
หลักสูตรสําหรับใชในการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน



สารบัญ 

หนา 

3 - 9

10 - 17

18 - 29

30 - 39

94 - 129

131 - 136

137 - 143

ภาพรวมของหลักสูตรฝกอบรม (กิจกรรมพัฒนาเครือขาย อพท.นอย)

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ขอบขาย คํานิยาม หลักการดําเนินงานของมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ขอกําหนดมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และตัวอยางการนําไปปฏิบัติ

รายการประเมินสถานะเริ่มตน เทียบกับมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

แบบฟอรมสําหรับการทํา Workshop

การเตรียมความพรอมสําหรับการทวนสอบ และการทบทวนหลังการอบรม 

(After Action Review: AAR)



หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย

โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



DASTA

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพ่ือการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564

1

• พัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม

• ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการ
รวมกันรักษาทรัพยากรทองถ่ิน

• สรางมูลคาของทรัพยากรทองเที่ยว
คงไวซึ่งเอกลักษณ และอัตลักษณ
ทองถิ่น

• สรางงาน สรางรายไดแกชุมชน

ความสําคัญของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการ
การทองเที่ยวอยางย่ังยืน (STMS) และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและตอเนื่อง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางประสบการณการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวแบบมีมาตรฐาน เพื่อมุงสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เพื่อขยายผลการสงเสริมการบริหารจัดการการทองเท่ียวใหเปนไปตามมาตรฐาน
ไปยังองคกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพ้ืนที่เขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาและบริหารจัดการจนเกิดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน และชวยปองกันผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดกับ
ทรัพยากรการทองเท่ียว

2. องคกรไดรับการเพิ่มศักยภาพและสรางขอไดเปรียบการแขงขัน
ดานการทองเท่ียว สรางภาพลักษณที่ดี

3. องคกรไดรับการเผยแพรผลการดําเนินงานผานสื่อตางๆ

4. ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่ทองเท่ียวอยางเปน
ระบบ

ประโยชนที่จะไดรับ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผูดําเนินโครงการ
องคการบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน): อพท.

ผูรวมดําเนินโครงการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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พื้นทีด่ําเนินโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่พิเศษของ อพท. 
จํานวน 8 องคกร

ระยะเวลาดําเนินงานในพ้ืนที่
พฤษภาคม 2564 – มกราคม 2565

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การดําเนินการของโครงการ

7

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลและ
เผยแพรผลการ
ดําเนินงาน

เชิญชวนองคกร
เขารวมโครงการ

8 องคกร

อบรมคร้ังที่ 1
• ขอกําหนดตามมาตรฐาน
• ชี้แจงการประเมินสถานะเร่ิมตน
เทียบกับมาตรฐาน

• การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สําคัญ

อบรมคร้ังที่ 2
• ติดตามการประเมินสถานะเร่ิมตน
เทียบกับมาตรฐานครั้งที่ 1

• จัดทําปฏิทินทองเท่ียว 12 เดือน
• สํารวจพ้ืนที่/กิจกรรมการทองเท่ียว

อบรมคร้ังท่ี 3

• ติดตามการประเมินสถานะ
เริ่มตนเทียบกับมาตรฐานคร้ังที่ 2

• ติดตามผลการดําเนินงานใน
แหลงทองเที่ยว

อบรมคร้ังที่ 4
• องคกรนําเสนอผลการ
ดําเนินงานเทียบกับมาตรฐาน

• เตรียมความพรอมการทวนสอบ

ทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน
• วันท่ี 1 สัมภาษณผูบริหาร และ
ประเมินความสอดคลองการ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

• วันที่ 2 ประเมินความสอดคลอง
การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 

ตอพื้นท่ีทองเที่ยวขององคกร

คณะผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก

พิจารณาผลการ
ทวนสอบ

ผานระบบออนไลน

• ขอกําหนดตามมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
• ชี้แจงการประเมินสถานะเริ่มตนเทียบกับมาตรฐาน 

• การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

หัวขอการอบรมการครั้งที่ 1

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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• ติดตามการประเมินสถานะเริ่มตนเทียบกับมาตรฐาน ครั้งที่ 1
• การจัดทําปฏิทินทองเท่ียว 12 เดือน
• สํารวจพื้นที/่กิจกรรมการทองเท่ียว

หัวขอการอบรมการครั้งที่ 2

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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• ติดตามการประเมินสถานะเริ่มตนเทียบกับมาตรฐานครั้งที่ 2
• ติดตามการดําเนินงานในแหลงทองเที่ยว

หัวขอการอบรมการครั้งที่ 3

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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• องคกรนําเสนอผลการดําเนินงานที่สอดคลองตามมาตรฐาน
• เตรียมความพรอมสําหรับการทวนสอบ

หัวขอการอบรมการครั้งที่ 4

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ขอขอบคุณ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาพรวมของมาตรฐาน



DASTA

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
Sustainable Tourism Management Standard

1

แนวคิดของ “มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน”

ÁÁÒμÃ°Ò¹Ï ¾Ñ²¹Ò¢Öé¹º¹¾×é¹°Ò¹
á¹Ç¤Ô´¢Í§Ç§¨Ã PDCA (Plan-Do-
Check-Act) ËÃ×Í ÇÒ§á¼¹ »¯ÔºÑμÔ 
μÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÑº»ÃØ § «Öè § à»š¹
à¤Ã×èÍ§Á×Í·Õèª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´Õ
ÂÔè§¢Öé¹ à»š¹á¹Ç¤Ô´·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº
áÅÐÃÙŒ ¨Ñ ¡ÍÂ‹ Ò§¡ÇŒ Ò§¢ÇÒ§ ÃÇÁ·Ñé §
á¹Ç¤Ô´´Ñ§¡Å‹ÒÇÂÑ§ª‹ÇÂ¤Œ¹ËÒ»˜ÞËÒ
áÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ã¹áμ‹ÅÐ¢Ñé¹μÍ¹¢Í§¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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องคประกอบมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล 4.1.2 ทิศทางการจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.1.3 คณะทํางานการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.3.1 การสนับสนุนการมี
สวนรวม

4.3.3 การจัดการ
สิ่งแวดลอม

4.3.5 การจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวก
4.3.7 การติดตามความ

เปล่ียนแปลง

4.3.2 การสนับสนุน
ศักยภาพชุมชน

4.3.4 การจัดการดาน
ความปลอดภัย

4.3.6 การสงเสริม
การตลาด

4.3.8 การสงเสริมแนวคิด
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.4.1  การเสริมสรางความรู 
ความสามารถ และความตระหนัก

4.4.2 การสื่อสารและการ
ตอบสนองตอขอรองเรียน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.1.1 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ·Õè
Í§¤�¡Ã»ÃÐàÁÔ¹Ç‹ÒÊíÒ¤ÑÞ ¡Ñº¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ àª‹¹
• ªØÁª¹
• ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
• ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
• ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡Ã

นายก อบต.
ประธานกรรมการ

รองนายก อบต.
รองประธานฯ

นักพัฒนาการทองเท่ียว
กรรมการและเลขานุการ

ปราชญชาวบาน
กรรมการ

อาจารยสถาบันการศกึษา
กรรมการ

ผูแทนโรงแรม/ที่พัก
กรรมการ

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.1.2 ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ¡í Ò Ë ¹ ´ ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹� /¾Ñ ¹ ¸ ¡Ô ¨ /

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§Í§¤�¡Ã
â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ¹âÂºÒÂÀÒ¤ÃÑ°·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

“เมืองทองเที่ยวเชิงเกษตร 
สงเสริมเศรษฐกิจสมดุล
รักษาวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น 
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม”

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.1.3 ¤³Ð·íÒ§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ÁÍºËÁÒÂË¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒ

ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡ÃËÅÒ¡ËÅÒÂ½†ÒÂ 
à¾ÃÒÐ·Ø¡½†ÒÂÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·íÒãËŒ
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÂÑè§Â×¹

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล 4.1.2 ทิศทางการจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.1.3 คณะทํางานการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.3.1 การสนับสนุนการมี
สวนรวม

4.3.3 การจัดการ
สิ่งแวดลอม

4.3.5 การจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวก
4.3.7 การติดตามความ

เปล่ียนแปลง

4.3.2 การสนับสนุน
ศักยภาพชุมชน

4.3.4 การจัดการดาน
ความปลอดภัย

4.3.6 การสงเสริม
การตลาด

4.3.8 การสงเสริมแนวคิด
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.4.1  การเสริมสรางความรู 
ความสามารถ และความตระหนัก

4.4.2 การสื่อสารและการ
ตอบสนองตอขอรองเรียน

สวนงานเจาของโครงการ

งานสงเสริมการทองเท่ียว
งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

งานสถาปตยกรรม งานสวัสดิการและสังคม
งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ

งานนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ

งานปองกันฯ

งานประชาสัมพันธ
งานสงเสริมการทองเท่ียว

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
งานสถาปตยกรรม

สวนการโยธา

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.2 á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
¨Ñ ´ ·í Ò á ¼¹¡ Ò Ã ´í Ò à ¹Ô ¹ § Ò ¹·Õè
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§Í§¤�¡Ã 
â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑμÔ·Ñé§ 8 
»ÃÐà´ç¹¤Çº¤Ù‹ä»´ŒÇÂ

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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“¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑμ Ô” ·Ñé§ 8 »ÃÐà´ç¹ ÁÕ
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¤ÇÃ»¯ÔºÑμÔãËŒ¤Ãº¶ŒÇ¹ à¾×èÍ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
4.3.1 การสนับสนุนการมี

สวนรวม
4.3.3 การจัดการ
สิ่งแวดลอม

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวก

4.3.7 การติดตามความ
เปลี่ยนแปลง

4.3.2 การสนับสนุน
ศักยภาพชุมชน

4.3.4 การจัดการดาน
ความปลอดภัย

4.3.6 การสงเสริม
การตลาด

4.3.8 การสงเสริมแนวคิด
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4.3 ¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑμ Ô

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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“¤³Ð·íÒ§Ò¹Ï” ·ÕèÁÕÊ‹ Ç¹ã¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¤ÇÃä´ŒÃÑº
¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 
áÅÐ¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶
»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

4.4.1  ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ 
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡

มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

หลักสูตร
ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
แผนการดําเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและ
การฝกซอมแผนฉุกเฉิน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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Ê×èÍÊÒÃ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õè
¨íÒà»š¹´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒ¤¹ÀÒÂã¹
áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ãä´Œ ÃÑ º·ÃÒºÁÕ
ª‹Í§·Ò§áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍ
ÃŒ Í § à ÃÕ Â ¹ ´Œ Ò ¹ ¡ Ò Ã ·‹ Í § à ·Õè Â Ç ·Õè ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

4.4.2 ¡¡ÒÒÃÃÊÊ××èèÍÍÊÊÒÒÃÃááÅÅÐÐ¡¡ÒÒÃÃ
μÍºÊ¹Í§μ‹Í¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

แยกประเภทและบันทึกขอมูล 

ดําเนินการแกไขกับผูบริการ
(ไมเกิน 1 วัน)

รับขอรองเรียน

วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข
(ไมเกิน 2 วัน)

ดําเนินการแกไขและ
ปองกันการเกิดซ้ํา

แจงกลับผูรองเรียน

มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μÔ ´μÒÁ à½‡ ÒÃÐÇÑ § ÇÑ´¼Å¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ÃÐÂÐà¾×èÍãËŒ “¡ÒÃ
¹í Ò ä » » ¯Ô ºÑμÔ ”  à »š ¹ ä »μ Ò Á
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§
“á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹” ·Õè¡íÒË¹´
äÇŒ

4.5 ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ à½‡ÒÃÐÇÑ§ 
áÅÐÇÑ´¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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“¤³Ð·íÒ§Ò¹ Ï” ¨ÐμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å “¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑμÔ” áÅÐ
¢ŒÍÁÙÅ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ãËŒ “¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ” ·º·Ç¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·Ø¡ 6 à´×Í¹

4.6 ¡ÒÃ·º·Ç¹¼Å¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย 
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ขอบข่าย ค านิยาม
หลักการด าเนินงาน



DASTA

มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism Management Standard

ขอบขาย คําศัพทและคํานิยาม และหลักการดําเนินงาน

1

องคประกอบมาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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A

¾¾×é¹°Ò¹á¹Ç¤Ô´
Ç§¨Ã PDCA

¡ÒÃÇÒ§á¼¹
¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ áÅÐ

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè¨íÒà»š¹

¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ
¡ÒÃÅ§Á×Í»¯ÔºÑμÔ μÒÁá¼¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§
à»š¹ÃÐºº áÅÐºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ

μÃÇ¨ÊÍº
¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº μÃÇ¨ÇÑ´¼Å¡ÒÃ
»¯ÔºÑμ Ô ËÃ×Í ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ¼Å

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃá¡Œä¢»ÃÑº»ÃØ§
¡ÒÃÅ§Á×Í»¯ÔºÑμÔ μÒÁá¼¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§
à»š¹ÃÐºº áÅÐºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô

Ò§
μ Ô

¡ÒÃ
¼Å ¡ÒÃÅ§

à»»š»»š»š»»š»»š¹ÃÐ

¡
¢Ñé

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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¹íÒä»»¯ÔºÑμÔ à¾×èÍÂ¡ÃÐ´Ñº
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·ÕèãËŒà»š¹

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáººÂÑè§Â×¹ â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
·Õè¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¾×é¹·Õè

·‹Í§à·ÕèÂÇ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§àÍ¡ª¹
·Õè¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¾×é¹·Õè

·‹Í§à·ÕèÂÇ

¤ÇÒÁËÅÒÂËÅÒÂ·Ò§
ÀÙÁÔÈÒÊμÃ� ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á

¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃáÅÐ
áº‹§¼Å»ÃÐâÂª¹�
ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁ

¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§
¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´Œ

Ê‹Ç¹àÊÕÂ
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§
»ÃÐªÒª¹áÅÐ
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

1. ขอบขาย

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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มาตรฐาน

เอกสารที่จัดทําข้ึนจาก
การเห็นพองตองกัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรอัน
เปนท่ียอมรับกันท่ัวไป สําหรับ
เปนขั้นตอนในการดําเนินการ
อยางเปนระบบ 

2. คําศัพทและคํานิยาม

มาตรฐานการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ขอกําหนดสําหรับเปนข้ันตอนในการจัดการการ
ทองเท่ียวอยางเปนระบบ ประกอบดวย การวางแผน 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง  

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5

2. คําศัพทและคํานิยาม

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน
การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเปนทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ
ทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการ
ใชประโยชนอยางย่ังยืน

องคกร
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ทองเท่ียวที่

กํากับดูแล และมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและสงเสริมการทองเที่ยว

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. คําศัพทและคํานิยาม

ผูมีสวนไดสวนเสีย
บุ คคล  กลุ ม บุ คคลที่ ใ ห ค ว ามสน ใ จต อก าร

ดําเนินงานขององคกรซึ่งอาจไดประโยชนหรือเสียประโยชนจาก
การตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร

ชุมชนทองถิ่น
กลุ มคนที่ อยู รวมกัน โดยไดตั้ งถิ่ นฐานและ สืบทอด

วัฒนธรรมรวมกันมาอยางเปนระบบ และมีแบบแผนในทองถิ่น
ซึ่งองคกรเขาไปบริหารจัดการการทองเที่ยว

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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2. คําศัพทและคํานิยาม

อัตลักษณ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวชี้บงลักษณะเฉพาะ

ของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน เชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม และศาสนา เปนตน

ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
บุคคล กลุมบุคคลที่ใหความสนใจตอการดําเนินงาน

ขององคกรซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
องคกร

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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2. คําศัพทและคํานิยาม

สุนทรียภาพ
ความเขาใจและความรูสึกซาบซื้งในคุณคาของ

ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แตละบุคคลสามารถ
เขาใจและรูสึกได

