี  สมศักดิ์ศร)ี 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน 

                  

 

 



(ตวัอยา่ง) 

การวเิคราะหผ์ูม้ีสว่นได้สว่นเสียส าหรบัเปน็คณะกรรมการก ากบัดแูลการจดัการการทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังาน 

ชุมชนทอ้งถิน่ 

หนว่ยงานภาครฐั 

นกัทอ่งเทีย่ว 
ผูป้ระกอบการ 

สือ่มวลชน 

ส าคญัมาก 

อิทธพิลมาก 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑.๒  ทศิทางการจดัการการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยนื 

องค์กรมีทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กร

เข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ตรงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายใน

การวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระจายและเพิ่มรายได้

จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้า

มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการด าเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ก ากับ

ดูแล ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย 

คุณภาพ และสุนทรียภาพ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นกรอบในการ

ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๒) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๓) จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

๔) สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ  

สือ่สารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ภายนอกองคก์รไดร้บัทราบ เชน่ เสียงตาม

สายของชุมชน หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่      

การประชมุรว่มกบัชุมชน เปน็ตน้ สือ่สารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งภายในองคก์รไดร้บัทราบ 

เชน่ การประชมุ การตดิบอรด์ประชาสัมพนัธ ์

เปน็ตน้ 



๕) สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  

๖) ก าหนดกลไกในการจ าแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

๗) รักษาสมดุลความต้องการทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องจัดท าทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย 

ค าขวัญ และด าเนินการสื่อสารข้อมูล รวมถึงรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การส ารวจสภาพพื้นที่ท่องเที่ยว ศึกษาจากเอกสาร แผนผัง

หรือแผนที่ท่องเที่ยว สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้น าชุมชน รวมทั้งศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ทิศทางการจัดการท่องเที่ยวของประเทศ หรือของจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่มาใช้ เป็นกรอบใน

การก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 

๒) จัดท าทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม ซึ่งทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สามารถบูรณาการเข้ากับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค าขวัญ จุดหมายเพื่อการพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ 

เช่น แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวที่จัดท า

ขึ้นจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องท่ีศึกษาและรวบรวมไว้ 

๓) สื่อสารทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกรับทราบ โดยผู้บริหาร ดังนี้  

 สื่อสารให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมการ

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ เช่น ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวหรือผู้

มาเยือน ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เสียงตามสาย ป้าย

ประกาศ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือการประชุมของชุมชน 



๔) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

อย่างเหมาะสม เช่น จัดท าแผนงานด้านการท่องเที่ยวประจ าปี จัดท าปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม 

๑๒ เดือน หรือจัดท าแผนที่/แผนผัง แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน หรือภายในพื้นที่ขององค์กร 

๕) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงความสมดุลของ สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ เช่น ผลการ

วิเคราะห์ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร จัดให้มีการสาน

เสวนา การประชุมกลุ่มย่อย หรือการประชุมประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ที่มีต่อแผนงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร เช่น การประชุมกลุ่มของชมรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

สภาพภมูศิาสตรแ์ละสงัคม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยัง่ยนื 

สภาพเศรษฐกจิ 

 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง เลี้ยง

สัตว์และค้าขาย  ช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยวอยู่ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะมีรายได้เสริมจาก

การให้บริการกับนักท่องเที่ยว เช่น การขายของท่ีระลึก การขายอาหาร การรับจ้างน าเที่ยวและการ

ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น 

สภาพสงัคม 

 คนท้องถิ่น  ประชากรมีความผูกพันกับท้องถิ่น  มีวิถีชีวิต  ความเชื่อ  วัฒนธรรมและประเพณีที่

คล้ายกัน  และนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย มีอายุประชากรเฉลี่ย ๒๕ ปี มีหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ดูแลด้านความปลอดภัย

และทรัพย์สินของประชาชน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล มีอาสาสมัครสาธารณสุข  

มูลฐานประจ าหมู่บ้าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

สภาพภมูศิาสตรแ์ละสงัคม (ตอ่) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยัง่ยนื 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ทรัพยากรน้ า มีสระน้ า จ านวน ๑๒ แห่ง ล าห้วย จ านวน ๕ แห่ง ฝาย จ านวน ๘ แห่ง หนองน้ า 

จ านวน ๑๕ แห่ง ชุมชนจะใช้เป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้ตลอดท้ังปี 

 ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน มีป่าไม้เบญจพรรณ ชุมชนใช้ประโยชน์ใน

การหาของป่า  

 สภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพแหล่งน้ าโดยทั่วไปยังมีสภาพดี คุณภาพอากาศมีสภาพดี มีฝุ่นละอองบ้าง

ในฤดูแล้ง การจัดการขยะชุมชนมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ในส่วนของขยะจะถูกรวบรวมเพื่อ

น ามาผลิตปุ๋ย ส่วนขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้จะถูกรวบรวมและก าจัดโดยวิธีการฝังกลบตามหลัก

สุขาภิบาล ในส่วนของพื้นที่ชุมชนยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งหากมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นอาจท าให้

เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ าธรรมชาติได้  

 

สภาพพื้นทีท่อ่งเทีย่วในเขตความรบัผิดชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลยั่งยนื 

 พืน้ที่ทอ่งเทีย่ว  ได้แก่  

o น้ าตกไหลเยน็ เป็นน้ าตกท่ีมีทั้งหมด ๘ ชั้น ชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุดคือชั้นที่ ๔ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ มีน้ าตกไหลตลอดปี และยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม 

o ถ้ าสวยงาม เป็นถ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ ทางขึ้นถ้ าเป็นบันได ๓๙ ขั้น ภายในถ้ าเป็นทางเดินคดเค้ียว 
บางแห่งเป็นทางเดินแคบๆ ระหว่างทางเดินจะพบ หินงอกหินย้อยที่สวยงาม  

 ภมูอิากาศ มี ๓ ฤดู ได้แก่  

- ฤดฝูน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันยายน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวน้ าตก 

รวมทั้งสามารถล่องแก่งในล าน้ าเพื่อชมธรรมชาติตลอดสองฝั่งที่สวยงาม 

- ฤดหูนาว ระว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจะเริ่มหนาวและหนาวจัดในเดือนธันวาคมถึง 

มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว

และทะเลหมอก  

- ฤดรูอ้น ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงนี้อากาศจะร้อนและร้อนจัดในเดือนเมษายน 

นักท่องเท่ียวสามารถร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 

  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

สภาพภมูศิาสตรแ์ละสงัคม (ตอ่) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยัง่ยนื 

ประเพณทีอ้งถิน่ 

 ประชาชนในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณ โดยยึดถือ

สืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ ได้แก่  

o ประเพณตีานข้าวใหม่ เป็นการท าบุญให้ข้าวและขอบคุณพระแม่โพสพ โดยทุกบ้านจะน าข้าวใหม่มา
รวมกันที่วัดและถวายแก่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป 

o ประเพณบีญุบัง้ไฟ นิยมจัดกันในเดือนหกซึ่งเป็นช่วงท่ีฝนจะตกลงมา เพื่อเป็นการบูชาพระยา
แถน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล หากหมู่บ้าน

ใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล สถานที่จัดงานจะใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 

การหาฤกษ์ยามในการบรรจุบั้งไฟ จะเลือกหญิงสาวพรหมจรรย์มาตอกบั้งไฟเป็นคนแรก 

เพราะมีความเชื่อว่าจะท าให้บั้งไฟขึ้นสูง 

ปฏทินิทอ่งเที่ยว ๑๒ เดอืน 

เดอืน กจิกรรมทอ่งเทีย่ว 

มกราคม ประเพณตีานขา้วใหม ่

กมุภาพนัธ ์ งานกาชาด 

มนีาคม ประเพณไีหวพ้ระธาต ุ

เมษายน ประเพณสีงกรานต ์

พฤษภาคม งานบญุเดอืนหก 

มถินุายน ประเพณบีญุบัง้ไฟ 

กรกฎาคม เดนิป่าหนา้ฝน 

สิงหาคม เทีย่วน้ าตก ชมถ้ า 

กนัยายน ลอ่งแก่งชมธรรมชาต ิ

ตลุาคม ประเพณอีอกพรรษา 

พฤศจิกายน เทศกาลไมด้อกเมอืงหนาว 

ธนัวาคม ชมทะเลหมอก 

 

                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลยัง่ยนื  

เรือ่ง การจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืนมีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้เกิดความยั่งยืนจึง

ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวดังนี้ 

วสิยัทัศน ์

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิผล” 

พนัธกจิ 

๑) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคมด้านการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) อนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  

๔) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น  

๕) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
๖) ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมของ

องค์กร 

ค่านยิม 

๑) มั่นคงในคุณธรรม 

๒) มีจริยธรรมโปร่งใส 
๓) สร้างคุณค่าให้ชุมชน 

๔) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 

๕) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

         ใจดี  สมศักดิ์ศร ี

              (นายใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน 

  



 

 

(ตวัอยา่ง) 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลยัง่ยนื  

เรือ่ง นโยบายการจดัการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยนื 

เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จึงประกาศ

นโยบายดังนี้ 

๑) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

๒) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และเพิ่มความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแลและ
พัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน 

๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเท่ียว 

๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  

 

         ใจดี  สมศักดิ์ศร ี

               (นายใจดี  สมศักดิ์ศรี) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน 

  



(ตวัอยา่ง) 

การก าหนดทศิทางการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

 

 

สงัคมและ 

วฒันธรรม 
สิง่แวดลอ้ม 

อบต.และชมุชน 

พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ฝึกอบรม  

เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 

ของคนในชุมชน.  

สง่เสรมิอาชพี 

เปา้หมาย อบต.ยัง่ยนื ๕ ปี ข้างหนา้ 

เศรษฐกจิ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในท้องถิ่น 

ทอ่งเทีย่ว 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  พืน้ทีส่เีขยีว 

จัดท าโครงการธนาคารขยะ  

มุ่งเน้นขยะรีไซเคิล 

ส่งเสริมทุกหมู่บ้านบริหารจัดการ

ขยะชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

จดัการขยะ 

ส่งเสริมการแสดง

พื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น  

การศกึษา 

และวฒันธรรม 

จัดท าแผนรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน รองรับการเพิ่มข้ึนของ

นักท่องเที่ยว.  