ภูมิศาสตร
ลักษณะ พ้ืนผิว โลก  ที่ เ กี่ ยวของกับภูมิ ปร ะ เทศ 

ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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3. หลักการดําเนินงาน

ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔμÒÁ¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ áÅÐäÁ‹ËÒª‹Í§·Ò§ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ â´Â 
1) »¯ÔºÑμÔãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ ·Õè»ÃÐ¡ÒÈ´ŒÇÂÍíÒ¹Ò¨¢Í§

¡®ËÁÒÂ «Öè§à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤ �¡Ã·Ñé§ËÁ´
2) ¡íÒ¡ÑºãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§»¯ÔºÑμ ÔãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§´ŒÇÂ
3) ÁÕ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ áÅÐ·º·Ç¹à¾×èÍãËŒ·ÃÒº¶Ö§¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ ·Õè

à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§μÒÁª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´áÅÐ¡Ã³Õ·Õè¡®ËÁÒÂ áÅÐ¡®ÃÐàºÕÂºÁÕ¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§

4) ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÇÒ§á¼¹¢Í§Í§¤ �¡ÃãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂáÅÐÍÂÙ‹ÀÒÂãμ Œ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¡®ÃÐàºÕÂºã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§Í§¤ �¡Ã¨Ðμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ
Ê×èÍÊÒÃμ ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐÁÕ¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ

3.1 ¡¡ÒÒÃÃ»»¯̄ÔÔººÑÑμÔμÒÁ¡®ËÁÒÂÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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3. หลักการดําเนินงาน

μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
• ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ ÔÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§ªÒμ Ô ¾..È..22448855
• ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ ÔÊ§Ç¹áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÑμÇ�»†Ò ¾.È.2535 

áÅÐ 2546
• ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ ÔÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμ Ô 

¾.È.2535
• ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¸ØÃ¡Ô¨¹íÒà·ÕèÂÇáÅÐÁÑ¤¤Øà·È¡ � ¾.È.2535

¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ  
àª‹¹ ¡®ÃÐàºÕÂº¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ»ÃÐâÂª¹ �ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

3.1 ¡¡ÒÒÃÃ»»¯̄ÔÔººÑÑμÔμÒÁ¡®ËÁÒÂÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹

D

D
D

D

D

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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3. หลักการดําเนินงาน

33.2 ¡¡ÒÒÃÃ»»¯̄ÔÔººÑÑμÔÍÂ‹Ò§ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

Í§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ â´Â
1) ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â´ÂÂÖ´¶×ÍáÅÐàª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡μ ŒÍ§´Õ§ÒÁ áÅÐÍÂÙ‹º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ«×èÍÊÑμÂ�

ÊØ¨ÃÔμ ÂØμ Ô¸ÃÃÁ â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐà´ç¹·Ò§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô̈  ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐáÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ áÅÐÁØ‹§à¹Œ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´Œ
Ê‹Ç¹àÊÕÂâ´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

2) ÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ·Õèª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔÍÂ‹Ò§ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ 
3) ÁÁÕÕ¡¡ÃÃÐÐººÇÇ¹¹¡¡ÒÒÃÃãã¹¹¡¡ÒÒÃÃ¡¡ííÒÒ¡¡ÑÑºº´́ÙÙááÅÅ··ÕÕèè··ííÒÒããËËŒŒàà¡¡ÔÔ´́¡¡ÒÒÃÃ»»¯̄ÔÔººÑÑμÔ ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ ¡ÒÃá¡Œä¢ 

áÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ à¾×èÍäÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ́ áÂŒ§μ ‹Í¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§Í§¤�¡Ã «Öè§ÍÒ¨¨Ð¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃ
»¯ÔºÑμÔ·ÕèäÁ‹ÁṎ ÃÔÂ¸ÃÃÁä´Œ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡Ãà¤ÒÃ¾ã¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà·‹Ò
à·ÕÂÁã¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹Ò¨ŒÒ§·Õèà»š¹¸ÃÃÁ 
ÊíÒËÃÑº·Ø¡¤¹ÃÇÁ¶Ö§ ¤¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¼ÙŒËÞÔ§ àÂÒÇª¹ ¤¹¾Ô¡ÒÃ ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂ ¤¹·ÕèÁÕÈÒÊ¹Òáμ¡μ ‹Ò§
¡Ñ¹ áÅÐ¼ÙŒ·ÕèμŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ´ÙáÅà»š¹¾ÔàÈÉâ´Â

1) º‹§ªÕé¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ
2) à»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂâ´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹·ÕèÍÒ¨ä Œ́ÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹ �ËÃ×Í

¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤�¡ÃÁÕâÍ¡ÒÊáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§
Í§¤ �¡Ã·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÅØ‹Á¤¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹ ÃÇÁ·Ñé§¹íÒ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèä Œ́ÃÑºä»»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§áÅÐ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤ �¡Ã

3) ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂã¹¡ÒÃμÔ´μ‹ÍáÅÐ¡ÒÃà¢ŒÒä»
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡ÑºÍ§¤ �¡Ã¤Çº¤Ù‹ä»´ŒÇÂ

3. หลักการดําเนินงาน

3.3 ¡¡ÒÒÃÃàà¤¤ÒÒÃÃ¾¾ãã¹¹¡¡ÒÒÃÃÁÁÕÕÊÊ‹‹ÇÇ¹¹ÃÃ‹‹ÇÇÁÁÍÍÂÂ‹‹ÒÒ§§àà··‹‹ÒÒàà··ÕÕÂÂÁÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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3. หลักการดําเนินงาน

μÑÑÇÍÂ‹Ò§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ 
ÀÒÂã¹Í§¤ �¡Ã  àª‹¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÅÙ¡¨ŒÒ§ à»š¹μ Œ¹ 
ÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã  àª‹¹ ªØÁª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ Ê×èÍÁÇÅª¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ê¶ÒºÑ¹μ ‹Ò§æ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹ ÊÒ¸ÒÃ³Ðª¹ à»š¹μ Œ¹ 

·íÒäÁ Ö̈§μŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÂÂÂÂ ?

à¾×è Í¡í ÒË¹´Ç‹ Ò ã¤Ã¤× Í¼ÙŒ ·Õè ÁÕ ÍÔ ·¸Ô¾ÅËÃ× ÍÁÕ
¤¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞμ‹Í¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ à»š¹¼ÙŒ·Õè
¹‹ÒÊ¹ã¨·Õè¤ÇÃ¨Ð¹Ñºà¢ŒÒÁÒà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ã¹â¤Ã§¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò ËÃ×Í»¯ÔºÑμ ÔμÒÁ¹âÂºÒÂËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃ

3.3 ¡¡ÒÒÃÃàà¤¤ÒÒÃÃ¾¾ãã¹¹¡¡ÒÒÃÃÁÁÕÕÊÊ‹‹ÇÇ¹¹ÃÃ‹‹ÇÇÁÁÍÍÂÂ‹‹ÒÒ§§àà··‹‹ÒÒàà··ÕÕÂÂÁÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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¤¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ ¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ·ÕèÁÕμ‹Í
¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤ �¡Ã

¡ÒÃÁÕÍÔ·¸Ô¾Å ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐ´Ñº¾ÅÑ§¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ·Õè¨Ðª‹ÇÂàËÅ×Í Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ËÃ×Í
¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃºÃÃÅØ¼Å¢Í§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �áÅÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§Í§¤ �¡Ã

3. หลักการดําเนินงาน

ÃÒÂ¡ÒÃ ¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ ¹ŒÍÂ ÁÒ¡ ÁÒ¡·ÕèÊØ´

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ 1 2 3 4
¤ÇÒÁÁÕÍÔ·¸Ô¾Å 1 2 3 4

¤áÅÐ¡ÒÃ´Òà¹¹¡¨¡Ã

Ø

¤áÅÐ¡ÒÃ´Òà¹¹¡¨¡Ã

Ê´́́ ¹ŒÍÂ

μÑÇÍÂ‹Ò§ 

3.3 ¡¡ÒÒÃÃàà¤¤ÒÒÃÃ¾¾ãã¹¹¡¡ÒÒÃÃÁÁÕÕÊÊ‹‹ÇÇ¹¹ÃÃ‹‹ÇÇÁÁÍÍÂÂ‹‹ÒÒ§§àà··‹‹ÒÒàà··ÕÕÂÂÁÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÒÃÒ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÞ (Þ 1(1-1111-4-444444) ¡ÒÃÁÕÍÔ·¸Ô¾Å Å (Å 1(1-1-4--444444)
ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 4 4
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ 4 3

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° 4 4
¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹ 2 2
Ê×èÍÁÇÅª¹ 2 4
¾¹Ñ¡§Ò¹ 4 4

3. หลักการดําเนินงาน

3.3 ¡¡ÒÒÃÃàà¤¤ÒÒÃÃ¾¾ãã¹¹¡¡ÒÒÃÃÁÁÕÕÊÊ‹‹ÇÇ¹¹ÃÃ‹‹ÇÇÁÁÍÍÂÂ‹‹ÒÒ§§àà··‹‹ÒÒàà··ÕÕÂÂÁÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μÒÃÒ§ “¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃÁÕÍÔ·¸Ô¾Å”
สําคัญมาก

อิทธิพลมาก

3. หลักการดําเนินงาน

4

3

2

1

4321

1
ÊÊííÒÒ¤¤ÑÑÞ¹¹ŒŒÍÂÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ/ÞÞÞ
ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å

Þ
¾¾¾¾¾¾¾¾ÅÅÅÅÅÅÅÅ¹ŒÍÂ

2
ÊíÒ¤ÑÞ¹ŒÍÂÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ/Þ
ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å¾¾¾¾¾¾ÅÅÅÅÅÅÅÅÁÒ¡

33
ÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡//ÞÞ
ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å

ÞÞ
¾¾¾¾¾¾¾¾ÅÅÅÅÅÅÅÅ¹ŒÍÂ

44
ÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡ÒÒÒÒ¡/
ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å¾¾¾¾¾¾ÅÅÅÅÅÅÅÅÁÒ¡

3.3 ¡¡ÒÒÃÃàà¤¤ÒÒÃÃ¾¾ãã¹¹¡¡ÒÒÃÃÁÁÕÕÊÊ‹‹ÇÇ¹¹ÃÃ‹‹ÇÇÁÁÍÍÂÂ‹‹ÒÒ§§àà··‹‹ÒÒàà··ÕÕÂÂÁÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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สําคัญมาก

อิทธิพลมาก

3. หลักการดําเนินงาน

4

3

2

1

4321

1 2

3 4

ªØÁª¹ª¹·ŒŒÍ§¶ÔÔèè¹
¹¹ÑÑ¡¡··‹‹ÍÍ§§àà··ÕÕèèÂÂÇÇ

ªØÁªª¹·
ËË¹‹‹ÇÂ§Ò¹

¶¹·ÍÍÍÍ§¶
Ò¹ÀÒ¤ÃÑÑ°

¼¼ÙÙŒŒÁÒ
1

ÁÒààÂÂ××ÍÍ¹¹ ÊÊ××èèÍÍÁÁÇÇÅÅªª¹¹

¹¹¹¹ÇÇÇÇÇÇÂÂÂÂÂÂÂÂÂ§§§§§§ÒÒÒÒÒÒ¹¹¹¹¹¹ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÒÒÒÒ¤¤¤¤¤¤¤¤ÃÃÃÃÃÃ°°°
¾¾¹¹ÑÑ¡¡§§ÒÒ¹¹

สาคสําคั

μÑÇÍÂ‹Ò§ 
ััญ

“
ญมากญญมาก

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃÁÕÍÔ·¸Ô¾Å”

33..33 ¡ÒÃà¤ÒÃ¾ã¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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Í§¤ ��¡ÃÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊÍÂ‹Ò§μÃ§ä»μÃ§ÁÒ áÅÐÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ
¶Ù¡μ ŒÍ§ä´Œ â´Â

1) à»�´à¼Â ·ÔÈ·Ò§ ¼Å¡ÒÃμ Ñ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÍÒ¨ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í
»ÃÐà´ç¹·Ò§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ ¶Ù¡μ ŒÍ§ áÅÐ¤Ãº¶ŒÇ¹

2) à» �´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ·ÕèÍÒ¨ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·ºÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅä´ŒÊÐ´Ç¡
3) ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾«Öè§¨Ðà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ

àª×èÍÁÑè¹áÅÐª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»ÅÍ´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμ

3. หลักการดําเนินงาน

3.4 ¡¡ÒÒÃÃàà»» �´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ´ŒÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÀÒÃÐË¹ŒÒ·Õè ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹Í¼Å¡ÃÐ·ºã¹»ÃÐà´ç¹
·Ò§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐ
ÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤�¡Ã â´Â
1) ÂÍÁÃÑº¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÍíÒ¹Ò¨μÒÁ¡®ËÁÒÂ áÅÐ¼ÙŒ·ÕèÍÒ¨ä´ŒÃÑº

¼Å¡ÃÐ·º 
2) ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´à¡Ô´¢Öé¹ μ ŒÍ§ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃá¡Œä¢ÊÔè§·Õè¼Ô´¾ÅÒ´

¹Ñé¹ áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒà¡Ô´«éíÒ

3. หลักการดําเนินงาน

3.5 ¡ÒÃÂÍÁÃÑºμ‹ÍÀÒÃÐË¹ŒÒ·ÕèμÃÇ¨ÊÍºä´Œ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ÍÍ§¤�¡Ã
o ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ ¹íÒä»»¯ÔºÑμÔ ÃÑ¡ÉÒ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

μÒÁÁÒμÃ°Ò¹ÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§ à¾×èÍãËŒä´Œ¼ÅËÃ×ÍºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·ÕèμÑé§äÇŒâ´ÂãªŒ
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹ÒáÅÐà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ �ÊÙ§ÊØ´ÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ μ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ 
¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã â´ÂÁØ‹§·Õè¨Ð
ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃºÃÔâÀ¤·Õèà¡Ô¹¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´¢Í§àÊÕÂ 
áÅÐà¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹ �ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ

3. หลักการดําเนินงาน

3.6 ¡¡ÒÒÃÃ´́ííÒÒàà¹¹ÔÔ¹¹§§ÒÒ¹¹ÍÍÂÂ‹‹ÒÒ§§¤¤ØØŒŒÁÁ¤¤‹‹ÒÒááÅÅÐÐàà¡¡ÔỐ́ »»ÃÃÐÐââÂÂªª¹¹�ÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ขอขอบคุณ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ข้อก าหนด 4.1- 4.6



DASTA

มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism Management Standard

ขอกําหนด 4.1 – 4.6 และตัวอยางการนําไปปฏิบัติ

1

4. ขอกําหนด
44.1 ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ

4.1.1 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
4.1.2 ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
4.1.3 ¤³Ð·íÒ§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ 

ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
4.2 á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
4.3 ¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑμÔ

4.3.1 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
4.3.2 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾ªØÁª¹
4.3.3 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
4.3.4 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
4.3.5 ¡ÒÃ¨Ñ´àμÃÕÂÁÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
4.3.6 ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´
4.3.7 ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
4.3.8 ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

4.4 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
4.4.1 ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

áÅÐ¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡
4.4.2 ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹Í¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

4.4.2.1 ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
4.4.2.2 ¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹Í¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

4.5 ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ à½‡ÒÃÐÇÑ§ áÅÐÇÑ´¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
4.6 ¡ÒÃ·º·Ç¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ÍÍ§¤�¡Ãμ ŒÍ§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈáμ‹§μ Ñé§ËÃ×Í¤íÒÊÑè§áμ‹§μ Ñé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊíÒËÃÑº¡íÒ¡Ñº

´ÙáÅ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¾ÃŒÍÁ¡íÒË¹´º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

Ê×èÍÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅ â´Â

o ¡íÒË¹´â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ËÃ×ÍºÙÃ³Ò¡ÒÃà¢ŒÒ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà´ÔÁ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¼ÙŒÁÕ

Ê‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡Ã ¼ÙŒá·¹¢Í§ªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè 

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¼ÙŒá·¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¾×é¹·Õè ÃÇÁ·Ñé§ÀÒ¤àÍ¡ª¹

o ¡íÒË¹´º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ

o ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

o ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

o μ Ô´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

o Ê×èÍÊÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ãËŒ¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·ÃÒº

(·Ñé§ÀÒÂã¹/ÀÒÂ¹Í¡Í§¤ �¡Ã)

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3

μμÑÇÍÂ‹Ò§ ââ¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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¤íÒÊÑè§Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μ íÒºÅÂÑè§Â×¹ 

·Õè 01/2563

àÃ×èÍ§ áμ ‹§μ Ñé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§

ÂÑè§Â×¹ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº áÅÐ¡‹ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´ãËŒ¡ÑºÊ‹Ç¹ÃÇÁ 

·Ñé§·Ò§´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÍÑμÅÑ¡É³�·ŒÍ§¶Ôè¹ μÅÍ´¨¹¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§ªØÁª¹áÅÐ

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹ËÃ×Í¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

·Ñé§¹Õé à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ¨Ö§¢Íáμ‹§μÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ  Ñ́§μ‹Íä»¹Õé

¹ÒÂã¨ Ṍ  ÊÁÈÑ¡ ỐìÈÃÕ ¹ÒÂ¡Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂ«×èÍμÃ§  ÊØ¨ÃÔμ ÃÍ§¹ÒÂ¡Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂÃÑ¡ºŒÒ¹  ªØÁª¹¹ŒÍÂ ¼ÙŒá·¹ªØÁª¹Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂª‹ÇÂàËÅ×Í  ÀÑ¡ Ṍ ¼ÙŒá·¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè¾Ñ¡ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ·‹Í§à·ÕèÂÇ  ã¨§ÒÁ ¼ÙŒá·¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇÊ‹§àÊÃÔÁ  ÃÑ¡ºŒÒ¹ ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº

1. ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑºãªŒà»š¹¡ÃÍºáÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õè 

2. ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñé§ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ μÒÁ·Õè¤³Ð·íÒ§Ò¹¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹¹íÒàÊ¹Í â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ

·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

3. μÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§Í§¤ �¡ÃÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·Ø¡ 6 à ×́Í¹

·Ñé§¹Õé μÑé§áμ‹ºÑ´¹Õéà»š¹μŒ¹ä» 

ÊÑè§ ³ ÇÑ¹·Õè 28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ¾.È. 2563

ã¨´Õ  ÊÁÈÑ¡´ÔìÈÃÕ

¹ÒÂ¡Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊ×èÍÁÇÅª¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

ÀÒ¤ÃÑ°

¾¹Ñ¡§Ò¹

Í§¤ �¡Ã

μÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÊíÒËÃÑºà»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÊíÒËÃÑºà»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล

¾¹Ñ¡§Ò¹

ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

Ê×èÍÁÇÅª¹

ÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡

ÍÔ·¸Ô¾ÅÁÒ¡
4321

4

3

2

1

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
1. ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹à¾×èÍãªŒà»š¹¡ÃÍºáÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õè

2. ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñé§ÃÐÂÐÊÑé¹ (1 »‚) áÅÐÃÐÂÐ

ÂÒÇ (3-5 »‚) â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

3. μÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§Í§¤ �¡ÃÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·Ø¡ 6

à ×́Í¹

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃãËŒ¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ·Ñé§ÀÒÂã¹ áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤ �¡Ãä´ŒÃÑº·ÃÒº

4.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแล

Ê×èÍÊÒÃÀÒÂã¹

o ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

o μÔ´ºÍÃ �´»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧

Ê×èÍÊÒÃÀÒÂ¹Í¡

o àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ¢Í§ªØÁª¹

o ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡ÑºªØÁª¹

o Ë ¹Ñ § Ê× Í ¾Ô Á ¾ �  Ë Ã× Í Ê×è Í

·ŒÍ§¶Ôè¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.1.2 ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á 

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ ÃÇÁ·Ñé§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂÀÒ¤ÃÑ°·Õè

à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ÊíÒËÃÑºãªŒà»š¹¡ÃÍºã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§à»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÀÒÂ¹Í¡ä´Œ

ÃÑº·ÃÒºáÅÐà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ â´Â

o ÈÖ¡ÉÒÊÀÒ¾ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐ

ÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ áÅÐ¹âÂºÒÂÀÒ¤ÃÑ°·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÊíÒËÃÑºà»š¹¡ÃÍºã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ

·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

o ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§ ¨Ñ´·íÒà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃ

o Ê×èÍÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ‹ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡Ã Ê×èÍÊÒÃä»ÂÑ§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂÀÒÂ¹Í¡ 

o ¡íÒË¹´¡Åä¡ã¹¡ÒÃ¨íÒá¹¡¶Ö§âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇμÅÍ´·Ñé§»‚

o ÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ·Ñé§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô̈  ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 

¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μÑÇÍÂ‹Ò§)
ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÈÒÊμÃ�áÅÐÊÑ§¤Á

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô̈

• »ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õèà¢μ Íºμ.ÂÑè§Â×¹ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕÍÒªÕ¾à¡ÉμÃ¡ÃÃÁ ÃÑº¨ŒÒ§ àÅÕéÂ§ÊÑμÇ�áÅÐ¤ŒÒ¢ÒÂ  ª‹Ç§Ä Ù́¡ÒÅ¢Í§¡ÒÃ

·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂÙ‹ã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ¨ÐÁÕÃÒÂä Œ́àÊÃÔÁ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡Ñº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ àª‹¹ ¡ÒÃ¢ÒÂ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¡ÒÃ

¢ÒÂÍÒËÒÃ ¡ÒÃÃÑº¨ŒÒ§¹íÒà·ÕèÂÇáÅÐ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õè¾Ñ¡áººâÎÁÊàμÂ� à»š¹μŒ¹
ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á

• ¤¹·ŒÍ§¶Ôè¹  »ÃÐªÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹  ÁÕÇÔ¶ÕªÕÇÔμ  ¤ÇÒÁàª×èÍ  ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ»ÃÐà¾³Õ·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹  áÅÐ¹Ñº¶×Í

ÈÒÊ¹Ò¾Ø·¸à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ÁÕÃÐ Ñ́º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́º»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹»ÅÒÂ ÁÕÍÒÂØ»ÃÐªÒ¡Ãà©ÅÕèÂ 25 »‚ ÁÕ

Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè Ù́áÅ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§»ÃÐªÒª¹ ÁÕâÃ§¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ í̈Ò

μíÒºÅ ÁÕÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢  ÁÙÅ°Ò¹»ÃÐ¨íÒËÁÙ‹ºŒÒ¹

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

• ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éíÒ ÁÕÊÃÐ¹éíÒ ¨íÒ¹Ç¹ 12 áË‹§ ÅíÒËŒÇÂ ¨íÒ¹Ç¹ 5 áË‹§ ½ÒÂ ¨íÒ¹Ç¹ 8 áË‹§ Ë¹Í§¹éíÒ ¨íÒ¹Ç¹ 15 áË‹§ ªØÁª¹

¨ÐãªŒà»š¹áËÅ‹§¹éíÒà¾×èÍ¡ÒÃÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤áÅÐà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉμÃä Œ́μÅÍ´·Ñé§»‚

• ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒ ã¹à¢μÍ§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅ¹¡á¡ŒÇ ÁÕ»†ÒäÁŒàºÞ¨¾ÃÃ³ ªØÁª¹ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃËÒ¢Í§»†Ò 

• ÊÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¤Ø³ÀÒ¾áËÅ‹§¹éíÒâ´Â·ÑèÇä»ÂÑ§ÁÕÊÀÒ¾ Ṍ ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈÁÕÊÀÒ¾ Ṍ ÁÕ½Ø†¹ÅÐÍÍ§ºŒÒ§ã¹Ä´ÙáÅŒ§ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

¢ÂÐªØÁª¹ÁÕ¡ÒÃÃ³Ã§¤�ãËŒÁÕ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¢ÂÐ¨Ð¶Ù¡ÃÇºÃÇÁà¾×èÍ¹íÒÁÒ¼ÅÔμ»Ø‰Â Ê‹Ç¹¢ÂÐ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Â‹ÍÂ

ÊÅÒÂä Œ́¨Ð¶Ù¡ÃÇºÃÇÁáÅÐ¡íÒ Ñ̈´â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ½̃§¡ÅºμÒÁËÅÑ¡ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¾×é¹·ÕèªØÁª¹ÂÑ§äÁ‹ÁÕÃÐºººíÒºÑ́ ¹éíÒàÊÕÂ «Öè§

ËÒ¡ÁÕªØÁª¹Ë¹Òá¹‹¹ÁÒ¡¢Öé¹ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´»˜ÞËÒμ‹ÍáËÅ‹§¹éíÒ¸ÃÃÁªÒμÔä Œ́ 

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μÑÇÍÂ‹Ò§)
ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÈÒÊμÃ �áÅÐÊÑ§¤Á (μ‹Í)
Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇã¹à¢μ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μ íÒºÅÂÑè§Â×¹

•¾¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ ä Œ́á¡‹ 

¹éíÒμ¡äËÅàÂç¹ à»š¹¹éíÒμ¡·ÕèÁÕ·Ñé§ËÁ´ 8 ªÑé¹ ªÑé¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×ÍªÑé¹·Õè 4 «Öè§¨ÐÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹Ë¹ŒÒ¼Ò

¢¹Ò´ãËÞ‹ ÁÕ¹éíÒμ¡äËÅμÅÍ´»‚ áÅÐÂÑ§¤§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁªÒμÔ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ

¶éíÒÊÇÂ§ÒÁ à»š¹¶éíÒ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹ ·Ò§¢Öé¹¶éíÒà»š¹ºÑ¹ä´ 39 ¢Ñé¹ ÀÒÂã¹¶éíÒà»š¹·Ò§à Ố¹¤´à¤ÕéÂÇ ºÒ§áË‹§à»š¹

·Ò§à Ố¹á¤ºæ ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§à Ố¹¨Ð¾º ËÔ¹§Í¡ËÔ¹ÂŒÍÂ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ 

•ÀÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ ÁÕ 3 Ä´Ù ä´Œá¡‹ 

• ÄÄ´Ù½¹ ÃÐËÇ‹Ò§à ×́Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹ à»š¹ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¹éíÒμ¡ ÃÇÁ·Ñé§ÊÒÁÒÃ¶Å‹Í§á¡‹§

ã¹ÅíÒ¹éíÒà¾×èÍªÁ¸ÃÃÁªÒμÔμÅÍ´ÊÍ§½˜›§·ÕèÊÇÂ§ÒÁ

• ÄÄ´ÙË¹ÒÇ ÃÐÇ‹Ò§à ×́Í¹μØÅÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ÍÒ¡ÒÈ¨ÐàÃÔèÁË¹ÒÇáÅÐË¹ÒÇ Ñ́̈ ã¹à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á¶Ö§Á¡ÃÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ 

«Öè§à»š¹ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèμŒÍ§¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊÍÒ¡ÒÈË¹ÒÇáÅÐ·ÐàÅËÁÍ¡ 

• ÄÄ´ÙÃŒÍ¹ ÃÐËÇ‹Ò§à ×́Í¹ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒÂ¹ ª‹Ç§¹ÕéÍÒ¡ÒÈ¨ÐÃŒÍ¹áÅÐÃŒÍ¹¨Ñ´ã¹à ×́Í¹àÁÉÒÂ¹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ÊÒÁÒÃ¶

Ã‹ÇÁ§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹μ�

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μÑÇÍÂ‹Ò§)
ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÈÒÊμÃ �áÅÐÊÑ§¤Á (μ‹Í)
Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

»ÃÐà¾³Õ·ŒÍ§¶Ôè¹

•»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè ÁÕ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õèà»š¹¤ÇÒÁàª×èÍμÑé§áμ‹âºÃÒ³ â´ÂÂÖ´¶×ÍÊ×º·Í´¡Ñ¹ÁÒμÑé§áμ‹ÊÁÑÂ

âºÃÒ³ ä Œ́á¡‹ 

»ÃÐà¾³ÕμÒ¹¢ŒÒÇãËÁ‹ à»š¹¡ÒÃ·íÒºØÞãËŒ¢ŒÒÇáÅÐ¢Íº¤Ø³¾ÃÐáÁ‹â¾Ê¾ â´Â·Ø¡ºŒÒ¹¨Ð¹íÒ¢ŒÒÇãËÁ‹ÁÒ  

ÃÇÁ¡Ñ¹·ÕèÇÑ´áÅÐ¶ÇÒÂá¡‹¾ÃÐÊ§¦ �à¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹ÊÔÃÔÁ§¤ÅáÅÐà¾×èÍ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�ã¹»‚μ‹Íä»
»ÃÐà¾³ÕºØÞºÑé§ä¿ ¹ÔÂÁ¨Ñ´¡Ñ¹ã¹à ×́Í¹Ë¡«Öè§à»š¹ª‹Ç§·Õè½¹¨Ðμ¡Å§ÁÒ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃºÙªÒ¾ÃÐÂÒá¶¹ 

«Öè§ªÒÇºŒÒ¹àª×èÍÇ‹Ò¾ÃÐÂÒá¶¹ÁÕË¹ŒÒ·Õè¤ÍÂ Ù́áÅãËŒ½¹μ¡¶Ù¡μŒÍ§μÒÁÄ´Ù¡ÒÅ ËÒ¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ã´äÁ‹¨Ñ´  

§Ò¹ºØÞºÑé§ä¿ ½¹¡ç¨ÐäÁ‹μ¡¶Ù¡μŒÍ§μÒÁÄ´Ù¡ÒÅ Ê¶Ò¹·Õè¨Ñ´§Ò¹¨ÐãªŒÇÑ´à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ ¡ÒÃËÒÄ¡É � 
ÂÒÁã¹¡ÒÃºÃÃ Ø̈ºÑé§ä¿ ¨ÐàÅ×Í¡ËÞÔ§ÊÒÇ¾ÃËÁ¨ÃÃÂ�ÁÒμÍ¡ºÑé§ä¿à»š¹¤¹áÃ¡ à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇ‹Ò   

¨Ð·íÒãËŒºÑé§ä¿¢Öé¹ÊÙ§

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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à´×Í¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ

Á¡ÃÒ¤Á »ÃÐà¾³ÕμÒ¹¢ŒÒÇãËÁ‹

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� §Ò¹¡ÒªÒ´

ÁÕ¹Ò¤Á »ÃÐà¾³ÕäËÇŒ¾ÃÐ¸ÒμØ
àÁÉÒÂ¹ »ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹μ�

¾ÄÉÀÒ¤Á §Ò¹ºØÞà´×Í¹Ë¡

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ »ÃÐà¾³ÕºØÞºÑé§ä¿

¡Ã¡®Ò¤Á à´Ô¹»†ÒË¹ŒÒ½¹

ÊÔ§ËÒ¤Á à·ÕèÂÇ¹éíÒμ¡ ªÁ¶éíÒ

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ Å‹Í§á¡‹§ªÁ¸ÃÃÁªÒμÔ
μØÅÒ¤Á »ÃÐà¾³ÕÍÍ¡¾ÃÃÉÒ

¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ à·È¡ÒÅäÁŒ´Í¡àÁ×Í§Ë¹ÒÇ

¸Ñ¹ÇÒ¤Á ªÁ·ÐàÅËÁÍ¡

μÑÇÍÂ‹Ò§
»¯Ô·Ô¹·‹Í§à·ÕèÂÇ 12 à´×Í¹

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μ ÑÇÍÂ‹Ò§)
»ÃÐ¡ÒÈÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μ íÒºÅÂÑè§Â×¹

àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·ÕèãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ Ö̈§¡íÒË¹´·ÔÈ

·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ Ñ́§¹Õé

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �
"เป็นองค์กรทีเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการการท่องเทียวอยา่งยงัยืน

ÀÒÂãμŒ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å”

¾Ñ¹¸¡Ô̈

ÇÒ§á¼¹ ¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÇÁ¶Ö§¡Ô¨¡ÒÃ·Õè à¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ 