สุขภาพและ  

ความปลอดภยั 



 

(ตวัอยา่ง) 

ค าแถลงนโยบาย 

เรือ่ง ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

ของ นายใจด ีสมศกัดิศ์ร ีในวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 ณ. หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลยัง่ยนื 

 

๑) ด้านบรหิารจดัการพืน้ที่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน/องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีบทบาทและมีส่วนร่วม              

ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 

 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของชุมชนด้านการท่องเท่ียว เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 สนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวได้ตลอดปี โดยค านึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

๒) ด้านการฟืน้ฟแูละพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ

ท้องถิ่น 

 ปรับปรุงและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสม 

๓) ด้านการอนรุกัษว์ฒันธรรม ประเพณ ีสิง่แวดลอ้มและอตัลกัษณข์องทอ้งถิน่ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

 มีการจัดสรรพื้นที่การใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์อย่างชัดเจน เพื่อรักษา

เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

 รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

          

          

  

  

 

 

 

 

 

 



๔.๑.๓  คณะท างานการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

องค์กรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับ 

บุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเท่ียวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง

อาจก าหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะท างาน

ส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

๓) สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องจัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้งและด าเนินการสื่อสารข้อมูล และ

รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดท าผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้งหรือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน  โดยก าหนดขึ้นมาใหม่ หรือประยุกต์ใช้ตามผังโครงสร้างการ

บริหารงานขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเจ้าหน้าท่ี

หรือพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สอดคล้องตามผังโครงสร้างหรือประกาศแต่งตั้ง

หรือค าส่ังแต่งตั้งที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  

๓) สื่อสารผังโครงสร้าง หรือประกาศแต่งตั้ง หรือค าสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

ผงัโครงสรา้งคณะท างานส าหรบัการบรหิารจดัการการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่สารผงัโครงสร้าง บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้งภายในองค์กรไดร้บัทราบ เชน่ การประชมุ 

 การตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์เปน็ตน้ 



  

 

(ตวัอยา่ง) 

บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

 ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวขององค์กร 

 ควบคุมกิจการบริการท่องเที่ยวท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 

 ต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวกข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

 รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียว เช่น สถิตินักท่องเท่ียว และข้อร้องเรียน เป็นต้น เพื่อ

ประโยชน์ในการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นใหม่และพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ ารุงรักษา

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และดั้งเดิม 

เจา้หนา้ทีป่อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 ป้องกันและบรรเทาจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

 ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 

 จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีท่องเท่ียวและป้องกันอันตรายจากกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีอาจ

เกิดขึ้นในพื้นท่ีท่องเที่ยว 

เจา้หนา้ทีส่ขุาภบิาล 

 จัดท าข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท่องเท่ียว 

และรายงานผลตรวจวัดให้กับสาธารณะ 

 ก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 ก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นท่ีท่องเท่ียวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

มีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

              ใจด ี สมศักดิ์ศร ี

           (นายใจด ี สมศักดิ์ศรี) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน    

 

 

 

 

 

 



๔.๒  แผนการด าเนนิงาน 

 องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนทั้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่งแผนการ

ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้

มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุน

ให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

ของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการด าเนินงาน 

แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการ

ด าเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบ

จากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของท้องถิ่นทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี โดย 

๑) รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๒) ก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

๔) ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็น  

๕) สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน และสื่อสารแผนการด าเนินงาน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ 

เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การท า

ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในครอบครองทรัพย์สินของ

ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม และน าประเด็นที่

ได้มาประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๒) จัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร (ข้อก าหนด 

๔.๑.๒) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจบูรณาการเข้ากับแผนการด าเนินงานที่มีอยู่ เดิม เช่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  



๓) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี) ที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน (แผน

ระยะกลาง ๓-๕ ปี)  เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับใช้ในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด

ที่ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากร

ที่จ าเป็น เช่น งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล   

๔) หากมีการด าเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้ด าเนินการจัดท าแผน

แก้ไขเป็นอันดับแรก 

๕) สื่อสารแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (แผนระยะกลาง ๓-๕ ปี) และแผน

ปฏิบัติงานประจ าปี (แผนระยะสั้น ๑ ปี) ให้กับผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ประชุม หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร อีเมล์ จดหมาย 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัการทอ่งเทีย่ว ประจ าป ี๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

ล าดบั แผนการด าเนนิงาน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑ 

แผนดา้นบรหิารจดัการพืน้ที่ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื      

๑.๑ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

    

๑.๒ โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนและส่งเสริมอาชีพ  
 

   

๑.๓ โครงการสัมมนาเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

๒ 

แผนดา้นการฟืน้ฟแูละพฒันาสถานทีท่อ่งเที่ยว      

๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
 

    

๒.๒ 
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวย

ความสะดวกเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่ท่องเที่ยว 
     

๒.๓ 
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวย

ความสะดวกห้องน้ า-ห้องสุขา 
 

 

   

๓ 

แผนดา้นการอนรุกัษว์ฒันธรรม ประเพณ ีสิง่แวดลอ้ม

และอตัลักษณข์องทอ้งถิน่ 
     

๓.๑ 
โครงการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณีและอัต

ลักษณ์ท้องถิ่น  
     

๓.๒ 
โครงการส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ท่องเท่ียว

และจัดท าฐานข้อมูล 
     

๓.๓ โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยว      

๓.๔ โครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเท่ียว      

 



(ตวัอยา่ง) 

แผนปฏิบตังิานประจ าป ี๒๕๖๓ 

โครงการปลกูตน้ไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเท่ียว 

เปา้หมาย ๑) มีจ านวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียวอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐% 

กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ศึกษาและรวบรวม
พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

งาน

สิ่งแวดล้อม 

 

           

๒) เพาะพันธ์ุกล้าไม้ 
งาน

สิ่งแวดล้อม 
 

 

          

๓) ส ารวจพื้นที่เพาะปลูก
ในพื้นที่ท่องเท่ียว 

งาน

สิ่งแวดล้อม 

 

          
 

 

๔) ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว

และหน่วยงานในพื้นที่

ร่วมกิจกรรม 

งาน

ประชาสัมพันธ์ 
  

 

         

๕) เตรียมพื้นที่ส าหรับ
การเพาะปลูกในพื้นที่

ท่องเที่ยว 

งานโยธา      

 

      

๖) ด าเนินกิจกรรม
เพาะปลูกกล้าไม้พันธ์ุ

ท้องถิ่น 

งานส่งเสริม

การท่องเท่ียว 
       

 

    

๗) ดูแลรักษาต้นไม้ที่
ปลูกอย่างต่อเนื่อง 

คนงานทั่วไป        

 

    

๘) สรุปผลโครงการและ
ติดตามประเมินผล

การรอดของต้นไม้ 

งาน

สิ่งแวดล้อม 
          

 

 



๔.๓  การน าไปปฏบิตั ิ

๔.๓.๑  การสนับสนนุการมสี่วนรว่ม 

องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ

พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดท า การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 

๒) ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถี

ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อมของชุมชน  

๔) น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ

ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน ์อย่างเหมาะสม และค านึงถึง

สุนทรียภาพ 

๕) ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน 

๖) รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับ

ความยินยอม และ/หรือ ให้มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

๗) ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู

มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการ

วางแผนงาน การท างานตามแผน การติดตามผล และการปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้วยวิธี

ที่เหมาะสม เช่น การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การจัดท าแบบสอบถามเพื่อ

ส ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนท้องถิ่น การให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน การประชุม

สรุปผลการท างาน ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การ



ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  การแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ 

การจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และการประกาศใช้กฎระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยว และการจัด

กิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว เช่น การจัดงานประจ าปี งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  

๒) ในการก าหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์  เช่น เขตอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

และเขตพื้นท่ีบริการข้อมูลการท่องเท่ียว ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วม

ก าหนดเขตด้วย โดยการก าหนดเขตต้องค านึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์

ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการไม่บุกรุกหรือท าลาย  

๓) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้และความเข้าใจกับคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของ

การอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีการที่เหมาะสม 

เช่น การฝึกอบรม  การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  การท าแผ่นพับหรือเอกสาร

เผยแพร่ การเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม  

๔) ส่งเสริมให้มีการน าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้าง ร้านค้า ในพื้นที่ท่องเท่ียว

อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น การออกแบบอาคารทรงไทย 

การตกแต่งอาคารหรือสถานที่ด้วยภาพศิลปะพื้นบ้าน การตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น 

การตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การตกแต่งร้านค้าด้วยวัสดุตกแต่งทางศิลปะท้องถิ่น 

การจัดให้มีร้านอาหารที่ขายอาหารท้องถิ่น โดย 

 รวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พันธุ์พืชท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนท้องถิ่น 

 เผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วน เพื่อให้น ารูปแบบศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พันธุ์พืช

ท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไปใช้ตกแต่งพื้นที่ท่องเท่ียว 

๕) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ให้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจ

มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการรายงานการวิเคราะห์ หรือมีผลการวิเคราะห์ 

ผลกระทบที่อาจมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ภายในแหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น รายงานผล

การวิเคราะห์การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 

ภายในพื้นที่ท่องเท่ียว เป็นต้น 

๖) จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ 



การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของชุมชน เช่น รายงานการประชุม

ประชาคม รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน 

๗) สนับสนุนให้มีการประเมิน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ พื้นที่ทางธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และฟื้นฟู

มรดกและทิวทัศน์อันงดงาม เช่น มีการจัดท าแผนงานการฟื้นฟู แหล่งท่องเท่ียว/พื้นที่ท่องเที่ยว

มีการก าหนดช่วงเวลา หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

 การเปดิโอกาสใหช้มุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการพฒันาพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการปรบัภมูทิศันใ์น

พืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว 

 การแบง่พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์

ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 
ขอ้ปฏบิตัใินการเข้าใชพ้ืน้ที่

ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
โครงการพฒันาเสน้ทาง

เขา้ถึงแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 

การประกาศใช ้กฎ ระเบยีบ

เกีย่วกบัการครอบครอง

ทรพัยส์นิ และการใช้

ประโยชนท์ีด่นิ 



(ตวัอยา่ง) 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดังานบชูาหลวงพอ่ยัง่ยนืประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบรหิารสว่นต าบลยั่งยนื  

ที ่๑๐ / ๒๕๖๓ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดังานบชูาหลวงพอ่ยัง่ยนืประจ าปี 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานบูชาหลวงพ่อยั่งยืน

ประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบทอดในท้องถิ่นกันมาเป็นระยะ

เวลานาน และเพื่อให้การจัดงานเป็นอย่างเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดงานบูชาหลวงพ่อยั่งยืนประจ าปี ดังน้ี 

๑. นายใจดี  สมศักดิ์ศร ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน ประธานกรรมการ 

๒. นายซื่อตรง  สุจริต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน รองประธานกรรมการ 

๓. พระวสิุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดยั่งยืน ท่ีปรึกษา 

๔. นายช่วยเหลือ  ภักด ี ผู้แทนผู้ประกอบการที่พัก กรรมการ 

๕. นางสาวท่องเที่ยว  ใจงาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการ 

๖. นายแพทย์สมใจ  ค ากระแส ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยัง่ยืน  กรรมการ 

๗. นายรักบ้าน  ชุมชนน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ กรรมการ 

๘. นางศรีค า  ชุมชนบน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ กรรมการ 

๙. นางจันทร์เพ็ญ  สอนใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ กรรมการ 

๑๐. นางสะอาด มั่นคง ผู้อ านวยการส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

๑๑. นายสว่าง สีอร่าม ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๒. นายเด่นหล้า สงบใจ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรรมการ 

๑๓. นางสาวสง่เสริม  รักบ้าน นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ก าหนดกรอบแนวคิด วางแผน และติดตามผลในการจัดงาน รวมท้ังประสานงานหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถปุระสงค์ของการจดังาน 

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

             ใจดี  สมศักดิ์ศร ี

           (นายใจด ี สมศักดิ์ศรี) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน 

                  

 

 



(ตวัอยา่ง) 

การแบง่เขตพืน้ทีใ่ชป้ระโยชนเ์พือ่การทอ่งเทีย่วและพืน้ทีอ่นรุกัษ์โดยใหชุ้มชนมีสว่นรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โซนบรกิาร 

 โซน

นนัทนาการ 

 โซนอนรุกัษ์

วฒันธรรม 

 โซนอนรุกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

 



(ตวัอยา่ง) 

การจดักจิกรรมใหค้วามรูค้นในชมุชนทอ้งถิน่  

เชน่ การสง่เสรมิการแยกขยะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

การน าศลิปะ วัฒนธรรมทอ้งถิน่มาใชต้กแต่งภมูทิศัน์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๓.๒  การสนับสนนุศกัยภาพชุมชน 

องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา

หรือความสามารถของคนในชุมชน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ

ท้องถิ่นตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ

พื้นที่ รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน 

หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ 

๔) ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี

คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

๖) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป 

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบ

ของเงินตราและที่ไม่ใช่เงินตรา 

๗) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม และบันทึกจัดเก็บพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว เช่น การประกอบอาหารท้องถิ่น การประดิษฐ์ของที่ระลึกท้องถิ่น การจักสาน การ

แกะสลัก การทอผ้า การเย็บปักถักร้อย การทอเสื่อ การวาดภาพ การปั้น การฟ้อนร า การ

แสดงดนตรีพื้นเมือง โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ อาจด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

ฝึกอบรม การจัดประกวดสินค้าหรือบริการ การจัดแข่งขันในอาชีพต่างๆ การถ่ายทอดทักษะ

ฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ  

๒) ส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  สร้างธุรกิจด้วยต้นทุนตนเอง เช่น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การตั้งกลุ่มอาหารแปรรูป 

กลุ่มจักสานและแกะสลัก กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้าจาก

ผ้าพ้ืนเมือง 



๓) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ

ของท้องถิ่น รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน 

หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ ฯลฯ เช่น อาหาร รถขนส่ง เพื่อใช้

ในการพัฒนาการท่องเท่ียวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

๔) สนับสนุนและให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ประชาชนเข้ามาเป็น

ลูกจ้างในการดูแลสถานที่ในพื้นที่ท่องเที่ยว การจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจ้างพนักงานขับรถ

น าเที่ยว 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพ

และได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน Clean 

Food Good Taste  เครื่องหมายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน

โฮมสเตย์ไทย  

๖) ก าหนดแนวทาง ระบบ หรือข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชน

ทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนของท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ชุมชน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  

๗) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการ

จดสิทธิบัตร จัดฝึกอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ขั้นตอนและวิธีการจดสิทธิบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

 (ตัวอย่าง) 

การพฒันาทกัษะการประกอบอาชพี และการส่งเสรมิการรวมกลุ่มในชมุชนทอ้งถิน่ 

  

 

 

                      

 

 

     

              (การผลิตเครือ่งปัน้ - ดนิเผา)                  (การนวดแผนไทย)                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

                            (การทอผา้)                                       (การจักสาน) 

(ตวัอยา่ง) 

การสนับสนนุการพฒันาทกัษะของผูป้ระกอบการในชมุชน 

ใหส้ามารถผลติหรอืบรกิารทีม่ีคณุภาพและไดร้บัรองมาตรฐาน 

 

 

 

                      

 

 

          (มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย)               (รางวลั OTOP ติดดาว)                                                                                         

 

 

 

 

 

                                   (รางวลั Clean food good Taste)  

  



(ตวัอยา่ง) 

สนับสนนุการมสีว่นรว่มในการสรา้งความยั่งยนืของทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

                                   (จดักจิกรรมอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มทอ้งถิน่) 

๔.๓.๓ การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

องค์กรมีการก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ก าหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษทีเ่หมาะสมและปลอดภัยส าหรับสิ่งมีชีวิต 

มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่

ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้

พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้ า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง

และกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย 

๑) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อ

ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

และตรวจวัดการใช้พลังงานในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีแผนงานส่งเสริม

ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์พลังงานและมีการสนับสนุนให้ใช้

เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตอบแทนและรายงานให้

สาธารณชนรับทราบ 

๑.๒) การใช้น้ า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้ าและการใช้น้ า

อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้ าส าหรับการท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุล

และด าเนินการร่วมกันได ้

๑.๓) น้ าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ในการสันทนาการ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า โดยต้องมีการเปิดเผยผลการ



ตรวจสอบต่อสาธารณชน และมีระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้ า

อย่างทันท่วงท ี

๑.๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีระบบที่ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสจาก

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการปรับตัว เพื่ อรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ

ประเมิน รวมทั้งมีการระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือก

สถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการปรับตัวและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เก่ียวข้องในพื้นท่ีท่องเที่ยว และพร้อมที่

จะเปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบมลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ 

๓) ก าหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรที่ใช้ในการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้ า 

และการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่

ให้มีการก าจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลดปริมาณของ

เสีย และค าแนะน าในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน

ท้องถิ่นเพื่อน ากลยุทธ์การลดของเสียและให้การตอบแทนผู้ท่ีสามารถปฏิบัติได้ 

๔) ก าหนดมาตรการลดมลพิษ ที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน 

สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า 

๕) พิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้ว

หมดไป  

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซ

เรือนกระจก และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และ

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและ

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๗) ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๘) ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ 

(ทั้งทางทะเลและทางน้ า) มีการลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตาม

ตรวจสอบพื้ นที่ อ่ อนไหว และมีการฟื้ นฟูหรื อปิดพื้นที่ หากจ า เป็น ป้ องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน ก าหนดมาตรการเพื่อ



ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และ

ป้องกันการรุกรานของสายพันธ์ุต่างถิ่น 

๙) ลดผลกระทบจากการขนส่ง 

 จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ 

 พิจารณาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้) 

 พัฒนากลไกเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  

๑๐) ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ส าหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการ

ขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว ์

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม จัดท าเอกสาร และบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง

การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อ

แสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ด าเนินการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การจัดงาน

ประเพณี โดยข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการจดบันทึกอาจน ามาจัดท าในรูปกราฟเพื่อแสดงให้เห็น

ถึงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ทรัพยากรได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ โดย

ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก ่

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง เช่น ตรวจวัด จดบันทึก และรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังงานและจัดเก็บทั้งที่เป็นแฟ้มและสแกนใส่คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานภายในพื้นที่ขององค์กร หรือจัดท าแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ และสนับสนุนให้มี การน าเทคโนโลยีส าหรับพลังงาน

หมุนเวียนมาใช้ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการ 

 ปริมาณการใช้น้ า เช่น ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ า 

รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้มีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมลดการใช้น้ า 



 น้ าดื่ม เช่น จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บ

ข้อมูล และรายงานคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพน้ า

อย่างทันท่วงที 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะฝนแล้งรุนแรง ปริมาณน้ าฝนที่น้อยลง มลพิษหมอกควัน 

แผ่นดินไหว หรือผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา การ

ก่อสร้าง การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

๒) ด าเนินการส ารวจแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยว และระบุประเภทของมลพิษที่เกิดจากแหล่ง/

กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น และท าการตรวจวัดมลพิษ เก็บบันทึก พร้อมรายงานผลการตรวจวัด

ต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ เช่น คุณภาพน้ าในพื้นที่ท่องเที่ยว คุณภาพอากาศ ปริมาณขยะ 

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยองค์กรด าเนินการตรวจวัด

มลพิษหรือใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กรมควบคุมมลพิษ 

สถาบันการศึกษา 

๓) มีการก าหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้เท่าที่จ าเป็น การน ากลับมาใช้ซ้ า และการน า

กลับมาใช้ ใหม่ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle ) ของทรัพยากรที่ ใช้ ในการ

ด าเนินงานด้านการท่องเท่ียว เช่น  

 การลดการใช้ สามารถท าได้ง่ายๆ โดยการใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือ

เปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานานๆ การ

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อต้องการเดินทางใกล้ๆ ควรใช้วิธีการเดิน การปั่นจักรยาน หรือ

นั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย

สลายได้ตามธรรมชาติ 

 การน ากลับมาใช้ซ้ า หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น 

การน ากระดาษที่เขียนแล้ว ๑ หน้ามาใช้หน้าที่เหลือ หรือน ามาท าเป็นกระดาษโน้ต (ช่วยลด

การตัดต้นไม้) การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษช าระ หรือใช้

ผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill) 

 การน ากลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เราสามารถน าไป  รี

ไซเคิลเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ อาทิ ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก  การน า                 

น้ าทิ้งมาใช้รดน้ าต้นไม้ หรือการน าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปปรับแต่งใหม่เสมือนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้น

ใหม่มาใช้งานนั่นเอง 

โดยองค์กรควรก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น การก าหนดให้มีถังขยะแยกประเภท มีผู้รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ

อีกครั้งก่อนน าไปก าจัด และน าเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลมาเลี้ยงอาหารพนักงาน  



๔) มีการก าหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ ครอบคลุม กล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน สารพิษ การสั่นสะเทือน 

เขม่า ขี้เถ้า  เช่น การห้ามใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ การ

ก าหนดเส้นทางจักรยาน และการก าหนดให้มีระบบการจัดการด้านมลพิษ เช่น การติดตั้งถังดัก

ไขมันที่ร้านขายอาหาร การคัดแยก เก็บรวบรวมและก าจัดขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

การติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ การตรวจสภาพรถขนส่ง

สาธารณะ การก าหนดมาตรการป้องกันเสียงรบกวน หรือมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้ง 

๕) มีการพิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาใช้แทนทรัพยากร

ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ 

โดยสามารถน ามาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้ เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน 

๖) มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซต์  ไฮโดรฟลูออโร

คาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)) และมี

การปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น  

 ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่ ๑ ต้น จะช่วยดูด

ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ ๘ กิโลกรัม 

 การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือขยะที่ต้องใช้วิธีท าลาย

ด้วยการเผา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดขยะคือการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการใช้จักรยาน 