áÅÐÃÐºº¤Á¹Ò¤Á Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾Í¹ØÃÑ¡É�áÅÐ»¡»‡Í§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³�
·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÍÑμÅÑ¡É³�·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹

àÈÃÉ°¡Ô¨ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹áÅÐÂ¡ÃÐ Ñ́º¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ à¾×èÍà»�´âÍ¡ÒÊãËŒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§Í§¤ �¡Ã
¤‹Ò¹ÔÂÁ

ÁÑè¹¤§ã¹¤Ø³¸ÃÃÁ ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁâ»Ã‹§ãÊ ÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒãËŒªØÁª¹ ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å »¯ÔºÑμÔ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ

»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾

¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒãËŒ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2563

ã¨´Õ  ÊÁÈÑ¡´ÔìÈÃÕ

¹ÒÂ¡Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹ กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÇÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¤×Í ¨Ø´ËÁÒÂËÃ×Í¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·ÕèÍ§¤ �¡ÃμŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹ËÃ×Í 

μŒÍ§¡ÒÃãËŒºÃÃÅØã¹Í¹Ò¤μ ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´

¾Ñ¹¸¡Ô¨  ¤×Í Ë¹ŒÒ·Õè·ÕèμŒÍ§·íÒãËŒºÃÃÅØμÒÁÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �·Õè¡íÒË¹´

¤‹Ò¹ÔÂÁ ¤×Í ÊÔè§·ÕèÍ§¤ �¡ÃàËç¹Ç‹Òà»š¹ÊÔè§·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹Ò à»š¹ÊÔè§·Õè¶Ù¡μŒÍ§´Õ§ÒÁ                    

¹‹ÒÂ¡Â‹Í§áÅÐ¤ÇÃÂÖ´¶×Í»¯ÔºÑμÔ 
¹âÂºÒÂ ¤×Í ÊÔè§·ÕèÍ§¤�¡Ã¡íÒË¹´¢Öé¹à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ ÊíÒËÃÑº        

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤ �¡Ã
¡ÅÂØ·¸ �  ¤×Í ÇÔ¸Õ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍ·íÒãËŒÍ§¤ �¡ÃºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ

4.1.2 ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�

"à»š¹Í§¤ �¡Ã·Õèà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

ÀÒÂãμŒ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å”

¾Ñ¹¸¡Ô¨
o ÇÒ§á¼¹ ¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ 

o ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ áÅÐÃÐºº¤Á¹Ò¤Á Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

o Í¹ØÃÑ¡É�áÅÐ»¡»‡Í§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³�·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÍÑμÅÑ¡É³�
·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

o Ê‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ
áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹

4.1.2 ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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17

μμÑÇÍÂ‹Ò§
¤‹Ò¹ÔÂÁ
o ÁÑè¹¤§ã¹¤Ø³¸ÃÃÁ

o ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁâ»Ã‹§ãÊ

o ÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒãËŒªØÁª¹

o ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å

o »¯ÔºÑμÔ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

4.1.2 ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μ ÑÇÍÂ‹Ò§)
»ÃÐ¡ÒÈÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μ íÒºÅÂÑè§Â×¹

àÃ×èÍ§ ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

à¾×èÍãËŒ Íºμ.ÂÑè§Â×¹ ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂ Ñ́§¹Õé

1. ºÃÔËÒÃ Œ́ÇÂËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ä´Œá¡‹ ËÅÑ¡¹ÔμÔ¸ÃÃÁ ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 

ËÅÑ¡¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐËÅÑ¡¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò 

2. Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèã¹ Œ́Ò¹μ‹Ò§æ à¾×èÍ¾Ñ²¹Òμ¹àÍ§

áÅÐà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§àμçÁ·Õè

3. Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ»¡»‡Í§ ´ÙáÅáÅÐ

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

4. Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§»ÃÐªÒª¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔμáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

5. Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÈÔÅ»Ð ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÍÑμÅÑ¡É³�¢Í§
·ŒÍ§¶Ôè¹

¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒãËŒ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2563

ã¨ Ṍ  ÊÁÈÑ¡ ỐìÈÃÕ

¹ÒÂ¡Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¹âÂºÒÂ
o ºÃÔËÒÃ´ŒÇÂËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ä Œ́á¡‹ ËÅÑ¡¹ÔμÔ¸ÃÃÁ ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁ

â»Ã‹§ãÊ ËÅÑ¡¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐËÅÑ¡¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò

o Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ à¾×èÍ¾Ñ²¹Òμ¹àÍ§

o Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ»¡»‡Í§ Ù́áÅáÅÐ

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

o Â¡ÃÐ Ñ́º¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§»ÃÐªÒª¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔμáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

o Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÈÔÅ»Ð ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÍÑμÅÑ¡É³�
¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

4.1.2 ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á ½ƒ¡ÍºÃÁ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹.
ÊÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹â´Â

¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂã¹

·ŒÍ§¶Ôè¹

·‹Í§à·ÕèÂÇ

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃáÊ´§¾×é¹ºŒÒ¹ 

¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ·ŒÍ§¶Ôè¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

à¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇã¹ªØÁª¹
¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ

¨Ñ´·íÒá¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹ 

ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ.

ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ¢ÂÐ ÁØ‹§à¹Œ¹¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅ

Ê‹§àÊÃÔÁ·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐªÕÇÀÒ¾ÍÂ‹Ò§

à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ

¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ

à»‡ÒËÁÒÂ Íºμ.ÂÑè§Â×¹ 5 »»‚‚  ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

àÈÃÉ°¡Ô̈

ÊÑ§¤ÁáÅÐ

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Íºμ.áÅÐªØÁª¹

¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

4.1.2 ทิศทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

μÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μÑÇÍÂ‹Ò§)
¤íÒá¶Å§¹âÂºÒÂ

àÃ×èÍ§ ÂØ·¸ÈÒÊμÃ �ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

¢Í§ ¹ÒÂã¨´Õ ÊÁÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ã¹ÇÑ¹·Õè 2288 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 22556633  àÇÅÒ 1100::0000 ¹. 

³. ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÀÒÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

1) ´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾×é¹·ÕèáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

• Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ªØÁª¹/Í§¤�¡Ãμ‹Ò§æ ã¹à¢μ¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒÁÕº·ºÒ·áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèáËÅ‹§

·‹Í§à·ÕèÂÇ

• ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹·ŒÍ§¶Ôè¹

• Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§ªØÁª¹´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ à¾×èÍÂ¡ÃÐ Ñ́º¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§
»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹

• Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́μÅÍ´»‚ â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ·Ñé§´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

2) ´ŒÒ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

• ¿„œ¹¿ÙáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèàÊ×èÍÁâ·ÃÁ ãËŒà»š¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

• »ÃÑº»ÃØ§áÅÐ Ñ̈´ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒàËÁÒÐÊÁ

3) ´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÍÑμÅÑ¡É³�¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

• Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ áÅÐÍÑμÅÑ¡É³�
·ŒÍ§¶Ôè¹ÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ

• ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ¾×é¹·Õè¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¾×é¹·ÕèÍ¹ØÃÑ¡É�ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³�·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ ÍÑμ
ÅÑ¡É³·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

• Ã³Ã§¤�áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÅ´âÅ¡ÃŒÍ¹ à¾×èÍ»¡»‡Í§áÅÐÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ªØÁª¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
22



ÍÍ§¤�¡Ã ÁÕ¡ÒÃÁÍºËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐ¡íÒË¹´º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒ¡Ñº

ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡Ã â´Â
o ¡íÒË¹´â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð·íÒ§Ò¹ «Öè§ÍÒ¨¡íÒË¹´¢Öé¹ãËÁ‹ ËÃ×ÍºÙÃ³Ò¡ÒÃà¢ŒÒ¡Ñº

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁ

o ¡íÒË¹´º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

o Ê×èÍÊÒÃãËŒ¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã·ÃÒº

4.1.3 คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μÑÇÍÂ‹Ò§
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð·íÒ§Ò¹

4.1.3 คณะทํางานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(μÑÇÍÂ‹Ò§)
º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐà¼Âá¾Ã‹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§Í§¤�¡Ã
¤Çº¤ØÁ¡Ô¨¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÍ§¤ �¡Ã
μŒÍ¹ÃÑº á¹Ð¹íÒ ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ Ê¶ÔμÔμ‹Ò§æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ àª‹¹ Ê¶ÔμÔ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ à»š¹μŒ¹ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ

à¼Âá¾Ã‹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

ãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒà»š¹ä»μÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒ

¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ãËÁ‹áÅÐ¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅŒÇ Í¹ØÃÑ¡É� ¿„œ¹¿Ù ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ 

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÍÑμÅÑ¡É³�·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·ÕèÊÁºÙÃ³�áÅÐ Ñ́é§à ỐÁ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹à¾×èÍÅ´ÍÑ¹μÃÒÂáÅÐ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹

»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·Ò¨Ò¡ÀÑÂ¾ÔºÑμÔμÒÁ¸ÃÃÁªÒμÔ
μÃÇ¨ÊÍº ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ ¨Ñ´àμÃÕÂÁáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃºÃÃà·ÒáÅÐÃÐ§ÑºÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂμ‹Ò§æ
¨Ñ´·íÒá¼¹»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁμÒÁá¼¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒ

½ƒ¡ÍºÃÁÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ»‡Í§¡Ñ¹ÍÑ¹μÃÒÂ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹¾×é¹·Õè

·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(μÑÇÍÂ‹Ò§)
º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ÁÅ¾ÔÉ áÅÐ¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å

μÃÇ¨ÇÑ´ãËŒ¡ÑºÊÒ¸ÒÃ³Ð

¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊíÒËÃÑº·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹Ò

¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÁÅ¾ÔÉ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒà»š¹ä»μÒÁ¡®ËÁÒÂ

Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´ÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �áÅÐμ¡áμ‹§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇâ´ÂãªŒÇÑÊ Ǿã¹·ŒÍ§¶Ôè¹·Õèà»š¹ÁÔμÃμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒ ³ ÇÑ¹·Õè 28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2563

ã¨ Ṍ ÊÁÈÑ¡ ỐìÈÃÕ

¹ÒÂÂ¡Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÂÑè§Â×¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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Ê×èÍÊÒÃ¼Ñ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§ º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

o ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

o ¡ÒÃμÔ´ºÍÃ �´»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
o Ë¹Ñ§Ê×ÍàÇÕÂ¹ÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ÍÍ§¤ �¡ÃÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÁÕÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹·Ñé§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ 

áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ «Öè§á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ â´Â

o ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¨Ò¡ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

o ¡íÒË¹´

ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§á¼¹§Ò¹ ·Ñé§ÃÐÂÐÊÑé¹ ÃÐÂÐÂÒÇ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ 

(àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè) 

à»‡ÒËÁÒÂ ÁÕμÑÇªÕéÇÑ´·ÕèªÑ´à¨¹ ÇÑ´¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä Œ́

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹        ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº       ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè¨íÒà»š¹             
o Ê×èÍÊÒÃä»ÂÑ§¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

4.2 แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μÑÇÍÂ‹Ò§ á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÐÂÐÂÒÇ
4.2 แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ á¼¹» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚

â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡μŒ¹äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹ã¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 1. à¾×èÍÍ¹ØÃÑ¡É�¾Ñ¹ Ø̧�äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹

2. à¾×èÍà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇãËŒáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ

à»‡ÒËÁÒÂ 1. ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¾Ñ¹ Ø̧�äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 100 μŒ¹
2. ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10%

4.2 แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.2 แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ»¡»‡Í§ ´ÙáÅ 

áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³�·Ò§¸ÃÃÁªÒμ Ô ÍÑμÅÑ¡É³�·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμ
¢Í§ªØÁª¹ â´Â

o à» �´âÍ¡ÒÊãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒËÃ×Í Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

o Ã‹ÇÁ¡ÑºªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áº‹§à¢μ¾×é¹·ÕèãªŒ»ÃÐâÂª¹� 
(·‹Í§à·ÕèÂÇ/Í¹ØÃÑ¡É�)

o ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡ÑºªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

Í¹ØÃÑ¡É �¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐâÍ¡ÒÊ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

Í¹ØÃÑ¡É �áÅÐ»¡»‡Í§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

o ÍÍ¡áºº//μ¡áμ ‹§ ÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§ ÀÙÁÔ·ÑÈ¹ � ´ŒÇÂÈÔÅ»ÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ Ê¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁ
·ŒÍ§¶Ôè¹ ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ»¡»‡Í§ ´ÙáÅ 

áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³�·Ò§¸ÃÃÁªÒμ Ô ÍÑμÅÑ¡É³�·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμ
¢Í§ªØÁª¹ â´Â

o ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ �·Õè´Ô¹ ¡ÒÃÍÍ¡áºº ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¡ÒÃÃ×éÍ¶Í¹ãËŒ

à¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

o ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³ª¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡®ËÁÒÂáÅÐ¡®ÃÐàºÕÂºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ

¤ÃÍº¤ÃÍ§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õè¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔ·¸Ô¢Í§ªØÁª¹ áÅÐäÁ‹¤ÇÃãËŒÂŒÒÂ¶Ôè¹°Ò¹â´ÂäÁ‹ä Œ́

ÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ áÅÐ/ËÃ×Í ãËŒÁÕ¡ÒÃª´àªÂÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØÊÁ¼Å

o »ÃÐàÁÔ¹ ¿„œ¹¿Ù áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É� ·Ñé§¾×é¹·Õè·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ

¿„œ¹¿ÙÁÃ´¡áÅÐ·ÔÇ·ÑÈ¹ �ÍÑ¹§´§ÒÁ

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑºÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �
ã¹¾×é¹·ÕèáËÅ‹§

·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡ÒÃáº‹§¾×é¹·ÕèãªŒ

»ÃÐâÂª¹ �ã¹áËÅ‹§

·‹Í§à·ÕèÂÇ

¢ŒÍ»¯ÔºÑμÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ

¾×é¹·Õèã¹áËÅ‹§

·‹Í§à·ÕèÂÇ
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÊŒ¹·Ò§

à¢ŒÒ¶Ö§áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈãªŒ ¡® 

ÃÐàºÕÂºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ

¤ÃÍº¤ÃÍ§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ áÅÐ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ �·Õè´Ô¹

μÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃà» �´âÍ¡ÒÊãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃà» �´âÍ¡ÒÊãËŒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃáº‹§à¢μ¾×é¹·ÕèãªŒ»ÃÐâÂª¹� (·‹Í§à·ÕèÂÇ/Í¹ØÃÑ¡É�)

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃáº‹§à¢μ¾×é¹·ÕèãªŒ»ÃÐâÂª¹� 

(·‹Í§à·ÕèÂÇ/Í¹ØÃÑ¡É�)

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤¹ã¹ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

àª‹¹ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃáÂ¡¢ÂÐ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃ¹íÒÈÔÅ»ÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÒãªŒμ¡áμ‹§ÀÙÁÔ·ÑÈ¹�

4.3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡Ã ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ â´Â

o Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

Ê‹§àÊÃÔÁãËŒªØÁª¹ÃÇÁ¡ÅØ‹Á»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ μ‹ÍÂÍ´ÀÙÁÔ»Þ̃ÞÒ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¼ÅÔμÀÑ³± �áÅÐºÃÔ¡ÒÃ

¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

ãËŒâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹á¡‹¤¹ã¹ªØÁª¹

¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËŒÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔμ ËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐä´Œ¡ÒÃ

ÃÑºÃÍ§ÁÒμÃ°Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ àª‹¹ ÁÒμÃ°Ò¹¼ÅÔμÀÑ³±�¢Í§ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ (Á¼ª.)