 กิจกรรมลดขยะที่ต้นทางเพ่ือลดปริมาณการเก็บขนขยะไปก าจัด 

 การรณรงค์ให้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ 

 หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น เพื่อลดปริมาณขยะ 

 บริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เองในท้องถิ่น ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง 

 เดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ นอกจากช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยัง

เป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย 



 รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงเท่าที่จะท าได้ หรือ

เดินทางโดยใช้รถร่วมกัน    

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจาก

ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สมุนไพรในการป้องกันและก าจัดแมลง การท า

เกษตรอินทรีย์ การใช้น้ าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมกิจกรรมในการ

ลดการใช้สารเคมีอันตรายรูปแบบอื่นๆ เช่น ฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้ 

๘) มีการปกป้อง รักษาสภาพแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ (ทั้งทางทะเล

และทางน้ า) เช่น ติดตามตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหว การฟื้นฟูหรือปิดพื้นที่หากจ าเป็น ก าหนด

มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและ

พันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น การ

ใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น การใช้ต้นไม้

ท้องถิ่นในการจัดตกแต่งพื้นที่ทดแทนการใช้ดอกไม้สดจากตลาด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถิ่น โดย 

 เก็บรวบรวมข้อมูลพืชพันธุ์ท้องถิ่น  

 จัดท ารายการพืชพันธ์ุท้องถิ่น พร้อมรูปภาพประกอบ  

 น าพืชพันธ์ุท้องถิ่นมาใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว 

หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น เช่น การ

บุกล้างถางพงและเผาป่า การใช้สารเคมีท าลายพรรณไม้ยืนต้น การตัดถนนใหญ่ผ่านเข้าไปในป่า

สมบูรณ์ หรือการน าเข้าพืชหรือสัตว์จากต่างประเทศ หากไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ ประชากรของ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นก็จะเจริญเติบโตท าให้ระบบนิเวศถูกคุกคามโดยชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 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 ส าหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ เช่น จัด



ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า

ทั้งพืชและสัตว์ หรือจัดท าระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่า

ทั้งพืชและสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้มีคณะกรรมการ และแผนงานใน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

ตารางบนัทกึการใชไ้ฟฟา้ 

หนว่ยงาน………………………….…………  อาคาร……………………….……………..   เลขมเิตอร…์……………………… 

ล าดบั วนัทีจ่ด เลขมเิตอร ์(กอ่น) เลขมเิตอร ์(หลัง) ปรมิาณทีใ่ช ้(หนว่ย) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     

                                    

 ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ…………………………………………  



(ตวัอยา่ง) 

ตารางบนัทกึการใชน้้ ามนัเชือ้เพลงิ 

 

หนว่ยงาน………………………….…………  ส านัก/กอง……………………….……………..   ประจ าเดอืน…………………… 

ล าดบั วนัทีใ่ช ้ ทะเบียนรถ 
เลขระยะทาง 

(กอ่น) 

เลขระยะทาง

(หลัง) 
ชนดิน้ ามนั 

ปรมิาณทีใ่ช ้

(หนว่ย) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                    

 ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ……………………………………… 

  



(ตวัอยา่ง) 

  ตารางบนัทกึการใชน้้ า 

หนว่ยงาน………………………….…………    อาคาร……………………….……………..  เลขมเิตอร…์……………………… 

ล าดบั วนัทีจ่ด เลขมเิตอร ์(กอ่น) เลขมเิตอร ์(หลัง) ปรมิาณทีใ่ช ้(หนว่ย) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

   ผู้จดบันทึก………………………………………………….    ผู้ตรวจสอบ………………………………………… 

 

  



(ตวัอยา่ง) 

รายการและวธิกีารตรวจสอบคณุภาพน้ าอย่างงา่ย 

รายการ วธิีการตรวจวดัทีแ่นะน า 

ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี 

กล่ินของน้ า เป็นต้น 
สังเกต 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ชุดทดสอบ ว.๑๑๑ ของกรมอนามัย 

อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอรแ์บบกระเปาะ 

ความเป็นกรด-ด่าง กระดาษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี)/เครื่อง pH meter 

ออกซิเจนละลายน้ า  ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.๓๑๒) ของกรมอนามัย 

(ที่มา: คู่มือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ; กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกายน ๒๕๔๗) 

หมายเหต:ุ  ในเบื้องต้นองค์กรสามารถใช้วิธีตรวจวัดคุณภาพน้ าอย่างง่ายได้ เมื่อองค์กรมีความพร้อม                       

มากขึ้นควรพิจารณาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อให้ผลการ

วิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

(ตวัอยา่ง) 

แบบรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพน้ า 

แหลง่น้ า 
จดุ

ตรวจวดั 

รายการ 

ประเภท

คณุภาพน้ า 
การใชป้ระโยชน ์

pH 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

FCB 

(MPN/ 

๑๐๐ml) 

ล าห้วย ก. A ๖.๙ ๔.๔ ๒.๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ประเภท ๓ 

- ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผา่น

การปรับปรุงคณุภาพน้ าทั่วไป

ก่อน 

- การเกษตร 
คลอง  ข. B ๗.๔ ๖.๗ ๐.๗ ๑๗,๐๐๐ ๗๘ ประเภท ๒ - ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 

โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผา่น

การปรับปรุงคณุภาพน้ าทั่วไป

ก่อน 

- การประมง 
- การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 

สระน้ า  ค. C ๘.๑ ๗.๔ ๐.๙ ๔๙๐ ๓๓ ประเภท ๒  

  



(ตวัอยา่ง) 

มาตรการลดการใชท้รพัยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

มาตรการลดมลพิษทีแ่หลง่ก าเนดิ 

 

 

 

                                               

 

 

     (การคัดแยกขยะ ชว่ยลดปรมิาณขยะที่ตอ้งก าจดั)  (ถงัดักไขมนัอยา่งงา่ย) 

  



(ตวัอยา่ง) 

การสง่เสรมิการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

                     

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

           (การใชบ้รรจภุณัฑท์ีย่อ่ยสลายได)้               (การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิเพือ่ก าจดัขยะอนิทรยี)์          

 

(ตวัอยา่ง) 

มาตรการลดหรอืทดแทนการใช้สารเคมอีนัตราย 

 

 

 

 

 

 

 

              (การผลิตน้ าหมกัชวีภาพ)       (การใชปุ้ย๋ชวีภาพ) 

  



(ตวัอยา่ง) 

พชืและสตัวต์า่งถิน่ 

 

        
 
 
 
 

 

 

 

                         (เต่าญี่ปุ่น)                                         (ผักตบชวา) 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

แบบฟอรม์รายงานพชืพนัธุแ์ละสตัวท์อ้งถิน่ 

 

ล าดบั ชือ่พชืพนัธุ/์สตัวท์อ้งถิน่ บรเิวณทีพ่บ ลักษณะ รปูภาพ 

       

       

       

       

       

  

สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยไดด้ี ทนทานตอ่มลภาวะไดด้ี 

 ท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่ระบบนเิวศ 



(ตวัอยา่ง) 

มาตรการลดผลกระทบจากการเดนิทางและการขนสง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (การจดัรถรางไวบ้รกิารน าเทีย่ว)         (จดัท าเสน้ทางการทอ่งเทีย่วโดยจกัรยาน) 

 

(ตวัอยา่ง) 

ใหค้วามรูด้า้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกับ การจับ การแสดง และการขาย ของปา่ทัง้พชืและสตัว์ 

 

 

 

                                               

 

 

  



๔.๓.๔ การจดัการดา้นความปลอดภัย 

องค์กรมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้าน

การท่องเท่ียวในพื้นที่ก ากับดูแลขององค์กร โดย 

๑) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ท่องเท่ียว 

๒) มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ท่องเที่ยว 

๓) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ

ฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียว  

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรม จัดท าเอกสาร บันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ  เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด และก่อให้เกิดการด าเนินงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพอนามัยของ

นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) ต้องมีการประเมินและก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นทีท่่องเที่ยว รวมทั้ง

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย โดยมีแนวปฏิบัติดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 อุบัติเหตุจากการจราจร ควรติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ป้ายเตือนอันตราย 

จัดท าทางเดินเท้าและทางข้ามถนนที่ปลอดภัย  

 ภัยจากอาชญากรรม ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออาสาสมัครในพื้นที่

ท่องเที่ยวเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย เช่น การประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนอันตรายใน

ขณะที่ท ากิจกรรมท่องเที่ยว กล้องวงจรปิดในบางจุดท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยด้านอาชญากรรม

ในพื้นที่ท่องเที่ยว ป้ายประกาศเตือนอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย การ

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว  การจัดท า

โครงการอาสาสมัครเตือนภัยอาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชนเพื่อช่วยสอดส่อง

ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือให้กับนักท่องเท่ียว 

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ควรจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในจุดท่ีมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 

เช่น ดินถล่ม แผ่นดินไหว ไฟป่า พายุ น้ าท่วม และจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยเพื่อเป็น

สัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทราบเพื่อให้สามารถหลบหลีกเหตุการณ์ของ

ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา เช่น มีเสียงสัญญาณเตือนภัย มีสัญลักษณ์ธงเตือนอันตราย 

และ การประกาศเสียงตามสายและการประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้วิธีการต่างๆ 



ที่จัดท าขึ้นต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว

นั้นๆ  

 สุขภาพอนามัย ควรจัดให้มีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่จัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความถูกสุขลักษณะ อยู่เสมอ เช่น 

ร้านอาหาร พ้ืนที่จัดกิจกรรม 

 องค์กรต้องจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยและ

ประกาศให้ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุกเฉินในพื้นที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

เพื่อให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ท่องเท่ียว 

๒) องค์กรมีการจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติและภัยจากฝีมือมนุษย์ 

ตัวอย่างดังนี้  

 อุบัติเหตุจากการจราจร  โดยอาจมีรายละเอียดในแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจาก

การจราจร ดังน้ี 

- มาตรการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนในเส้นทาง

ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบและประสานงานร่วมกับต ารวจจราจรในพื้นที่ 

- มาตรการทางสังคม โดยการตั้งจุดตรวจสอบและควบคุมโดยให้เน้นการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมใน

พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่ถนนสายหลักและ

การควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคนเป็นจ านวนมาก 

- มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร โดยการตรวจสอบส ารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือ

สภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน

สภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือท าป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะๆ  

- มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย โดยต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนและเน้นการ 

ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ

ข้อมูลอุบัติเหตุและใช้เป็นข้อมูลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น เครือข่ายสถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ และ            

หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซม



หรือก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ์

แนะน าเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางลัดสู่ภูมิภาคต่างๆ  

- มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ ภัย จัดเตรียมความพร้อมของ

โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ระบบ                     

การติดต่อสื่อสาร การสั่ งการและการประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่                 

ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย 

 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผนฉุกเฉินกรณี

อั ค คี ภัย  ไฟป่ า  น้ าท่ วม  ดิ นถล่ ม  น้ าป่ า 

แผ่นดินไหว สึนามิ โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ 

โดยอาจมีรายละเอียดในแผนป้องกันและระงับ

เหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 

- แผนระยะก่อนเกิดภัย เช่น การส ารวจ
ความเสี่ยงภัย การตรวจตราอุปกรณ์และ

เฝ้าระวังอันตรายตามมาตรการต่างๆ  

การประชาสัมพันธ์ และการอบรมให้

ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ 

- แผนระยะเกิดภัย โดยจัดท าโครงสร้างทีม
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม ผู้อ านวยการสั่งการ

ภาวะฉุกเฉิน ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาล และทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

รวมถึงต้องจัดท าขั้นตอนการระงับเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แผนฟื้นฟูระยะหลังเกิดภัย โดยจัดท ามาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในชุมชนและพื้นที่
ท่องเที่ยว เช่น อาคารและสถานที่ ตลอดจนมาตรการเยียวยารักษาพยาบาล

ผู้ประสบภัย 

 ภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว องค์กรจัดให้มีแผน

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ เช่น การท าร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์ การหลอกลวง

นักท่องเท่ียว การล้วงกระเป๋าและการกระชากกระเป๋า  

๓) มีการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน และการ

เตือนภัยที่จ าเป็นสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันได้แก่ 

 องค์กรต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์             

การเตือนภัย เพื่อดูแลสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตามความถี่ที่องค์กรก าหนด 

 องค์กรต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นต้น โดยได้ผ่าน               

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ได้รับการรับรอง หรือ               



จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าต าบล หรือ

อาสาสมัครด้านสาธารณสุขประจ าต าบล เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาล

ขั้นต้นในพื้นที่ท่องเท่ียว 

 จัดท ารายการและจ านวนของอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์การเตือนภัยที่ใช้ป้องกัน

หรือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงยาง สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ธง รถดับเพลิง เครื่องขยายเสียงมือถือ และ เปลหาม  

- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ส าลี ผ้ากอซแผ่นชนิดฆ่าเชื้อส าหรับท าความ

สะอาด คีมส าหรับบ่งเสี้ยน ผ้าสามเหลี่ยม ผ้ากอซพันแผลขนาดต่างๆ กรรไกรขนาด

กลาง เข็มกลัดซ่อนปลาย แก้วล้างตา พลาสเตอร์ม้วน ชิ้น ผ้ายืดพันแก้เคล็ดขัดยอก 

และ ผ้ากอซซุบพาราฟินส าหรับแผลไฟไหม้และอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

- ยาปฐมพยาบาล เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยาลดน้ ามูก ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ ยาโรคกระเพาะ ยาแก้ท้องเสีย ยาใส่แผล ยาล้างแผล ยาทาแก้แพ้แก้คัน 

ยาทานวด ยาแก้ไอ ยาระบาย และ ยาสูดดม  

 จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย 

อุปกรณ์การเตือนภัย ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

 (ตัวอย่าง) 

หมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๑ เหตุดว่น-เหตรุ้ายทกุชนิด ๑๑๙๒ แจง้รถหาย ถกูขโมย 

๑๙๙ เหตไุฟไหม-้ดับเพลงิ ๑๖๖๙ หนว่ยแพทย์ฉกุเฉนิ 

๑๑๕๕ สายดว่นต ารวจทอ่งเทีย่ว ๑๑๙๓ ต ารวจทางหลวง 

๑๑๙๕ กองปราบปราม ๑๑๙๙ กรมเจา้ทา่ เหตดุว่นทางน้ า 

๑๗๘๔ 
กรมปอ้งกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
๑๑๘๒ 

ศูนยบ์รกิารขา่วอากาศ 

 กรมอตุนุยิมวทิยา 



 

(ตวัอยา่ง) 

การจดัเตรยีมแผนและอปุกรณค์วามปลอดภยั 

 

 

 

 

ยาและอปุกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

         

 

 

 

 

๔.๓.๕ การจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก 

องค์กรมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความต้องการของ

คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย (การท่องเท่ียวเพื่อคนทั้งมวล) โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีป้ายบอก

ทางหรือค าแนะน าส าหรับการเข้าถึงพื้นที่ท่องเท่ียวที่ถูกต้อง ชัดเจน 

๒) ก าหนดข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย 

๓) มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

๔) มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสม 

๕) จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับน ากลับมาใช้ใหม่และการบ าบัดของเสีย 

๖) จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ

และตระหนักถึงความส าคัญ การสื่อความหมายมีความถูกต้องและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรม และข้อมูลจัดท าขึ้นโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการ

สื่อสาร (แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน์)  และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งมีการให้ข้อมูลไป 

  



ยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคด ี

สถานที่ส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นภาษาต่างๆ 

๗) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้

ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นทีท่่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 

๘) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๙) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า

หัตถกรรมชุมชน 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องด าเนินการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย                

ทุกสภาพร่างกาย รวมไปถึงผู้ทุพพลภาพและ/หรือผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน 

รวมถึงต้องจัดท าเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมี

แนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑) ด าเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าหรือปรับปรุงเส้นทางและ

ป้ายบอกทางหรือป้ายค าแนะน า เพื่อให้นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือนเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 สภาพถนนอยู่ในสภาพดี เดินทางไปยังพื้นที่ท่องเท่ียวได้อย่างปลอดภัย 

 มีป้ายสัญญาณจราจรชัดเจน 

 มีการแนะน าการเดินทาง เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่น าทาง ค าแนะน าส าหรับการเข้าถึง

พื้นที่ท่องเที่ยว การแนะน าการเดินทางควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น มีเนื้อหาถูกต้อง 

ชัดเจน และมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม  

๒) ก าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์

ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย โดยการประกาศเป็นข้อปฏิบัติ

ของพื้นที่ท่องเท่ียว เผยแพร่ผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การจัดให้

มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว  โดยอาจใช้แนวทางปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

 การแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์  เช่น เขตอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เขตโบราณสถาน/โบราณวัตถุ เขตพื้นที่นันทนาการเพื่อ           

การท่องเท่ียว และเขตพื้นที่บริการข้อมูลการท่องเท่ียว  

 การก าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไป

ในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือน าออก หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและ  



สัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ 

ห้ามขีดเขียนหรือท าลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะ 

๓) มีบริการห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการ มีห้องน้ าสาธารณะที่สะอาด 

ปลอดภัย แบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว 

๔) มีถังขยะที่เพียงพอต่อการรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว และมีการออกแบบถังขยะให้สอดคล้องกับ

ภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว ถังขยะมีสภาพดีไม่แตกร้าว รั่ว และต้องมีการจัดเก็บขยะออกจาก

พื้นที่ท่องเที่ยวทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงน าขยะไปก าจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ เช่น การน าขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ไปท าปุ๋ยหมัก  การน าขยะพลาสติกหรือ

ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ที่ไม่อันตรายน าไปฝังกลบ 

๕) มีการจัดเตรียมสิ่งส าหรับรองรับของเสียอื่นๆ เช่น ของเสียจากห้องน้ า  หรือน้ าใช้จากการ

ประกอบอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อน าไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างเหมาะสม 

๖) มีการจัดเตรียมข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายข้อความ แผ่นพับ 

โบรชัวร์ QR Code และควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 

แผนผังในพื้นที่ท่องเที่ยว จุดให้บริการนักท่องเที่ยว จุดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเบอร์

โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม เปิด

โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูล และควรจัดท าเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่เข้าใจได้ เช่น ไทย อังกฤษ รูปภาพ อื่นๆ 

๗) มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มี

ข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เช่น รถเข็น ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ ห้องน้ า

ส าหรับผู้ทุพพลภาพ 

๘) มีการสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีร้านอาหารและ

เครื่องดื่มในพื้นที่ท่องเที่ยว การบริการรับสั่งอาหารและเครื่องด่ืมจากนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล

สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวได้ 

๙) มีการสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชน หัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ

สามารถให้ข้อมูลสถานที่จ าหน่ายของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวได้ 

 

 

 

 



ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

 

(ตวัอยา่ง) 

ปา้ยและแผนทีแ่นะน าเสน้ทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

ขอ้ปฏบิตัใินการเขา้ใชพ้ืน้ทีท่อ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง) 

ปา้ยเตอืนตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง) 

ถังขยะที่สอดคลอ้งกบัภูมทิศันข์องพืน้ทีท่อ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผูท้พุพลภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง) 

การสนับสนนุใหม้บีรกิารดา้นอาหาร  และเครือ่งดืม่ ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

การสนับสนนุใหม้สีถานทีจ่ าหนา่ยของทีร่ะลกึในพืน้ทีท่อ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๗

คูมือแนวทา

 

๗๒ 

๔

นักทองเ

ผลิตภัณ

นักทองเที

แนวทา

อ

สงเสริมก

๑

๒

๓

๔

 

 

 

างการปฏิบัติตาม

๔.๓.๖ การส

องคก

ท่ียว คํานึงถึ

ฑ บริการ แ

ท่ียว โดย 

๑) 

๒) 

๓) 

งการปฏิบตัิ

องคกรตองดํา

การตลาดดาน

๑) จัดใหมี

สําหรับ

ถายภา

๒) จัดใหมี

ผานชอ

ทองเที

คูมือนั

ปฏิบัติ

๓) ขอมูลสํ

ในการ

สามาร

๔) มีการเผย
ส่ิงแวดลอ

มมาตรฐานการจดั

สงเสรมิการต

กรมีการสงเส

ถึงความถูกต

และประเด็น

จัดกิจกรร

กลุมเปาหม

ส่ือสารการ

ดานการทอ

ถูกตอง เขา

เผยแพรขอ

ทองเท่ียวอ

ต ิ

าเนินการจัดใ

การทองเท่ียว

มีกิจกรรมกา

บนักทองเท่ีย

าพแหลงทองเ

มกีารประชาสัม

องทางตางๆ 

ท่ียว เชน การสื

ักทองเท่ียวซึ่

เมื่อเขาไปชมส

สําหรับประชาส

รส่ือสารประชา

รถเขาใจไดงาย

ยแพรขอมูลเพื

อมในพ้ืนท่ีทอ

ดการการทองเทีย่

ตลาด 

สริมการตลาด

องในการให

อื่นท่ีเกี่ยวขอ

มเพ่ือสงเสริ

มาย และกิจกร

ตลาดและปร

องเท่ียวดวยช

าใจไดงาย แล

อมูล เพ่ือเสริ

ยางย่ังยืน 

หมีกิจกรรม จ

ว เพ่ือใหสอดค

รสงเสริมการ

วกลุมเปาหม

ท่ียว แรลล่ีปน

มพันธเผยแพร

 เพ่ือใหนักทอ

ส่ือสารผานเว็

ซึงคูมือดังกลา

สถานท่ี เชน ก

สัมพันธเผยแพ

าสัมพันธ หรือ

ยตามมาตรฐา

พ่ือใหเกิดการ

งเท่ียว ขนบธ

ยวอยางยั่งยนื  

ดดานการทอง

ขอมูลเพ่ือสง

องดวยขอคว

มการตลาดด

รรมการทองเท

ระชาสัมพันธขอ

ชองทางท่ีหล

ละไมกอใหเกิด

รมสรางความ

จัดทําเอกสาร

คลองกับขอกํา

รตลาดดานก

าย เชน แพค

นจักรยานในแ

รขอมูลเกี่ยวกบั

องเท่ียวและป

ว็บไซต เครือข

าวจะประกอบ

การแยกขยะ ก

พรและสงเสริ

อกรณีท่ีใชสัญ

นสากลและไม

รทองเท่ียวอย

ธรรมเนียมประ

งเท่ียว ท่ีคํานึ

งเสริมการตล

วามท่ีเปนจริ

ดานการทอง

ท่ียวตามฤดูก

อมูลการทองเ

ากหลาย โดย

ความขัดแยงใ

รู ความเขาใ

ร และบันทึกพ

หนด โดยมีแน

การทองเท่ียว

คเกจสงเสริมก

แหลงทองเท่ีย

บการทองเท่ีย

ประชาชนในพ้ื

ขายสังคมออนไ

บดวยขอมูลพ้ื

การไมเดินออก

มการตลาดคว

ลักษณรูปภาพ

มกอใหเกิดควา

ยางย่ังยืน เชน

ะเพณีของคนใ

นึงถึงขีดความ

ลาดเกี่ยวกับก

งและเคารพ

งเท่ียวท่ีเหมา

าล 

เท่ียวและกิจก

ยใชภาษาตาง

นสังคม 

จ และตระห

พรอมรวบรวม

นวทางในการ

วท่ีเหมาะสมต

การทองเที่ยว

ยว 

ยวและกิจกรรม

พ้ืนท่ีไดเห็นถึง

นไลน เอกสารสิ

นท่ีทองเท่ียว

กนอกเสนทาง

วรใชภาษาไทย

พ ตองเปนสัญ

ามขัดแยงในสั

น การอ

ในทองถิ่น 

มสามารถในก

การทองเท่ีย

พตอชุมชนทอ

าะสมกับนักท

กรรมสงเสริม

งๆ และส่ือท่ี

หนักในการสง

มหลักฐานตาง

รดําเนินการดัง

ตามฤดูกาลต

วในชุมชน ปร

มการสงเสริม

งความสําคัญ

ส่ิงพิมพ วิทยุ

ว การเดินทา

งท่ีกําหนด 

ยและภาษาตา

ญลักษณท่ีนัก

สังคม 

อนุรักษธรรม

การรองรับ

ว รวมท้ัง

องถ่ินและ

ทองเท่ียว

การตลาด

เหมาะสม 

เสริมการ

งๆ ในการ

งตอไปนี้  

ตลอดทั้งป 

ระกวดการ

การตลาด 

ญของพ้ืนท่ี

 โทรทัศน  

าง ขอควร

างประเทศ 

ทองเที่ยว

ชาติ และ



ตัวอยาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งแนวทางก

 

 

 

ารปฏิบัติ 

การเผย

 

การประช

แพรแนวคดิก

 

คูมือแนวทา

(ตวัอยาง) 

ชาสมัพนัธการ

 

 

(ตวัอยาง) 

การคดัแยกข

 

 

งการปฏิบัติตามม

รทองเทีย่ว 

ขยะในแหลงท

 

มาตรฐานการจดั

ทองเทีย่ว 

ดการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื  

 

๗๓๓ 



๔.๓.๗ การตดิตามความเปลี่ยนแปลง 

องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดท ารายงานต่อ

สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ 

ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน จัดท ารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดท ารายการให้ทันสมัยและมีการเปิดเผยต่อ

สาธารณชน จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกป ีโดย 

๑) ติดตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ 

และสุนทรียภาพ 

๒) ก าหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีด

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความ

ยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

๓) ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยมี

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบ

และควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการ

มอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

๔) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยว และการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเท่ียวและชุมชนท้องถิ่น 

๕) ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง

ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

๖) บันทึกจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่ง

ตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน 

๗) ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องค์กรต้องก าหนดวิธีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงด าเนินการประเมิน

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เพื่อน าไปปรับปรุงให้สภาพของพ้ืนที่ท่องเที่ยวยังคงสภาพเดิมหรือมีผลกระทบต่อ

พื้นที่ท่องเที่ยวน้อยที่สุด และจะต้องจัดท าเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดในการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



๑) ด าเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น 

จ านวนโรงแรมและที่พัก จ านวนร้านอาหาร จ านวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว จ านวน ประเภท ของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว จ านวนอุบัติเหตุและคดี

อาชญากรรม ปริมาณขยะ พันธ์ุไม้และพันธุ์สัตว์หายาก แหล่งน้ า 

 ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน โดยสามารถ

ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมติดตาม และทบทวนการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตรวจสอบและทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน และตรวจสอบและควบคุม

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือการมอบ ของ

โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล ที่ท าให้ทราบถึงรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก 

การจ้างงาน ข้อมูลการลงทุน รายได้ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง

ข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี 

อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพัก

เฉลี่ยเป็นรายเดือน  

๒) ก าหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน และความยั่งยืนของการท่องเที่ยว และปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมอยู่เสมอ รวมถึงก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง

กฎระเบียบ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตพื้นที่ ห้ามเก็บหรือน าออก หรือ

กระท าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุกรุก ห้ามสูบบุหรี่ 

ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ ห้ามขีดเขียนหรือท าลายโบราณสถาน ห้ามรุกล้ าพ้ืนที่

สาธารณะ ส าหรับการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้แนวทางใน

การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ด้านกายภาพ องค์กรควรพิจารณาจากขนาดพื้นที่ท่องเที่ยวในการรองรับกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวที่พื้นท่ีรองรับได้ และไม่สร้างผลกระทบ  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก องค์กรควรประเมินขนาดหรือความจุที่สามารถรองรับได้ของสิ่ง

อ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเท่ียว เช่น บ้านพัก ลานกางเต็นท์ พื้นที่นั่งทานอาหาร ลาน

จอดรถ ห้องสุขา ร้านค้า เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การจัดการน้ าและการจัดการขยะ 

ซึ่งควรด าเนินการประเมินในช่วงเวลาที่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากท่ีสุด  



 ด้านนิเวศวิทยา องค์กรควรศึกษาความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการด ารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบโดยไม่เกิดอันตรายหรือผลเสียหาย เช่น ความหลากหลายของ

สายพันธ์ุ ทั้งพืชและสัตว์ จ านวนประชากรหรือชนิดพันธ์ุ 

 ด้านสังคม และวัฒนธรรม องค์กรควรพิจารณาถึงจ านวนนักท่องเที่ยวและช่วงเวลาที่ไม่

สร้างผลกระทบด้านวัฒนธรรม สังคม และประเพณี 

 ด้านจิตวิทยา องค์กรควรพิจารณาจากความหนาแน่นของจ านวนคนต่อพื้นที่เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจว่าความหนาแน่นนั้นท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอึดอัดเกินไปหรือไม่  

๓) จัดท าการส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขององค์กร และน ามาสรุป

ประเมินผล 

๔) น าประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การส ารวจความพึง

พอใจ และรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวขององค์กร เช่น จัดท าแผนงานเพื่อด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง พร้อมสรุปรายงาน

ให้ผู้บริหารทราบ 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

ผลกระทบดา้นตา่งๆ ของพืน้ทีท่อ่งเที่ยว 

ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

เศรษฐกิจ  รายได้เพิ่มขึ้น  ค่าครองชีพสูงขึ้น 

สังคม 

 ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

 คนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 
จากสาธารณูปโภคในพื้นที่ท่องเที่ยว 

 ลดปัญหาการอพยพเข้าไปท างานในเมืองหลวง 

 ปัญหาอาชญากรรม 
 มีค่านิยมผิดๆ จากการเลียนแบบ
นักท่องเท่ียว 

 การเลือนหายของอาชีพด้ังเดิมในท้องถิ่น 
 ปัญหาโสเภณี 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

 วัฒนธรรมได้รับการรือ้ฟื้น ในเทศกาล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 คนท้องถิ่นรับวัฒนธรรมใหม่ของนักท่องเท่ียว 

สิ่งแวดล้อม  มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
 มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว 

 เกิดความตระหนักในการก าจัดของเสีย 

 พื้นที่ธรรมชาติบางส่วนถูกท าลาย 
 กิจกรรมบางประเภทมีผลต่อธรรมชาติ เช่น 
การตั้งกองไฟ เป็นต้น 

 เกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น 
 เกิดน้ าเน่าเสีย จากผู้ประกอบการ เช่น 
ร้านอาหาร ท่ีพัก เป็นต้น 



(ตวัอยา่ง) 

ขอ้มลูจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตอ่ปี 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

การประเมนิขดีความสามารถในการรองรบันกัทอ่งเทีย่ว  

 

 จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขา มีพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดใน

ครั้งหนึ่งๆ ได้ ๑๐ คน โดยค านวณจากขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร.ม. ต่อคน เป็นต้น 

 ขีดความสามารถในการรองรับในแต่ละด้านจะถูกน ามาพิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดขีดความสามารถ

สูงสุดที่พื้นที่น้ันๆ จะสามารถรองรับได้ เช่น 

- ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๒๕๐ คนต่อวัน 

- ขีดความสามารถด้านกายภาพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด ๓๒๐ คนต่อวัน 

- ขีดความสามารถด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๒๐๐ คนต่อวัน 

- ขีดความสามารถด้านจิตวิทยา ๓๕๐ คนต่อวัน 

 พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คือ ๒๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจัยจ ากัดอยู่ที่ขีด

ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

หมายเหตุ :  ตัวอย่างการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจอย่างง่าย ซึ่งการก าหนดขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ท่องเที่ยว

จริงต้องมีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆและมีการค านวณทางคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง) 

การก าหนดจ านวนนกัทอ่งเที่ยวเขา้อทุยานแหง่ชาติ 

 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ก าหนดให้นักท่องเท่ียวเข้าพักค้างคืนได้สูงสุด ๑,๑๓๔ คน ไปกลับ ๘๕๐ คน 

 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ก าหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนได้ ๑,๐๐๐ คน ไปกลับ ๑,๑๐๐ คน  

 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ก าหนดให้นักท่องเท่ียวเข้าพักค้างคืนได้ ๘๐๐ คน ไปกลับ ๒,๕๐๐ คน  

 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ก าหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๘๕๐ คน ไปกลับ ๒,๙๐๐ คน 

 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ก าหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืน ๕,๓๐๐ คน ไปกลับ ๓๐๐ คน  