¨Ñ´ãËŒÁÕÃÐºº·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ»ÃÐªÒª¹

·ÑèÇä» ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ªØÁª¹

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÅÐÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ¢Í§ªØÁª¹áÅÐºØ¤¤Å

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ã¹ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

(¡ÒÃ·Í¼ŒÒ)

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

(¡ÒÃ¨Ñ¡ÊÒ¹)

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§
Ê‹§àÊÃÔÁ¼ÅÔμÀÑ³± �áÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

(ãªŒºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃ ËÃ×ÍÍÒËÒÃÇ‹Ò§¨Ò¡ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹)

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ÁÒμÃ°Ò¹¼ÅÔμÀÑ³±�ªØÁª¹ 

(ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÁÒμÃ°Ò¹¼ÅÔμÀÑ³±�ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ)

¢¹Áä·Â

äÁŒ¡ÇÒ´´Í¡ËÞŒÒ

¼ŒÒ·ÍÁ×ÍÅÒÂ¢Ñ´

¼ÅÔμÀÑ³±�¨Ñ¡ÊÒ¹ËÇÒÂ

¼ÅÔμÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§à§Ô¹

(http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html)

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ÁÒμÃ°Ò¹ºÃÔ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

(¡ÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ)

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÃ¶μ ÙŒ»ÃÑºÍÒ¡ÒÈÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

á¾ºÃÔ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÁÒμÃ°Ò¹ÁÑ¤¤Øà·È¡�
ÁÒμÃ°Ò¹¸ØÃ¡Ô¨¹íÒà·ÕèÂÇ

(http://www.tourism.go.th/home/listcontent/11/6/92)

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ÁÒμÃ°Ò¹ Clean Food Good Taste

(¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)

(http://foodsan.anamai.moph.go.th/)

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน

(¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ŒÍ§¶Ôè¹)

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤ �¡Ã ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ �ÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹Ò áÅÐ¡íÒË¹´

ÁÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÁÅ¾ÔÉ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒà»š¹ä»μÒÁ¡®ËÁÒÂ 

Í§¤�¡Ã¤ÇÃ¾ÂÒÂÒÁÍ¹ØÃÑ¡É �ÃÐºº¹ÔàÇÈ¹�¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´ μ Ô´μÒÁ áÅÐ

ÃÒÂ§Ò¹ÊÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÃÇÁ·Ñé§ÁÅÀÒÇÐμ ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¼ÅÔμ
¢Í§àÊÕÂ áÅÐ¡ÒÃãªŒ¹éíÒ Í§¤�¡Ã¤ÇÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹/¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ãËŒ»¯ÔºÑμÔμÒÁ
á¹Ç·Ò§áÅÐ¡®ÃÐàºÕÂºà¾×èÍÅ´ÁÅ¾ÔÉ â´Â

o ¨Ñ´à¡çº ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹

¡ÒÃãªŒ¹éíÒ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
¹éíÒ ×́èÁ μÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ ×́èÁ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

o ¨Ñ´à¡çº ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´ÁÅ¾ÔÉ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¾ÃŒÍÁ

ÃÒÂ§Ò¹μ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³Ð

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
47

o ¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃÅÅ´¡ÒÃãªŒ ¡ÒÃãªŒ«éíÒ ¡ÒÃ¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ

´íÒà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÇÁ·Ñé§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ Å´¡ÒÃãªŒ ¡ÒÃãªŒ«éíÒ 

áÅÐ¡ÒÃ¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹

o ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃÅ´ÁÅ¾ÔÉ·ÕèáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ ËÃ×ÍÁÕÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹ÁÅ¾ÔÉ ¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§ 

¡ÅÔè¹ áÊ§ ÃÑ§ÊÕ àÊÕÂ§ ¤ÇÒÁÃŒÍ¹ ÊÒÃ¾ÔÉ ¡ÒÃÊÑè¹ÊÐà·×Í¹ à¢Á‹Ò ¢Õéà¶ŒÒ

o ¾Ô¨ÒÃ³Ò¹íÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§àÅ×Í¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹·´á·¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèãªŒáÅŒÇ

ËÁ´ä»

o Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÃà·ÒÊÀÒÇÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ ¡ÒÃÅ´¡�Ò«
àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

o ¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ´ ËÃ×Í·´á·¹¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕÍÑ¹μÃÒÂ áÅÐÇÑμ¶ØÍÑ¹μÃÒÂ ´ŒÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡

¸ÃÃÁªÒμÔ·Õèà»š¹ÁÔμÃμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o »»¡»‡Í§à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾·Õè́ Õ¢Í§áËÅ‹§¸ÃÃÁªÒμ Ô ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� áÅÐÃÐºº¹ÔàÇÈ

(·Ñé§·Ò§·ÐàÅáÅÐ·Ò§¹éíÒ) ¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÑμÇ �»†ÒáÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�
¾×ªà¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃÊÙÞ¾Ñ¹ Ø̧�¢Í§ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧� áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÃØ¡ÃÒ¹¢Í§ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�μ‹Ò§¶Ôè¹

o Å´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ¢¹Ê‹§

¨Ñ´ËÒÃÐºº¢¹Ê‹§ÊÒ¸ÒÃ³Ð·Õèà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ¡ÒÃãªŒÃÐºº¢¹Ê‹§

ÊÒ¸ÒÃ³Ð

¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ´¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃà Ố¹·Ò§¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕàÊŒ¹·Ò§ Ñ̈¡ÃÂÒ¹

¾Ñ²¹Ò¡Åä¡à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́à¢ŒÒ¶Ö§ÃÐºº¢¹Ê‹§ÊÒ¸ÒÃ³Ð·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

o μÃÇ¨ÊÍºãËŒá¹‹ã¨Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔμÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐÁÒμÃ°Ò¹ÃÐ Ñ́º·ŒÍ§¶Ôè¹ 

ÃÐ Ñ́º»ÃÐà·È áÅÐÃÐ Ñ́ºÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÊíÒËÃÑº¡ÒÃà¡çº ¡ÒÃ¨Ñº ¡ÒÃáÊ´§ áÅÐ¡ÒÃ

¢ÒÂ¢Í§»†Ò·Ñé§¾×ªáÅÐÊÑμÇ�

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÅíÒ´Ñº ÇÑ¹·Õè¨´ ÁÔàμÍÃ � (¡‹Í¹) ÁÔàμÍÃ � (ËÅÑ§) »ÃÔÁÒ³·ÕèãªŒ (Ë¹‹ÇÂ)

1.

2.

3.

4.

5.

μÑÇÍÂ‹Ò§ μÒÃÒ§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªŒä¿¿‡Ò

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม
o ¨Ñ´à¡çº ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÅíÒ´Ñº ÇÑ¹·ÕèãªŒ ·ÐàºÕÂ¹Ã¶
àÅ¢ÃÐÂÐ·Ò§ 

(¡‹Í¹)

àÅ¢ÃÐÂÐ·Ò§ 

(ËÅÑ§)
ª¹Ô´¹éíÒÁÑ¹

»ÃÔÁÒ³·ÕèãªŒ 

(Ë¹‹ÇÂ)

1.

2.

3.

4.

5.

μÑÇÍÂ‹Ò§ μÒÃÒ§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªŒ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÅíÒ´Ñº ÇÑ¹·Õè¨´ ÁÔàμÍÃ � (¡‹Í¹) ÁÔàμÍÃ � (ËÅÑ§) »ÃÔÁÒ³·ÕèãªŒ (Ë¹‹ÇÂ)

1.

2.

3.

4.

5.

μÑÇÍÂ‹Ò§ μÒÃÒ§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªŒ¹éíÒ

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§
ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ

ÃÒÂ¡ÒÃ ÇÔ¸Õ¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´·Õèá¹Ð¹íÒ

ÅÑ¡É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ àª‹¹ ÊÕ ¡ÅÔè¹

¢¢Í§¹éíÒ à»š¹μ Œ¹ ÊÑ§à¡μ

áº¤·ÕàÃÕÂ¡ÅØ‹Á¿‚¤ÍÅâ¤ÅÔ¿ÍÃ�Á ªØ´·´ÊÍº Ç.111 ¢Í§¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ

ÍØ³ËÀÙÁÔ à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ�áºº¡ÃÐà»ÒÐ

¤ÇÒÁà»š¹¡Ã´-´‹Ò§ ¡ÃÐ´ÒÉÅÔμÁÑÊ (ÇÔ¸Õà»ÃÕÂºà·ÕÂºÊÕ)/à¤Ã×èÍ§ pH meter

ÍÍ¡«Ôà¨¹ÅÐÅÒÂ¹éíÒ ªØ´·´ÊÍºÍÍ¡«Ôà¨¹ÅÐÅÒÂ (Ç.312) ¢Í§¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ

(·ÕèÁÒ: ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ ; ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁÅ¾ÔÉ, ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2547)

ËÁÒÂàËμ Ø: ã¹àº×éÍ§μŒ¹Í§¤ �¡ÃÊÒÁÒÃ¶ãªŒÇÔ¸ÕμÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒÍÂ‹Ò§§‹ÒÂä´Œ àÁ×èÍÍ§¤ �¡ÃÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÁÒ¡¢Öé¹¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒμÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

â´ÂËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �à¾×èÍãËŒ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �ÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍÁÒ¡¢Öé¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

áËÅ‹§¹éíÒ
¨Ø´

μÃÇ¨ÇÑ´

ÃÒÂ¡ÒÃ

»ÃÐàÀ·

¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ
¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�pH

(mmg/l)

DO 
((mg/l)

BOD 

((mg/l)

TCB 

((MPN/ 

100ml))

FCB 

((MPN/ 

100ml))

ÅíÒËŒÇÂ ¡.. A 6.9 4.4 2.2 170,000 78,000 »ÃÐàÀ· 33

- ãªŒà¾×èÍ¡ÒÃÍØ»âÀ¤áÅÐºÃÔâÀ¤ 

â´Â¼‹Ò¹¡ÒÃ¦‹Òàª×éÍâÃ¤áÅÐ

¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ

·ÑèÇä»¡‹Í¹

- ¡ÒÃà¡ÉμÃ

¤ÅÍ§ ¢. B 7.4 6.7 0.7 17,000 78 »ÃÐàÀ· 22

- ãªŒà¾×èÍ¡ÒÃÍØ»âÀ¤áÅÐºÃÔâÀ¤ 

â´Â¼‹Ò¹¡ÒÃ¦‹Òàª×éÍâÃ¤áÅÐ

¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ

·ÑèÇä»¡‹Í¹

- ¡ÒÃ»ÃÐÁ§

- ¡ÒÃÇ‹ÒÂ¹éíÒáÅÐ¡ÕÌÒ·Ò§¹éíÒ
ÊÃÐ¹éíÒ ¤. C 8.1 7.4 0.9 490 33 »ÃÐàÀ· 22 

μ ÑÇÍÂ‹Ò§
áººÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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¾×é¹·ÕèáÅÐáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ÁÅ¾ÔÉ ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¤ÇÃμÃÇ¨ÇÑ´
¾×é¹·Õèà¡ÉμÃ ¤ÇÒÁ¢Ø‹¹ ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ ä¹àμÃ· ÍØ³ËÀÙÁÔ ÍÍ¡«Ôà¨¹ÅÐÅÒÂ¹éíÒ

¾×é¹·Õè»ÈØÊÑμÇ � áº¤·ÕàÃÕÂ¡ÅØ‹Á¿‚¤ÍÅâ¤ÅÔ¿ÍÃ �Á ¤ÇÒÁ¢Ø‹¹ ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ ä¹àμÃ· 

ÍÍØ³ËÀÙÁÔ ÍÍ¡«Ôà¨¹ÅÐÅÒÂ¹éíÒ

¾×é¹·ÕèªØÁª¹
áº¤·ÕàÃÕÂ¡ÅØ‹Á¿‚¤ÍÅâ¤ÅÔ¿ÍÃ �Á ¤ÇÒÁ¢Ø‹¹ ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ ä¹àμÃ· 

ÍÍØ³ËÀÙÁÔ ÍÍ¡«Ôà¨¹ÅÐÅÒÂ¹éíÒ ºÕâÍ´Õ ¤ÇÒÁ¹íÒä¿¿‡Ò

»Ò¡áÁ‹¹éíÒ
¤ÇÒÁ¢Ø‹¹ ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ ä¹àμÃ· ÍØ³ËÀÙÁÔ ÍÍ¡«Ôà¨¹ÅÐÅÒÂ¹éíÒ 

¤¤ÇÒÁà¤çÁ

áËÅ‹§ÊÑ¹·¹Ò¡ÒÃáÅÐ¾Ñ¡¼‹Í¹
áº¤·ÕàÃÕÂ¡ÅØ‹Á¿‚¤ÍÅâ¤ÅÔ¿ÍÃ �Á ¤ÇÒÁ¢Ø‹¹ ÍØ³ËÀÙÁÔ ÍÍ¡«Ôà¨¹

ÅÅÐÅÒÂ¹éíÒ ºÕâÍ´Õ

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o ÁÁÕÁÒμÃ¡ÒÃÅ´¡ÒÃãªŒ ¡ÒÃãªŒ«éíÒ ¡ÒÃ¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

o ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃÅ´¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

Å´¡ÒÃãªŒ (Reduce)

¡ÒÃ¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒ«éíÒ (Reuse)

¡ÒÃ¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹ (Recycle)

μ ÑÇÍÂ‹Ò§ Å´¡ÒÃãªŒ¶Ø§¾ÅÒÊμ Ô¡ ãªŒ¶Ø§¼ŒÒËÃ×ÍμÐ¡ÃŒÒá·¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃÅ´ÁÅ¾ÔÉ·ÕèáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ ËÃ×ÍÁÕÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ Œ́Ò¹ÁÅ¾ÔÉ 

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃμÔ´μÑé§ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ 

¡ÒÃμÃÇ¨ÊÀÒ¾Ã¶¢¹Ê‹§ÊÒ¸ÒÃ³Ð à»š¹μŒ¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o ¾Ô¨ÒÃ³Ò¹íÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§àÅ×Í¡ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹·´á·¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

·ÕèãªŒáÅŒÇËÁ´ä» àª‹¹ ¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ� 
μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃ¼ÅÔμ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò´ŒÇÂ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÃà·ÒÊÀÒÇÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ ¡ÒÃÅ´¡ �Ò«àÃ×Í¹
¡ÃÐ¨¡

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃ»ÅÙ¡μŒ¹äÁŒ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡áÊ§ÍÒ·ÔμÂ� Å´¡ÒÃãªŒ¶Ø§¾ÅÒÊμ Ô¡áÅÐâ¿Á 

Ã³Ã§¤ �ãªŒÃÐºº¢¹Ê‹§ÊÒ¸ÒÃ³Ð àÅÕéÂ§äÊŒà ×́Í¹à¾×èÍ¡íÒ Ñ̈´¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ� ¡ÒÃãªŒºÃÃ Ø̈ÀÑ³± �·ÕèÂ‹ÍÂÊÅÒÂä Œ́ 

à»š¹μŒ¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ãªŒºÃÃ¨ØÀÑ³±�·ÕèÁÒ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒμÔ
4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

ãªŒá¡ŒÇ¹éíÒ á·¹á¡ŒÇ¾ÅÒÊμÔ¡ ËÃ×Íá¡ŒÇ¡ÃÐ´ÒÉ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o ¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ´ ËÃ×Í·´á·¹¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕÍÑ¹μÃÒÂ áÅÐÇÑμ¶ØÍÑ¹μÃÒÂ Œ́ÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡

¸ÃÃÁªÒμÔ·Õèà»š¹ÁÔμÃμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃãªŒÊÁØ¹ä¾Ãã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡íÒ Ñ̈´áÁÅ§ ¡ÒÃ·íÒà¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ� ¡ÒÃãªŒ¹éíÒËÁÑ¡

ªÕÇÀÒ¾á·¹¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕ à»š¹μŒ¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o »¡»‡Í§à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾·Õè´Õ¢Í§áËÅ‹§¸ÃÃÁªÒμÔ ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧� áÅÐÃÐºº¹ÔàÇÈ (·Ñé§·Ò§

·ÐàÅáÅÐ·Ò§¹éíÒ) ¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÑμÇ �»†ÒáÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ªà¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§

¡ÒÃÊÙÞ¾Ñ¹ Ø̧�¢Í§ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧� áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÃØ¡ÃÒ¹¢Í§ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�μ‹Ò§¶Ôè¹