 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก าหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนได้ ๒,๖๕๐ คน ไปกลับ ๓,๒๓๕ คน  

 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ก าหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๗๔๒ คน ไปกลับได้ ๒,๐๐๐ คน  

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก าหนดให้นักท่องเท่ียวเข้าค้างคืนได้ ๑,๕๐๐ คน ไปกลับ ๑,๕๐๐ คน  

 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ก าหนดให้นักท่องเท่ียวเข้าค้างคืนได้ ๖๒๐ คน ไปกลับ ๖,๕๒๐ คน  

 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ก าหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าค้างคืนได้ ๑๘๐ คน ไปกลับ ๑,๔๑๐ คน 

(ที่มา:  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐) 

 

 

(ตวัอยา่ง) 

การตดิตามขอ้มลู จ านวนโรงแรม จ านวนรา้นอาหาร อบุัตเิหต ุและปรมิาณขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



(ตวัอยา่ง) 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

o เพศ  ชาย    หญิง 

o อายุ  ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒๐ – ๔๐ ปี 

 ๔๑ – ๖๐ ป ี  ๖๑ ปีขึ้นไป 

o ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้มาก่อนหรือไม่ 

 เคย จ านวน  ………….   ครั้ง (รวมครั้งนี้)  ไม่เคย 

o ปัจจัยของการเลือกมาท่องเท่ียว 

 เพื่อนแนะน า     เห็นจากส่ือ/สิ่งพิมพ์ 

 มีสถานที/่กิจกรรมท่องเท่ียวที่น่าสนใจ  อาหารอร่อย 

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..  

o ในการเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้ ท่านพักค้างแรมในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่ 

 พัก  จ านวน …………….. คืน   ไม่พัก 

o ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากพื้นที่ท่องเท่ียวครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หวัขอ้ 
พอใจ

มาก (๕) 

พอใจ 

(๔) 

เฉยๆ 

(๓) 

ไมค่่อย

พอใจ (๒) 

ไมพ่อใจ 

(๑) 

ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที/่บคุลากร ทีใ่หบ้รกิาร      

เจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารดว้ยความสภุาพ เปน็มติร      

เจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารดว้ยความสะดวก รวดเรว็      

เจา้หนา้ทีด่แูลเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ เตม็ใจใหบ้รกิาร      

เจา้หนา้ทีใ่หค้ าแนะน า ใหข้อ้มลู หรอืตอบขอ้ซกัถามได้

เป็นอยา่งด ี

     

มชีอ่งทางการรบัขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรยีน ทีเ่หมาะสม      

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก      

การเดนิทางสะดวก ปลอดภยั มปีา้ยสญัลกัษณบ์อกทาง

ชดัเจน 

     

มสีถานทีจ่อดรถ เหมาะสม สะดวก ปลอดภยั      

มหี้องน้ า หอ้งสุขา ทีส่ะอาด เพยีงพอ สะดวกต่อการใชง้าน      

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน (ไฟฟา้ น้ าดืม่ น้ าใช ้) มคีณุภาพดี      

การใหข้อ้มลูของแหลง่ทอ่งเทีย่วทีถ่กูต้อง ชดัเจน เชน่ 

ปา้ย สญัลกัษณ ์เอกสารแผน่พบั เป็นตน้ ใหข้อ้มลูที่

ถกูตอ้ง ชดัเจน 

     

มปีริมาณถงัขยะทีเ่พยีงพอ ไมม่ขียะตกคา้ง 
     

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทอ่งเทีย่ว      

พืน้ทีท่่องเทีย่วมคีวามสมบรูณ ์สวยงาม สะอาด      

ความสะดวก สะอาด ปลอดภยั ของสถานที ่      

การจดัสถานที ่การตกแตง่ภมูิทศันเ์หมาะสม กลมกลนื

กบัธรรมชาตขิองพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

     

ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การมาใชบ้รกิารครัง้นี ้      

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ :  

    

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง) 

สรปุผลการตดิตามและตรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข 

 

 

 

  



      ๔.๓.๘ การสง่เสรมิแนวคดิการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยนื 

องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป

ด าเนินงาน โดย 

๑) พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงาน

ภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเท่ียว 

๒) สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๓) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในพื้นที่ทีก่ ากับดูแล 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องค์กรต้องด าเนินการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลด้านแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามข้อก าหนดและจัดท าเอกสาร บันทึก พร้อมรวบรวม

หลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี  

๑) จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานภาครัฐ 

หรือผู้ประกอบการเอกชนด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์ 

วารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ป้ายประชาสัมพันธ์ 

วิทยุ/โทรทัศน์ เว็บไซต์/สังคมออนไลน์ 

๒) เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือมาศึกษาดูงานที่สนับสนุนให้เกิดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว การ

แสดงวัฒนธรรมชุมชน การขายสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนและการสนับสนุนให้มีที่พักแบบพื้นบ้านที่

เรียกว่า โฮมสเตย์ 

๓) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี 

กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว กับผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 

ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ชุมชน 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

 (ตัวอย่าง) 

การสง่เสรมิแนวคดิการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยนืใหก้บันกัทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔.๔  การสนบัสนนุ 

๔.๔.๑  การเสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถ และความตระหนกั 

องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุก

ระดับ ดังนี ้

๑.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 

๑.๒) แผนการด าเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

๑.๔) การฝึกอบรมประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ

สภาวะวิกฤต 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร

ใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือบุคลากรใหม่ 
 

แนวทางการปฏบิตั ิ

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด ส าหรับการด าเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก

โดยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะท างานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ข้อก าหนด ๔.๑.๓) 

ทั้งที่เข้ารับต าแหน่งใหม่หรือเมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลขององค์กรอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติใน

รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติดังนี้  

 จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรเข้าใจถึงทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน 



 จัดให้มีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร เข้าใจในแผนการ

ด าเนินงานและขั้นตอนการท างาน ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ความรู้เชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น การ

ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเท่ียว 

 จัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีและด าเนินการตามแผน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ

และทักษะให้กับบุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลขององค์กร เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว การ

จัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ

เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต การฝึกซ้อมแผน

ฉุกเฉิน  

๒) เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน แผนการด าเนินงาน และข้อมูลที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน โดยด าเนินการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การ

สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งผ่านอีเมล์ 

๓) จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใหม่ กรณีที่มีการ

สับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือ บุคลากรใหม่ เช่น ผ่านการปฐมนิเทศ การจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง 

ขอมอบงาน หรือจัดท าค าส่ัง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  



ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

หลกัสตูรฝกึอบรม 

หลักสตูร กลุม่เปา้หมาย 

วฒันธรรมและเอกลกัษณท์อ้งถิน่ ชมุชน 

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ นกัเรยีน 

การจดัการความปลอดภยัในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว บคุลากรองคก์ร 

การจดัการสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ บคุลากรองคก์ร 

การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ บคุลากรองคก์ร/ชมุชน 

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น บคุลากรองคก์ร 

การเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัภาวะฉุกเฉนิ

และการฝกึซอ้มแผนฉกุเฉิน 

บคุลากรองคก์ร/ชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แผนพัฒนาบคุลากร) 

  



๔.๔.๒ การสือ่สาร และการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

 ๔.๔.๒.๑ การสือ่สาร 

องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการ

ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม 

องค์กรมรีะบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดท ารายชื่อ

ผู้ประกอบการในพื้นที่ก ากับดูแลที่มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเท่ียว โดย 

๑) ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง

ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 

๓) สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของพื้นที่

ท่องเที่ยว ด้วยการให้ความรู้เรื่องของสภาพภูมิอากาศทั้งต่อชุมชนและ

นักท่องเท่ียว 

๔) สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๔.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 

๔.๒) แผนการด าเนินงาน 

๔.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๔.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเท่ียว 

๔.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและ

ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

๔.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

๔.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว 

เพื่อรักษาพ้ืนที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

๔.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกัน

การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์

และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก วัยรุ่นสตรี และชน

กลุ่มน้อย 

๔.๙) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๑๐) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 

๔.๑๑) อื่นๆ ที่จ าเป็น 



แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องด าเนินกิจกรรมและจัดท าเอกสาร บันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ  รวมถึงการ

ด าเนินการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้   

๑) จัดให้มีช่องทางและวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ์ และสังคมออนไลน์ 

รวมทั้งค านึงถึงการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เช่น ภาษา ข้อจ ากัดทางสภาพ

ร่างกาย 

๒) จัดท าข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความต้องการ และทัน

ต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นต่างๆ เช่น  

๒.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 

๒.๒) แผนการด าเนินงาน 

๒.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๒.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการ

ท่องเที่ยว 

๒.๕) ผลที่เกิดจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว

ขององค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบ 

๒.๖) ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  

๒.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่ อรักษาพื้นที่ทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

๒.๘) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการค้าประเวณี การมี

เพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก 

วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย 

๒.๙) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

๒.๑๐) รายการทรัพย์สินและส่ิงดึงดูดทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๓) ให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 



ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

ชอ่งทางและวิธกีารสือ่สาร 

ผูส้ง่สาร สาร ชอ่งทางการสือ่สาร ผูร้บัสาร 

อบต./ทต.  ทศิทางการจดัการทอ่งเทีย่ว แผน่พบั นกัทอ่งเทีย่ว ผูม้าเยอืน 

 แผนการด าเนนิงาน คูม่ือ ชมุชนทอ้งถิน่ 

 ขอ้มลูองคก์ร/ขอ้มลูพืน้ที่
ท่องเทีย่ว 

ปา้ยประชาสมัพนัธ ์ หนว่ยงานราชการในพืน้ที่ 

 ขา่วสารความเคลือ่นไหว เชน่ 
กจิกรรมตา่งๆ 

วทิย ุ ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่

 กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั
การใชพ้ืน้ที ่

เสยีงตามสาย  

 ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว/
การเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่

รายงาน 
 

 

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเท่ียวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี

กรอบเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย 

๑) ก าหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อ

ร้องเรียน การค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน การด าเนินการแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

๒) จัดเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กร ต้องจัดท าขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านการท่องเท่ียวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ภายใน คือ พนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์กร เช่น ประชาชนในท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งท าการบันทึก และรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในการด าเนินการ

จัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

๑) ก าหนดขั้นตอนการตอบสนองข้อร้องเรียนทีส่ามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยรายละเอียด

ขั้นตอนควรครอบคลุมการรับข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อร้องเรียน การวิเคราะห์สาเหตุ การ

แก้ไขและป้องกัน รวมถึงการสื่อสารและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน เป็นลายลกัษณ์อักษร 



๒) มีการก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน

และภายนอก เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ และ อีเมล์ พร้อมสื่อสารให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องท้ังภายใน และภายนอกองค์กรทราบ 

๓) ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข้อร้องเรียน และข้อมูลการแจ้งกลับในการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ง่าย 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย และ ทางอีเมล์ 

๔) ข้อร้องเรียนจะต้องได้รับการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียนตามระยะเวลาที่องค์กรก าหนดไว้ พร้อม

จัดท าสรุปผลการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕) องค์กรต้องก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน

ให้ชัดเจน เช่น จัดเก็บอย่างน้อย ๑๐ ปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

ขัน้ตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

  

 

 

(ตวัอยา่ง) 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

นักท่องเที่ยว/           

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
แยกประเภทและ   

บันทึกข้อมูล  

ด าเนินการแก้ไขและ

ป้องกันการเกิดซ้ าของ

ข้อร้องเรียน  

 

น าเสนอแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันการเกิดซ้ า ให้

ผู้บริหารเพื่อพจิารณา

ด าเนินการ 

(ไม่เกิน ๑ วัน) 

วิเคราะห์สาเหตุแนว

ทางการแก้ไขและ

ป้องกันการเกิดซ้ า  

(ไม่เกิน ๒ วัน) 

 

แจ้งกลับ ผู้ร้องเรยีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔.๕  การตดิตาม เฝา้ระวงั และวดัผลการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง โดย 

๑) ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

๓) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องติดตาม เฝ้าระวังและวัดผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่องค์กรจัดท าขึ้น 

เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด รวมถึงยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และจะต้องบันทึกพร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้จัดท าขึ้น 

๒) ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินงาน เช่น ติดตามผลการด าเนินงานทุก ๑ เดือน 

บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน  

๓) ในกรณีที่พบปัญหาให้ด าเนินการค้นหาสาเหตุ แก้ไข และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ า 

๔) เมื่อด าเนินการครบตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานแล้วให้ท าการเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

แผนปฏิบตังิานประจ าป ี๒๕๖๓ 

โครงการปลกูต้นไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเท่ียว 

เปา้หมาย ๑) มีจ านวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียวอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐% 

 

 

 

 



กิจกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศกึษาและรวบรวมพนัธุไ์ม้
พืน้ถิน่ 

งานสิง่แวดลอ้ม 

 

           

ผลการด าเนนิการ 
 

           

๒. เพาะพนัธุก์ล้าไม ้
งานสิง่แวดลอ้ม     

 

       

ผลการด าเนนิการ     
 

       

๓. ส ารวจพืน้ทีเ่พาะปลกูใน
พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งานสิง่แวดลอ้ม  
 

          

ผลการด าเนนิการ 
 

           

๔. ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชน 
นักทอ่งเทีย่วและหน่วยงาน

ในพืน้ทีร่ว่มกิจกรรม 

งานประชาสมัพนัธ ์     
 

       

ผลการด าเนนิการ     
 

       

๕. เตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัการ
เพาะปลกูในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งานโยธา       
 

     

ผลการด าเนนิการ      
 

      

๖. ด าเนนิกจิกรรมเพาะปลกู
กลา้ไมพ้นัธุท์อ้งถิน่ 

งานสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 
       

 

    

ผลการด าเนนิการ        
 

    

๗. ดแูลรกัษาตน้ไมท้ีป่ลกู
อยา่งตอ่เนือ่ง 

คนงานทัว่ไป             

ผลการด าเนนิการ             

๘. สรปุผลโครงการและ
ตดิตามประเมนิผลการ

รอดของตน้ไม ้

งานสิง่แวดลอ้ม            

 

ผลการด าเนนิการ           
 

 

สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

 จ านวนทัง้หมด เปา้หมาย จ านวนทีป่ลกู 

จ านวนพนัธุไ์ม ้(เดมิ) ๑,๐๐๐ ๑๐๐ ตน้ ๑๒๐ ตน้ 

จ านวนพนัธุไ์มท้ีเ่พิม่ขึน้ ๑,๑๒๐ ๑๐% ๑๒% 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงการ ท าการปลูกพันธุ์ไม้

พื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเต้นท์ และ

ที่ พั ก ส า ห รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว        

จ านวน ๑๒๐ ต้น ท าให้เพิ่มพื้นที่สี

เขียวของพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒% 



๔.๖  การทบทวนผลการด าเนนิงาน 

องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ

แก้ไขการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 

๒) ทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

๒.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

แนวทางการปฏบิตั ิ

องค์กรต้องท าการทบทวนผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน โดยคณะกรรมการก ากับดูแล และบันทึก 

พร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้   

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด อย่างน้อย

ทุก ๖ เดือน 

๒) ก าหนดวาระการประชุมโดยให้มีวาระการประชุมครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้  

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน   

 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน   

 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน   

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน  



 ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

 การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

 อื่นๆ ที่จ าเป็น   

๓) จัดท าบันทึกรายงานการประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

(ตวัอยา่ง) 

รายงานการประชมุทบทวนผลการด าเนนิงาน  

ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 

วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

๑. นายใจดี  สมศักดิ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน  ประธานกรรมการ 

๒. นายซื่อตรง  สุจริต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน  รองประธานกรรมการ 

๓. นายรักบ้าน  ชุมชนน้อย ผู้แทนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน  กรรมการ 

๔. นายช่วยเหลือ  ภักดี ผู้แทนผู้ประกอบการที่พัก  กรรมการ 

๕. นางสาวท่องเที่ยว  ใจงาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา  กรรมการ 

๖. นางสาวส่งเสริม  รักบ้าน นักพัฒนาการท่องเท่ียว  กรรมการและเลขานุการ 

เริม่ประชมุเวลา ๑๐.๐๐ น. 

วาระที่ ๑ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

ไม่มี 

วาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 

ไม่มี 

วาระที่ ๓ เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 

ไม่มี 

วาระที่ ๔ เรือ่งเพือ่พจิารณา 

๔.๑ ผลการปฏบิตัติามแผนการด าเนนิงาน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน มีการจัดท าโครงการ จ านวน 

๑ โครงการ คือ โครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  

 



แผนปฏบิตัิการประจ าป ี๒๕๖๓ 

โครงการปลกูต้นไมพ้ืน้ถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์ ๑) เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นถิ่น 

  ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ท่องเท่ียว 

เปา้หมาย ๑) มีจ านวนพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเท่ียวอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น 

  ๒) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐% 

สรปุผลโครงการ ท าการปลูกพันธ์ุไม้พื้นถิ่น ในบริเวณลานกางเต้นท์ และ ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว      

จ านวน ๑๒๐ ต้น ท าให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้ ๑๒% 

กิจกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศกึษาและรวบรวมพนัธุไ์มพ้ืน้
ถิน่ 

งานสิง่แวดลอ้ม 
 

           

ผลการ

ด าเนนิการ 

 
           

๒. เพาะพนัธุก์ล้าไม ้
งานสิง่แวดลอ้ม    

 
 

       

ผลการ

ด าเนนิการ 
            

๓. ส ารวจพืน้ทีเ่พาะปลกูในพืน้ที่
ทอ่งเทีย่ว 

งานสิง่แวดลอ้ม  
 

          

ผลการ

ด าเนนิการ 

 
           

๔. ประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชน 
นกัทอ่งเทีย่วและหน่วยงานใน

พืน้ทีร่ว่มกิจกรรม 

งาน

ประชาสมัพนัธ ์
    

 

       

ผลการ

ด าเนนิการ 
            

๕. เตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัการ
เพาะปลกูในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

งานโยธา       
 

     

ผลการ

ด าเนนิการ 
     

 

      

๖. ด าเนนิกจิกรรมเพาะปลกูกลา้
ไมพ้นัธุท์อ้งถิน่ 

งานสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 
       

 

    

ผลการ

ด าเนนิการ 
       

 

    

๗. ดแูลรกัษาตน้ไมท้ีป่ลกูอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

คนงานทัว่ไป          
 

  

ผลการ

ด าเนนิการ 
       

 

    

๘. สรปุผลโครงการและตดิตาม
ประเมนิผลการรอดของตน้ไม ้

งานสิง่แวดลอ้ม            

 

ผลการ

ด าเนนิการ 
           

 

 



มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

๔.๒ การตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว

จ านวน ๑ เรื่อง คือ มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากมาเที่ยวที่น้ าตกไหลเย็นในช่วงสงกรานต์ ท าให้ทางเข้าน้ าตกไหล

เย็นรถติดจ านวนมาก และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า และที่พัก ไม่เพียงพอต่อจ านวน

นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาแล้วไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณน้ าตก เนื่องจากปัจจุบันมี

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืนเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ทางผู้บริหาร

จึงต้องการให้เร่งศึกษาการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วน

ต าบลยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบและน าไปปฏิบัต ิ

๔.๓ ผลการติดตาม เฝ้าระวงั และวดัผลการด าเนนิงาน 

 ผลการด าเนินงานโครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ยังคงเป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด ดังนี้ 

 งานสิ่งแวดล้อม ได้ท าการศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลยั่งยืน เช่น ก าลังพญาเสือโคร่ง มะม่วงหัวแมงวัน เก็ดแดง เก็ดด า รกฟ้า และ มะเฟืองช้าง เป็นต้น ซึ่งได้

ท าการเพาะพันธุ์กล้าไม้ทั้งหมด ๒๐๐ ต้น นอกจากนี้ได้ท าการส ารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งงาน

สิ่งแวดล้อมได้ท าการส ารวจพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวน้ าตกไหลเย็น บริเวณลานกางเต้นท์ และที่พัก

ส าหรับนักท่องเที่ยว  

 งานประชาสัมพันธ์ ได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผ่านทาง การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ website สื่อวิทยุ

ท้องถิ่น และ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

 งานโยธา ได้ส ารวจและจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าว 

 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมเพาะปลูกกล้าไม้พันธุท์้องถิ่นจ านวน ๑๒๐ ต้น 

ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียนโรงเรียนนกงาม เข้ามาร่วมการปลูกต้นไม้ รวมจ านวน ๑๐๐ คน  

 งานสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้าหน้าท่ีในการดูแลต้นไม้ที่ปลูกจ านวน ๑ คน โดยมีหน้าท่ีรดน้ า

และให้ปุ๋ยช่วงแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๔.๔ ความเหมาะสมของทรพัยากรทีจ่ าเปน็ในการด าเนนิงาน 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยั่งยืนมีอัตราก าลังพลรวมจ านวน ๑๕ คน ซึ่งยัง

เพียงพอต่อการท างาน แต่ส าหรับโครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว ในกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ที่

ปลูก เนื่องจากในช่วงกลางปีจะมีการจัดงานท่องเที่ยวท าให้มีเจ้าหน้าท่ีไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไม่เพียงพอจึงอยากให้

งานโยธาส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม     

แผนการด าเนินงาน 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

๔.๖ ความเหมาะสมของแผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงานโครงการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นในพื้นที่ท่องเท่ียว ยังคงมีความเหมาะสม 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

๑๐๐ 
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