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ÁÕá¹Ç·Ò§ËÃ×ÍÁÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃºØ¡ÅŒÒ§¶Ò§¾§áÅÐà¼Ò»†Ò ¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕ·íÒÅÒÂ

¾Ñ¹ Ø̧�äÁŒÂ×¹μŒ¹ ¡ÒÃμÑ´¶¹¹ãËÞ‹¼‹Ò¹à¢ŒÒä»ã¹»†ÒÊÁºÙÃ³� ¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ¾×ª/ÊÑμÇ �¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È à»š¹

μŒ¹ ÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº¾×é¹·ÕèÍ‹Í¹äËÇ ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙËÃ×Í» �´¾×é¹·ÕèËÒ¡ í̈Òà»š¹ ¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ ¡íÒË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÑμÇ �»†ÒáÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ªà¾×èÍ

ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃÊÙÞ¾Ñ¹ Ø̧�¢Í§ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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o ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª áÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�ÊÑμÇ�μ‹Ò§¶Ôè¹ÃØ¡ÃÒ¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºμÑÇà¢ŒÒ¡ÑºÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹»ÃÐà·Èä·Âä´Œ́ Õ ·¹·Ò¹μ‹ÍÁÅÀÒÇÐä´Œ´Õ

·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ ‹ÍÃÐºº¹ÔàÇÈ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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o ÁÕ¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª áÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�ÊÑμÇ �·ŒÍ§¶Ôè¹

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ μÒÃÒ§¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª áÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�ÊÑμÇ�·ŒÍ§¶Ôè¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

ÅíÒ´Ñº ª×èÍ¾×ª¾Ñ¹¸Ø�/ÊÑμÇ�·ŒÍ§¶Ôè¹ ºÃÔàÇ³·Õè¾º ÅÑ¡É³Ð ÃÙ»ÀÒ¾

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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o Å´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ¢¹Ê‹§¨Ñ´à¡çº ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ

´íÒà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¨Ñ´Ã¶ÃÒ§äÇŒºÃÔ¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇ ËÃ×Í Ñ̈´ãËŒÁÕàÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇâ´Â¨Ñ¡ÃÂÒ¹

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

(¡ÒÃ¨Ñ´Ã¶ÃÒ§äÇŒºÃÔ¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇ) (¨Ñ´·íÒàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇâ´Â¨Ñ¡ÃÂÒ¹)

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº ¡ÒÃ Ñ̈º ¡ÒÃáÊ´§ áÅÐ¡ÒÃ¢ÒÂ ¢Í§»†Ò

·Ñé§¾×ªáÅÐÊÑμÇ�

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ÍÍ§¤�¡Ã ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ·ÕèÁÒÃ‹ÇÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õè â´Â 

o ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔμáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ÃÇÁ·Ñé§ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ áÅÐ

ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÃÃÁμ‹Ò§æ

o ÁÕá¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹¨Ò¡ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒμÔ ËÃ×Í½‚Á×ÍÁ¹ØÉÂ �·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹

ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

o àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã ÍØ»¡Ã³�»°Á¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§μŒ¹ ÍØ»¡Ã³�·ÕèãªŒã¹

ÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹ ÃÐºº¡ÒÃàμ×Í¹ÀÑÂ ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹¾×é¹·Õè

·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.3.4 การจัดการความปลอดภัย
o ÁÕÁÁÒμÃ¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔμáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ÃÇÁ·Ñé§ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ áÅÐ

ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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191 เหตุดวน-เหตุรายทุกชนิด 1192 แจงรถหาย ถูกขโมย

199 เหตุไฟไหม-ดับเพลิง 1669 หนวยแพทยฉุกเฉิน

1155 สายดวนตาํรวจทองเท่ียว 1193 ตํารวจทางหลวง

1195 กองปราบปราม 1199 กรมเจาทา เหตุดวนทางนํ้า

1784 กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1182 ศูนยบริการขาวอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

μÑÇÍÂ‹Ò§
àºÍÃ �â·ÃÈÑ¾·�©Ø¡à©Ô¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o ÁÕá¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹¨Ò¡ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒμÔ ËÃ×Í½‚Á×ÍÁ¹ØÉÂ �·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹

¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

μμÑÇÍÂ‹Ò§
á¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹

o á¼¹»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

o á¼¹¨Ñ´¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃáÅÐ»‡Í§¡Ñ¹ÍØºÑμ ÔàËμ Øª‹Ç§à·È¡ÒÅ

o á¼¹©Ø¡à©Ô¹»‡Í§¡Ñ¹ ¹éíÒ·‹ÇÁ á¼‹¹´Ô¹äËÇ ´Ô¹â¤Å¹¶Å‹Á 

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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o ¨Ñ´àμÃÕÂÁ
ºØ¤ÅÒ¡Ã

ÍØ»¡Ã³�¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ àª‹¹ ¶Ñ§´Ñºà¾ÅÔ§ Ã¶ Ñ́ºà¾ÅÔ§ à»š¹μŒ¹

ÍØ»¡Ã³�àμ×Í¹ÀÑÂ àª‹¹ àÊÕÂ§ÊÑÞÞÒ³àμ×Í¹ÀÑÂ ÊÑÞÅÑ¡É³�¸§
àμ×Í¹ÍÑ¹μÃÒÂ àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ à»š¹μŒ¹ 

4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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o ¨Ñ´àμÃÕÂÁÍØ»¡Ã³�»°Á¾ÂÒºÒÅ áÅÐà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ àª‹¹ ÂÒÅÁ ÂÒ´Á 

ÂÒËÁ‹Í§ ÂÒá¡Œ»Ç´ ÂÒ¦‹Òàª×éÍ ¾ÅÒÊàμÍÃ �»�´á¼Å à»š¹μŒ¹

4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ÍÍ§¤�¡Ã ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´àμÃÕÂÁÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¤¹·Ø¡

à¾È ·Ø¡ÇÑÂ áÅÐ·Ø¡ÊÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂ â´Â

o ¨Ñ´àμÃÕÂÁ
àÊŒ¹·Ò§ »‡ÒÂºÍ¡·Ò§ÊíÒËÃÑº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒ¾×é¹·Õè·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

¡íÒË¹´¢ŒÍ»¯ÔºÑμÔ ¡®ÃÐàºÕÂº¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

ËŒÍ§ÊØ¢Ò·ÕèÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑÂáÅÐà¾ÕÂ§¾Íμ‹Í¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ
¶Ñ§¢ÂÐ·ÕèÍÍ¡áººãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐÁÕ»ÃÔÁÒ³àËÁÒÐÊÁ

¨Ñ´ËÒÊÔè§·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑº¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹áÅÐ¡ÒÃºíÒºÑ´¢Í§àÊÕÂ

¢ŒÍÁÙÅËÃ×Í»‡ÒÂáÊ´§¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐ¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¼ÙŒ·Ø¾¾ÅÀÒ¾ àª‹¹ ËŒÍ§¹éíÒ ·Ò§ÅÒ´ÊíÒËÃÑºÃ¶à¢ç¹ 

·Õè¨Í´Ã¶ Ã¶à¢ç¹ à»š¹μŒ¹
ºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèÊÐÍÒ´ ¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð

Ê¶Ò¹·Õè¨íÒË¹‹ÒÂ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¼ÅÔμÀÑ³± �ªØÁª¹ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒËÑμ¶¡ÃÃÁªØÁª¹

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ »‡ÒÂºÍ¡·Ò§ËÃ×Í»‡ÒÂá¹Ð¹íÒ áÅÐá¼¹·Õè

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μμÑÇÍÂ‹Ò§
¢ŒÍ»¯ÔºÑμÔà¢ŒÒãªŒ¾×é¹·ÕèáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ

• â»Ã´à´Ô¹·Ò§μÒÁàÊŒ¹·Ò§·Õè¡íÒË¹´

• ËŒÒÁà¡çºËÃ×Í¹íÒÍÍ¡ ËÃ×Í¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃã´æ ·Õèà»š¹ÍÑ¹μÃÒÂμ ‹Í¾×ª¾Ñ¹¸Ø�áÅÐÊÑμÇ�»†Ò

• ·Ôé§¢ÂÐã¹¨Ø´·Õè¡íÒË¹´äÇŒ áÅÐäÁ‹¤ÇÃ¹íÒÍÒËÒÃ·ÕèºÃÃ¨Ø¡Å‹Í§â¿Áà¢ŒÒ¾×é¹·Õè

• ËŒÒÁ¹íÒÊÑμÇ�àÅÕéÂ§¢Í§·‹Ò¹à¢ŒÒä»ã¹à¢μ¾×é¹·Õè

• ËŒÒÁ¢Õ´à¢ÕÂ¹ »�´»ÃÐ¡ÒÈ ËÃ×Í·íÒÅÒÂâºÃÒ³Ê¶Ò¹

• ËŒÒÁÃØ¡ÅéíÒ¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
75

μμÑÇÍÂ‹Ò§
»‡ÒÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁ/ÊÑÞÅÑ¡É³ �ã¹¾×é¹·ÕèáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

ËËŒÍ§ÊØ¢Ò·ÕèÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑÂáÅÐà¾ÕÂ§¾Íμ ‹Í¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ ¶Ñ§¢ÂÐ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÀÙÁÔ·ÑÈ¹�¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

¨̈Ñ´ËÒÊÔè§·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑº¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹áÅÐ¡ÒÃºíÒºÑ́ ¢Í§àÊÕÂ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

ËËŒÍ§¹éíÒ ·Ò§ÅÒ´ÊíÒËÃÑºÃ¶à¢ç¹
»‡ÒÂáÊ´§¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐ¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

ÊÊ¶Ò¹·Õè¨íÒË¹‹ÒÂ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¼ÅÔμÀÑ³± �ªØÁª¹

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ  

áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

o ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ àª‹¹ ¨Ñ´á¾¤à¡¨¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹ªØÁª¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃ

¶‹ÒÂÀÒ¾áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ à»š¹μŒ¹ 

o Ê×èÍÊÒÃ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ àª‹¹ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¼‹Ò¹àÇçºä«μ� 
à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ � àÍ¡ÊÒÃÊÔè§¾ÔÁ¾ � ÇÔ·ÂØáÅÐâ·Ã·ÑÈ¹ � à»š¹μŒ¹

o à¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

4.3.6 การสงเสริมการตลาด

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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¡¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ 

áÅÐ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÁÕÃÐºº¡ÒÃμ Ô´μÒÁ μÃÇ¨ÊÍº ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹μ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹ 

áÅÐμÍºÊ¹Í§μ ‹Í»ÃÐà´ç¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÁÃ´¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ ÊØ¢ÀÒ¾ 

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ â´Â 

o μ Ô´μÒÁ¼ÅÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õèà¡Ô´¢Öé¹μÒÁª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ·Ò§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾

o ¡íÒË¹´áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¡®ÃÐàºÕÂº¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

o μ Ô´μÒÁáÅÐ·º·Ç¹ á¹Ç·Ò§ ¡®ÃÐàºÕÂº áÅÐ/ËÃ×Í ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹ â´ÂÁÕ¡ÒÃ

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÊÑ§¤Á ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹ ¡ÒÃ

ÍÍ¡áºº ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¡ÒÃÃ×éÍ¶Í¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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o »»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ áÅÐÃÑº¿§̃¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð·ÕèÁÕμ‹Í¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ

·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñé§¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

o μ Ô´μÒÁÃÒÂä´Œ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Ñé§·Ò§μÃ§áÅÐ·Ò§ÍŒÍÁ¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÒÂä Œ́μ‹ÍËŒÍ§¾Ñ¡ ¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÃÒÂä Œ́¢Í§·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹

·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

o ºÑ¹·Ö¡¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇμ‹Í»‚ ÍÑμÃÒ¡ÒÃà¢ŒÒ¾Ñ¡μ ‹Íà´×Í¹áÅÐ¤‹Òà©ÅÕèÂμ ‹Í»‚ â´Âáº‹§μÒÁ
»ÃÐàÀ· ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃà¢ŒÒ¾Ñ¡à©ÅÕèÂà»š¹ÃÒÂà´×Í¹

o »ÃÑº»ÃØ§áÅÐá¡Œä¢»ÃÐà´ç¹·Õè¾º¨Ò¡¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐμÃÇ¨ÊÍº

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹μ ‹Ò§æ ¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¢ŒÍÁÙÅ¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇμ‹Í»‚

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

• ¨Ø´ªÁÇÔÇº¹ÂÍ´à¢Ò ÁÕ¾×é¹·Õè 20 μÃ.Á. ÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÙ§ÊØ´ã¹

¤ÃÑé§Ë¹Öè§æ ä´Œ 10 ¤¹ à»š¹μŒ¹
• ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑºã¹áμ‹ÅÐ´ŒÒ¹¨Ð¶Ù¡¹íÒÁÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹à¾×èÍ

¡íÒË¹´¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§ÊØ´·Õè¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ àª‹¹
´ŒÒ¹¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́ÊÙ§ÊØ´ 250 ¤¹μ‹ÍÇÑ¹
´ŒÒ¹¡ÒÂÀÒ¾ ÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä´ŒÊÙ§ÊØ´ 320 ¤¹μ‹ÍÇÑ¹
´ŒÒ¹ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ 200 ¤¹μ‹ÍÇÑ¹
´ŒÒ¹ Ô̈μÇÔ·ÂÒ 350 ¤¹μ‹ÍÇÑ¹

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ (μ‹Í)
ÊÃØ» áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§¹Õé¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́ ¤×Í 200 ¤¹μ‹ÍÇÑ¹ 

(»˜¨ Ñ̈Â í̈Ò¡Ñ´ÍÂÙ‹·Õè¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº´ŒÒ¹ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡)

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃ¡íÒË¹´¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔËŒÇÂ¹éíÒ´Ñ§ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¾Ñ¡¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ÊÙ§ÊØ´ 1,134 ¤¹ ä»¡ÅÑº 850 ¤¹

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ´ÍÂ¼ŒÒË‹Á»¡ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¾Ñ¡¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 1,000 ¤¹ ä»¡ÅÑº 1,100 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ´ÍÂÍÔ¹·¹¹· � ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¾Ñ¡¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 800 ¤¹ ä»¡ÅÑº 2,500 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ´ÍÂÊØà·¾-»ØÂ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 850 ¤¹ ä»¡ÅÑº 2,900 ¤¹

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔÀÙ¡ÃÐ´Ö§ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¤ŒÒ§¤×¹ 5,300 ¤¹ ä»¡ÅÑº 300 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔà¢ÒãËÞ‹ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¾Ñ¡¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 2,650 ¤¹ ä»¡ÅÑº 3,235 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔàÍÃÒÇÑ³ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 742 ¤¹ ä»¡ÅÑºä Œ́ 2,000 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔá¡‹§¡ÃÐ¨Ò¹ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 1,500 ¤¹ ä»¡ÅÑº 1,500 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔËÁÙ‹à¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ã� ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 620 ¤¹ ä»¡ÅÑº 6,520 ¤¹ 

• ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔËÁÙ‹à¡ÒÐÊÔÁÔÅÑ¹ ¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒ¤ŒÒ§¤×¹ä Œ́ 180 ¤¹ ä»¡ÅÑº 1,410 ¤¹

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

(·ÕèÁÒ: »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ÊÑμÇ�»†Ò áÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¡íÒË¹´ í̈Ò¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà¢ŒÒä»ã¹ÍØ·ÂÒ¹

áË‹§ªÒμÔ ©ºÑºÅ§ÇÑ¹·Õè 20 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾.È. 2550)
กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย

โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡®ÃÐàºÕÂº¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¾×é¹·Õè

¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´¨íÒ¹Ç¹¤¹μ‹Í¡ÅØ‹Á
¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´ª‹Ç§àÇÅÒã¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡ÒÃ» �´ºÒ§¾×é¹·Õè·Õèà»š¹à¢μËÇ§ËŒÒÁ

¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¢ŒÍÁÙÅ ¨íÒ¹Ç¹âÃ§áÃÁ ¨íÒ¹Ç¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¢ŒÍÁÙÅ ÍØºÑμÔàËμØ áÅÐ»ÃÔÁÒ³¢ÂÐã¹¾×é¹·Õè

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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(μ ÑÇÍÂ‹Ò§)
áººÊÍº¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨

o à¾È ªÒÂ ËÞÔ§

o ÍÒÂØ μèíÒ¡Ç‹Ò 20 »‚ 20 – 40 ปี
41 – 60 ปี 61 »‚¢Öé¹ä»

o ·‹Ò¹à¤Âà Ố¹·Ò§ÁÒ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèáË‹§¹ÕéÁÒ¡‹Í¹ËÃ×ÍäÁ‹

à¤Â í̈Ò¹Ç¹ …………. ครัง (รวมครังนี) ไม่เคย
o »˜¨¨ÑÂ¢Í§¡ÒÃàÅ×Í¡ÁÒ·‹Í§à·ÕèÂÇ

เพือนแนะนํา àËç¹¨Ò¡

Ê×èÍ/สิงพิมพ์
มีสถานที/กิจกรรมทอ่งเทียวทีน่าสนใจ ÍÒËÒÃ

ÍÃ‹ÍÂ

อืนๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………..

o ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ÁÒà·ÕèÂÇ¤ÃÑé§¹Õé ·‹Ò¹¾Ñ¡¤ŒÒ§áÃÁã¹ºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

ËÃ×ÍäÁ‹

พกั  จํานวน …………….. คืน äÁ‹¾Ñ¡

o ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨μ‹ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¨Ò¡¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ¤ÃÑé§¹ÕéÁÒ¡

¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง
ááººÊÍº¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง
ááººÊÍº¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃÊÃØ»¼Å¡ÒÃμỐ μÒÁáÅÐμÃÇ¨ÊÍºà¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢

4.3.7 การติดตามความเปล่ียนแปลง

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐà¼Âá¾Ã‹ãËŒÍ§¤�¡ÃÍ×è¹¹íÒá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ä»

´íÒà¹Ô¹§Ò¹ â´Â

o ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁá¼Âá¾Ã‹á¹Ç¤Ô´à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ä»ÂÑ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

ÀÒ¤ÃÑ°ËÃ×ÍÀÒ¤àÍ¡ª¹ àª‹¹ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ··ÑÇÃ� ¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹

ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ à»š¹μŒ¹
o ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂáÅÐàªÔÞªÇ¹Í§¤ �¡ÃÍ×è¹ÁÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ

·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ àª‹¹ ¡ÒÃáÊ´§ÇÑ²¹¸ÃÃÁªØÁª¹ ¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔμâ´ÂªØÁª¹

áÅÐ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ·Õè¾Ñ¡áºº¾×é¹ºŒÒ¹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò âÎÁÊàμÂ� à»š¹μŒ¹
o ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ àª‹¹ ¡ÒÃ Ñ̈´

â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÐáÅ¡¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ 

4.3.8 การสงเสริมแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.8 การสงเสริมแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

¡¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¢Í§Í§¤�¡Ãã¹·Ø¡ÃÐ´Ñº ÃÇÁ·Ñé§¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ â´Â

o ¨Ñ´·íÒá¼¹½ƒ¡ÍºÃÁ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁá¼¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃμÒÁº·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè ã¹ËÑÇ¢ŒÍ

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

·Ñ¡ÉÐ·Õè¨íÒà»š¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

àÃ×èÍ§Í×è¹æ ·Õè¨íÒà»š¹

o ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹ËÃ×ÍàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ

à»ÅÕèÂ¹μíÒáË¹‹§

4.4.1 การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ ËÅÑ¡ÊÙμÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

ËÅÑ¡ÊÙμÃ ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ºØ¤ÅÒ¡Ã/ªØÁª¹

á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ºØ¤ÅÒ¡Ã

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ§¤�¡Ã
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁàº×éÍ§μ Œ¹ ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ§¤�¡Ã
¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ§¤ �¡Ã/ªØÁª¹

¡ÒÃ»°Á¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§μ Œ¹ ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ§¤�¡Ã
¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹áÅÐ¡ÒÃ

½½ƒ¡«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹

ºØ¤ÅÒ¡ÃÍ§¤�¡Ã/ªØÁª¹

4.4.1 การเสริมสรางความรู ความสามารถ และความตระหนัก

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤�¡Ã ÁÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐ

ÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã â´Â
o ¨Ñ´·íÒª‹Í§·Ò§áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ÂÑ§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ àª‹¹ ºÍÃ�´»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ �·ŒÍ§¶Ôè¹ Ñ̈´»ÃÐªØÁ Ê×èÍÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹ � à»š¹μŒ¹

o ãËŒ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õèà¢ŒÒã¨§‹ÒÂ ¶Ù¡μŒÍ§ à»š¹¡ÅÒ§ μÃ§μ‹Í¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ·Ñ¹μ‹Í
àËμØ¡ÒÃ³�

4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองตอขอรองเรียน

4.4.2.1 การสื่อสาร 

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.4.2.1 การสื่อสาร 
o Ê×èÍÊÒÃã¹»ÃÐà´ç¹

··ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¢ŒÍÁÙÅ¢Í§Í§¤ �¡Ã
¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¼Å·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¼Å¡ÒÃμÔ´μÒÁ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¾×é¹·Õè 

ª‹Í§·Ò§¡ÒÃμÔ´μ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ
¡®ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ¾×é¹·Õè

¡®ËÁÒÂ áÅÐ á¹Ç» Ô̄ºÑμÔ·Õèà»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÃÐàÇ³Õ ËÃ×Í¡ÒÃáÊÇ§ËÒ

¼Å»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃÅ‹Ç§ÅÐàÁÔ´μ‹Í¼ÙŒÍ×è¹ â´Âà©¾ÒÐ à ḉ¡ ÇÑÂÃØ‹¹ÊμÃÕ áÅÐª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂ

á¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹áÅÐÊÀÒÇÐÇÔ¡Äμ·ÕèÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾

ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

ÃÒÂ¡ÒÃ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹áÅÐÊÔè§´Ö§´Ù´·Ò§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

àÃ×èÍ§Í×è¹æ ·Õè¨íÒà»š¹
กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย

โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.4.2.1 การสื่อสาร 

¼ÙŒÊ‹§ÊÒÃ ÊÒÃ ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¼ÙŒÃÑºÊÒÃ

Íºμ. /·μ. ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
á¼‹¹¾Ñº

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ 

¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹

á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ¤Ù‹Á×Í ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹

¢ŒÍÁÙÅÍ§¤ �¡Ã/¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹·Õè

·‹Í§à·ÕèÂÇ
»‡ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃã¹

¾×é¹·Õè

¢‹ÒÇÊÒÃ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ àª‹¹ 

¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§æ ÇÔ·ÂØ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹¾×é¹·Õè

¡®ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍ¡íÒË¹´ ¢ŒÍºÑ§¤Ñº

¡ÒÃãªŒ¾×é¹·Õè
àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃã¹

¾×é¹·Õè

¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ/

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¾×é¹·Õè
ÃÒÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃã¹

¾×é¹·Õè

μ ÑÇÍÂ‹Ò§
ª‹Í§·Ò§áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.4.2.2 การตอบสนองตอขอรองเรียน 

ÍÍ§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹Í¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã â´Â 
o ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§μÍºÊ¹Í§¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

o ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¨Ñ´à¡çº¼Å¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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áá¹Ç·Ò§¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹Í¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

4.4.2.2 การตอบสนองตอขอรองเรียน 

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.4.2.2 การตอบสนองตอขอรองเรียน ááºº¿ÍÃ �Á¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.4.2.2 การตอบสนองตอขอรองเรียน ááºº¿ÍÃ�Á¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ÍÍ§¤ �¡ÃÁÕ¡ÒÃμỐ μÒÁ à½‡ÒÃÐÇÑ§ áÅÐÇÑ´¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ à¾×èÍãËŒÁÑè¹ã¨ä´ŒÇ‹ÒÍ§¤�¡Ã
ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»μÒÁá¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒ â´Â

o μÔ´μÒÁ à½‡ÒÃÐÇÑ§ áÅÐÇÑ´¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ÃÐÂÐ

o ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à·ÕÂº¡ÑºÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ·Õèä Œ́

¡íÒË¹´äÇŒ

o μÍºÊ¹Í§μ‹Í»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ·Õè¾º¨Ò¡¡ÒÃμÔ´μÒÁ μÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

4.5 การติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงาน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.5 การติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงาน

((μ ÑÇÍÂ‹Ò§)
á¼¹»¯ÔºÑμÔ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2563

â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡μ Œ¹äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 1) à¾×èÍÍ¹ØÃÑ¡É�¾Ñ¹ Ø̧�äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹

2) à¾×èÍà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇãËŒ¡Ñº¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ

à»‡ÒËÁÒÂ 1) ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¾Ñ¹ Ø̧�äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 100 μŒ¹
2) ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10%

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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4.5 การติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงาน
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4.5 การติดตาม เฝาระวังและวัดผลการดําเนินงาน

ÊÊÃØ»¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ ·íÒ¡ÒÃ»ÅÙ¡¾Ñ¹ Ø̧�äÁŒ¾×é¹¶Ôè¹ ã¹ºÃÔàÇ³ÅÒ¹¡Ò§àμŒ¹·� áÅÐ·Õè¾Ñ¡ÊíÒËÃÑº

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ í̈Ò¹Ç¹ 120 μŒ¹ ·íÒãËŒà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ¢Í§¾×é¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́ 12%

1,000

1,120

900 1,000 1,100 1,200

¨íÒ¹Ç¹¾ÃÃ³äÁŒ (à´ÔÁ)

¨íÒ¹Ç¹¾ÃÃ³äÁŒ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ÍÍ§¤ �¡ÃÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ μŒÍ§ÁÕ¡ÒÃμ Ñ´ÊÔ¹ã¨á¡Œä¢¡ÒÃ

´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèäÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å â´Â 

o ¨Ñ´»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·Ø¡ 6 à´×Í¹

o ¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐªØÁÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹»ÃÐà ḉ¹ Ñ́§μ‹Íä»¹Õé

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁá¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

¼Å¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹Í¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹
¼Å¡ÒÃμÔ´μÒÁ à½‡ÒÃÐÇÑ§ áÅÐÇÑ´¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè í̈Òà»š¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

¡ÒÃ·º·Ç¹¼Å¡ÒÃμÔ´μÒÁ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚

Í×è¹æ ·Õè¨íÒà»š¹

4.6 การทบทวนผลการดําเนินงาน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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4.6 การทบทวนผลการดําเนินงาน
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โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
113

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
114



กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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ขอขอบคุณ
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DASTA

มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism Management Standard

การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน

1

4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

¡ÒÃÇÒ§á¼¹©Ø¡à©Ô¹

(Contingency Plan)

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

(Risk Management)

àËμ Ø©Ø¡à©Ô¹ ËÁÒÂ¶Ö§ àËμ Ø¡ÒÃ³�·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶

¤Çº¤ØÁä´Œã¹·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´ ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔμ 
ºÒ´à¨çº áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ ‹Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
ËÃ×ÍÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

àËμ Ø©Ø¡à©Ô¹ ÁÕ 2 ÊÒàËμ Ø·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í

1. ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒμÔ – ÍØ·¡ÀÑÂ ÇÒμÀÑÂ ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ

âÃ¤ÃÐºÒ´ËÃ×ÍâÃ¤ÍØºÑμÔãËÁ‹ à»š¹μ Œ¹
2. ¨Ò¡¹éíÒÁ×ÍÁ¹ØÉÂ� – ¡ÒÃ¨ÒÃ¡ÃÃÁ ¡ÒÃ¡‹Í

¡ÒÃÃŒÒÂ à»š¹μ Œ¹

àËμ Ø¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

11) ¡íÒË¹´ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 
áÅÐ¢Íº¢‹ÒÂ¢Í§á¼¹

3) ¡íÒË¹´ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁ

ÃØ¹áÃ§¢Í§àËμ Ø©Ø¡à©Ô¹

2) ¡íÒË¹´»ÃÐàÀ·

¢Í§àËμ Ø©Ø¡à©Ô¹

4) ¨Ñ´·íÒá¼¹¼Ñ§¤Çº¤ØÁ

àËμ ØÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹ã¹áμ ‹ÅÐ
ÃÐ´Ñº 5) ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§»¯ÑºÑμ Ô

àÁ×èÍà¡Ô´àËμ ØÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹

6) ¡íÒË¹´º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§

¼ÙŒ¤Çº¤ØÁàËμØÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹

¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹©Ø¡à©Ô¹

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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μÑÇÍÂ‹Ò§á¼¹©Ø¡à©Ô¹

ÍØ·¡ÀÑÂ ÇÒμÀÑÂ 
´Ô¹â¤Å¹¶Å‹Á ÀÑÂáÅŒ§ ÀÑÂË¹ÒÇ á¼‹¹´Ô¹äËÇ

ä¿»†ÒáÅÐËÁÍ¡¤ÇÑ¹ ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ âÃ¤ÃÐºÒ´
กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย

โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§»¯ÑºÑμ ÔàÁ×èÍ

à¡Ô´àËμØÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹

¡‹Í¹à¡Ô´àËμ Ø ÃÐËÇ‹Ò§à¡Ô´àËμ Ø ËÅÑ§à¡Ô´àËμØ

á¼¹ºÃÃà·Ò·Ø¡¢�á¼¹ÃÐ§ÑºàËμ Ø©Ø¡à©Ô¹

μÒÁÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§
á¼¹¡ÒÃÍºÃÁ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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äÁ‹¾º

(No case)

¾º»ÃÐ»ÃÒÂ

(Sporadic Cases)

¾ºà»š¹¡ÅØ‹Á

(Clusters of Cases)
á¾Ã¡ÃÐ¨ÒÂã¹ªØÁª¹

(Community Transmission)

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¡ÒÃá¾Ã‹

ÃÃÐºÒ´ (Transmission

scenario)

äÁ‹¾º¼ÙŒμÔ´àª×éÍ ¾º¼ÙŒμÔ´àª×éÍ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 

à¤Ê ·ÕèÃÙŒ·ÕèÁÒ

¾º¼ÙŒμÔ´àª×éÍÀÒÂã¹¾×é¹·Õè·Õè

à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÇ§¨Ã¡ÒÃá¾Ã‹

ÃÐºÒ´ à»š¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡

¾º¡ÒÃÃÐºÒ´·ÕèäÁ‹

ÊÒÁÒÃ¶Â×¹ÂÑ¹·ÕèÁÒ¢Í§

¡ÒÃμÔ´àª×éÍä´Œà»š¹ í̈Ò¹Ç¹

ÁÒ¡

¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂ ËÂØ´áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ

ÃÐºÒ´

ËÂØ´áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ

ÃÐºÒ´

ËÂØ´áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÃÐºÒ´ à¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´ªŒÒÅ§, Å´

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒμÔ´àª×éÍ, ËÂØ´¡ÒÃ

ÃÐºÒ´ã¹ªØÁª¹

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ (Priority areas of work)

¡Åä¡ã¹¡ÒÃμÍºÊ¹Í§

¤¤ÇÒÁ©Ø¡à©Ô¹

àÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁ
á¼¹©Ø¡à©Ô¹

Â¡ÃÐ Ñ́ºá¼¹©Ø¡à©Ô¹ à¾ÔèÁÃÐ´Ñºá¼¹©Ø¡à©Ô¹ à¾ÔèÁÃÐ´Ñºá¼¹©Ø¡à©Ô¹

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

ááÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§

»ÃÐªÒª¹

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÊ×èÍÊÒÃ

¢ŒÍÁÙÅμ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³Ð

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÊ×èÍÊÒÃ

¢ŒÍÁÙÅμ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³Ð

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÊ×èÍÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅ

μ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³Ð

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÊ×èÍÊÒÃ

¢ŒÍÁÙÅμ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³Ð

μ ÑÇÍÂ‹Ò§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐμÍºÊ¹Í§μ ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� COVID-19 ã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

·ÕèÁÒ: Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 ¢Í§ WHO

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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·ÕèÁÒ: Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 ¢Í§ WHO

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐμÍºÊ¹Í§μ ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� COVID-19 ã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

äÁ‹¾º

(No case)

¾º»ÃÐ»ÃÒÂ

(Sporadic Cases)

¾ºà»š¹¡ÅØ‹Á

(CClluusstteerrss  ooff  CCaasseess))
á¾Ã¡ÃÐ¨ÒÂã¹ªØÁª¹

(Community Transmission)

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ (Priority areas of work)

¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¼ÙŒμÔ´àª×éÍ 

¼¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐ¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

àμÃÕÂÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ

¤Œ¹ËÒ ¡ÒÃμÔ´μÒÁ
μÃÇ¨ÊÍº ¡ÒÃ¡Ñ¡μÑÇ 
áÅÐ¡ÒÃáÂ¡¼ÙŒμÔ´àª×éÍ

Â¡ÃÐ Ñ́º ¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ ¡ÒÃ

μÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº ¡ÒÃ

¡Ñ¡μÑÇ áÅÐ¡ÒÃáÂ¡¼ÙŒμÔ´
àª×éÍ

¡ÃÐªÑº ¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ       

¡ÒÃμÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº ¡ÒÃ

¡Ñ¡μÑÇ áÅÐ¡ÒÃáÂ¡¼ÙŒμÔ´àª×éÍ

μÔ´μÒÁ¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ ¡ÒÃ

μÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº ¡ÒÃ

¡Ñ¡μÑÇ áÅÐ¡ÒÃáÂ¡¼ÙŒμÔ´
àª×éÍ

¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ·´ÊÍº 

â´ÂãªŒÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§

âÃ¤·Ò§à Ố¹ËÒÂã¨·ÕèÁÕ

ÍÂÙ‹

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§â´ÂãªŒ

ÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤

·Ò§à Ố¹ËÒÂã¨·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅÐ

¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§·Õè

âÃ§¾ÂÒºÒÅ

¢ÂÒÂ¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§â´ÂãªŒ

ÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤·Ò§à Ố¹

ËÒÂã¨·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅÐ¡ÒÃà½‡Ò

ÃÐÇÑ§·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ

»ÃÑºÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§·ÕèÁÕÍÂÙ‹

à¾×èÍμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡ÒÃà¡Ô´âÃ¤

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ

¤¤Çº¤ØÁ¡ÒÃμ Ô´àª×éÍ
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ

¨Ñ´àμÃÕÂÁÍØ»¡Ã³ �
»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å 

ÊíÒËÃÑººØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§

¡ÒÃá¾·Â�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¨Ñ´àμÃÕÂÁ
ÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂÊ‹Ç¹

ºØ¤¤Å ÊíÒËÃÑººØ¤ÅÒ¡Ã

·Ò§¡ÒÃá¾·Â�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¨Ñ´àμÃÕÂÁ
ÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂÊ‹Ç¹

ºØ¤¤Å ÊíÒËÃÑººØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§

¡ÒÃá¾·Â�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¨Ñ´àμÃÕÂÁ
ÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂÊ‹Ç¹

ºØ¤¤Å ÊíÒËÃÑººØ¤ÅÒ¡Ã

·Ò§¡ÒÃá¾·Â�·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
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·ÕèÁÒ: Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 ¢Í§ WHO

μμ ÑÇÍÂ‹Ò§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐμÍºÊ¹Í§μ ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� COVID-19 ã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

äÁ‹¾º

(No case)

¾º»ÃÐ»ÃÒÂ

(Sporadic Cases)

¾ºà»š¹¡ÅØ‹Á

(Clusters of Cases)
á¾Ã¡ÃÐ¨ÒÂã¹ªØÁª¹

(Community Transmission)

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ (Priority areas of work)

¡ÅÂØ·¸ �¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ •¤Ñ´¡ÃÍ§¼ÙŒ»†ÇÂã¹·Ø¡

¨Ø´·Õèà¢ŒÒ¶Ö§

•àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ

•μÑé§ÊÒÂ´‹Ç¹
•âÃ§¾ÂÒºÒÅàμÃÕÂÁ
ÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÍÒ¨ÁÕ

»ÃÔÁÒ³à¾ÔèÁ¢Öé¹

•¤Ñ´¡ÃÍ§¼ÙŒ»†ÇÂã¹·Ø¡ Ø̈´

·Õèà¢ŒÒ¶Ö§

•´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÊ§ÊÑÂáÅÐ

Â×¹ÂÑ¹·Ñé§ËÁ´μÒÁ¤ÇÒÁ

ÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤

•âÃ§¾ÂÒºÒÅàμÃÕÂÁÃÑº

¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÍÒ¨ÁÕ»ÃÔÁÒ³

à¾ÔèÁ¢Öé¹

•àμÃÕÂÁªØÁª¹ãËŒ¾ÃŒÍÁÃÑº

μ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�

•¤Ñ´¡ÃÍ§¼ÙŒ»†ÇÂã¹·Ø¡ Ø̈´·Õè

à¢ŒÒ¶Ö§

•´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÊ§ÊÑÂáÅÐ

Â×¹ÂÑ¹·Ñé§ËÁ´μÒÁ¤ÇÒÁ

ÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤

•àμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊ¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

ÊØ¢ÀÒ¾à¾×èÍÃÍ§ÃÑºμ‹Í
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

•¤Ñ´¡ÃÍ§¼ÙŒ»†ÇÂã¹·Ø¡ Ø̈´

·Õèà¢ŒÒ¶Ö§

•´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÊ§ÊÑÂáÅÐ

Â×¹ÂÑ¹·Ñé§ËÁ´μÒÁ¤ÇÒÁ

ÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤

•àμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊ¶Ò¹

ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾Ê¶Ò¹

ºÃÔ¡ÒÃªØÁª¹áººà©¾ÒÐ

¡Ô¨à¾×èÍÃÍ§ÃÑºμ‹Í
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

ÁÒμÃ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÒÃÅŒÒ§Á×Í »‡Í§¡Ñ¹

ÅÐÍÍ§½ÍÂÊÒÃ¤Ñ´ËÅÑè§ 

áÅÐ¡ÒÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§

¡ÒÃÅŒÒ§Á×Í »‡Í§¡Ñ¹

ÅÐÍÍ§½ÍÂÊÒÃ¤Ñ´ËÅÑè§ 

áÅÐ¡ÒÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§

¡ÒÃÅŒÒ§Á×Í »‡Í§¡Ñ¹ÅÐÍÍ§

½ÍÂÊÒÃ¤Ñ´ËÅÑè§ áÅÐ¡ÒÃ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§

¡ÒÃÅŒÒ§Á×Í »‡Í§¡Ñ¹

ÅÐÍÍ§½ÍÂÊÒÃ¤Ñ´ËÅÑè§ 

áÅÐ¡ÒÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.3.4 การจัดการความปลอดภัย

องคการบริหารสวนตําบลย่ังยืน

ประกาศ อบต. ยั่งยืน 
เร่ือง แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 
กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COCID-19))

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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μμÑÇÍÂ‹Ò§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐμÍºÊ¹Í§μ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� 
COVID-19 ÀÒÂã¹»ÃÐà·È

á¹Ç·Ò§´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ

ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ

Amazing Thailand Safety & 

Health Administration
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กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

เอกสารการประเมินตนเองการด าเนินงานด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล..........................จังหวัด...................... 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

4.1 การก ากับดูแล 
4.1.1 คณะกรรมการก ากับดูแล องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดยจ านวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่ท่องเที่ยวที่ก ากับดูแล โดย 
1) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการหรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการ

ที่มีอยู่เดิม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ อาจได้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้ แทนของชุมชนในพื้นที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน

โครงสร้างคณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคล เช่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ 
ชุมชน ร่วมกับองค์กรตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 มีเอกสารแสดงโครงสร้างคณะกรรมการก ากับดูแล  เช่น 
      ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล/
อบต. 
      ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/อบต. 
      ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล/ 
อบต. 
      ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว 
ประกาศ ณ วันที่................................ 
โครงสร้างคณะกรรมการ มีจ านวน………..…คน ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ เช่น  
             (    ) นายกเทศมนตรี/องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
             (    ) รองนายกเทศมนตรี/อบต.  
             (    ) ปลัดเทศบาล/อบต.  
             (    ) เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต.   
             (    ) ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่  
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

             (    ) ผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่ 
             (    ) อื่นๆ ระบุ....................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
 

2) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่ก าหนด
ไว้ อย่างน้อย 
2.1) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.2) พิจารณาแผนการด าเนินงาน 
2.3) ติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เช่น 
 มีการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น  

      ก าหนดนโยบาย/ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร    

      พิจารณาแผนการด าเนินงานส าหรับการจดัการการท่องเที่ยว  

      ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการ ท่องเที่ยวเป็นระยะ     

ทุก ……………….เดือน 

 

 

3) สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กรทราบ 

สื่อสารให้คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 มีการสื่อสาร ฯ ผ่านช่องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
      ภายใน เช่น บอร์ด หนังสือเวียน E-mail ประชุม เสียงตามสาย Website
อื่นๆ ระบุ………………………………..………………………………………………………………… 
............................................................................................................................... 
      ภายนอก เช่น  E-mail ประชุม เสียงตามสาย จดหมาย บอร์ด  Website 
อื่นๆ ระบุ………………………………..………………………………………………………………… 
................................................................................................................................ 
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โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
องค์กรมีทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ต รงกัน และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ 
นโยบายในการวางแผน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการ
กระจายและเพิ่มรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย 
1) ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการด าเนินการที่

เหมาะสมกับพื้นที่ที่ก ากับดูแล ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และ
นโยบายภาครัฐที่ เกี่ยวข้องส าหรับเป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการด าเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่
ก ากับดูแล ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความ
ปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคม เพื่อเป็นกรอบการก าหนดทิศทาง  
  มีหลักฐานการน าข้อมูล/ผลการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคม มา
ประกอบการก าหนดทิศทาง/นโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น  
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ........................ 
      อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………..……..……..……..…………… 
 ข้อมูลผลการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคม ครอบคลุม …….………ด้าน ได้แก่  
      เศรษฐกิจ  
      สังคม 
      วัฒนธรรม 
      สิ่งแวดล้อม 
      สุขภาพ 
      ความปลอดภัย 
      คุณภาพ 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

      สุนทรียภาพ 
      นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
      อื่นๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………. 

2) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก าหนดทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ 
การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร (นโยบาย/วิสัยทัศน์/
พันธกิจ) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ที่ระบุไว้ใน  
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี ……………………......... 
       อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

 

3) จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ก าหนดทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่ระบุไว้ใน  
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี ……………………......... 
       อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

 

4) สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ  

สื่อสารทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ให้พนักงานขององค์กร ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ประชุม หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร อีเมล์ 
  มีการสื่อสารทิศทางให้พนักงานขององค์กร โดย 
      ประชุม  
      หนังสือเวียน 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

      บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร 
      จดหมายประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
       อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………….. 

5) สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  สื่อสารทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
เช่น จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ ประชุม 

  มีการสื่อสารทิศทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดย 
      ประชุม  
      จดหมาย 
      บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
      เสียงตามสาย 
       อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………. 
 

 

6)  ก าหนดกลไกในการจ าแนกถึงโอกาสในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความ
เหมาะสม 

ก าหนดทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม เช่น 

  จัดท าแผนงานด้านการท่องเที่ยว ประจ าปี........... 
  จัดท าปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม 12 เดือน ภายในพื้นที่ขององค์กร 
  จัดท าแผนที่/แผนผัง แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือภายในพื้นที่ของ
องค์กร 
 

 



6 / 35 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

7)  รักษาสมดุลความต้องการทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

ก าหนดทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ โดยค านึงถึงความสมดุลของ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และ
สุนทรียภาพ 
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร ด้านการ
ท่องเที่ยว 
  จัดให้มีการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย หรือการประชุมประชาคมเพื่อ
สอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อแผนงานด้านการท่องเที่ยว
ขององค์กร เช่น การประชุมกลุ่มของชมรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

 

4.1.3 คณะท างานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
องค์กรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย 
1) ก าหนดโครงสร้างคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจก าหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับ
โครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  

ก าหนดบุคลากรขององค์กรเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การจัดท าแผนการด าเนินงาน การสนับสนุนการมีส่วนร่วม การ
สนับสนุนศักยภาพชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย เป็นต้น 
คณะท างานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 มีโครงสร้างคณะท างานเป็นลายลักษณ์อักษร  
 โครงสร้างคณะท างาน มาจากผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ  ขององค์กร    
จ านวน ……………. คน 
 มีประกาศแต่งตั้งคณะท างาน เรื่อง……………………………………..……………....... 
ประกาศเมื่อ……….………………………….……………………..…….………... 
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มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

2) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตาม
โครงสร้างคณะท างานส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน 

ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ 
 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 

3) สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ สื่อสารให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆรับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 มีการสื่อสารโครงสร้างคณะท างาน บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ เข่น ติดบอร์ด ประชุม หนังสือเวียน Website อื่นๆ 
 

 

4.2 แผนการด าเนินงาน 
องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ ซึ่ง
แผนการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 สนับสนุนให้มีแนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการวางแผน ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และ
การรื้อถอนให้เกิดความยั่งยืน  

 สนับสนุนให้มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนรวมทั้งไม่มีการให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม 
และ/หรือ มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล  

 มีการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนและบังคับใช้ แผนการด าเนินงาน แนวทาง นโยบาย หรือกฎระเบียบ  

 มีการรับฟังความคิดจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการด าเนินงานได้รับการทบทวนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบจากการผันแปรของฤดูกาลท่องเที่ยวตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการข องท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี  โดย 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1) รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการด าเนินงานที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่น  เพื่อ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในครอบครองทรัพย์สินของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังปีอย่างเหมาะสม 
 มีการน าความเห็นจากชุมชนมาประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ ด้วยวิธ ี
      การประชุม/ประชาคม ………………………………………………………………………. 
      มีรายงานการประชุมประชาคม…………………………………………………………… 
      หนังสือเชิญประชุมประชาคม……………………………………………………………. 
       อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………. 

 

2) ก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะ
กลาง 

จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวระยะสั้น (1 ปี) และระยะ
กลาง (3-5 ปี) 
 มีแผนการด าเนินงานระยะยาว (3-5 ปี) ระหว่างปี ………………..………………..…… 
…………………………………..………………………………..……………............ 
 แผนการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ในด้าน 
      เศรษฐกิจ  เช่น 
         โครงการ/แผนงาน …………………………………………………………………………… 
      สังคม วัฒนธรรม เช่น 
          โครงการ/แผนงาน …………………………………………………………………………… 
      สิ่งแวดล้อม เช่น 
          โครงการ/แผนงาน …………………………………………………………………………… 
      คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  เช่น 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

          โครงการ/แผนงาน …………………………………………………………………………… 

3) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อ
วัดผลส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 
และสอดคล้องกับทิศทาง/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ การจัดการการท่องเที่ยวที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีแผนการด าเนินงานประจ าปี ………………….……….....………………………..………… 
 แผนการด าเนินงานประจ าปี ประกอบด้วย 
      วัตถุประสงค์ 
      เป้าหมาย  
      ตัวชี้วัด 

 

4) ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็น  ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็นในแผนการ
ด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานประจ าปี ประกอบด้วย 
      ระยะเวลาของแผนงาน 
      วิธีการด าเนินงาน 
      ผู้รับผิดชอบ 
      ทรัพยากรที่จ าเป็น 

 

5) สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ สื่อสารแผนการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ประชุม หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กร อีเมล์ จดหมาย 
การสื่อสารแผนไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย 
      การประชุม ……………………………………………………………………..…………… 
      หนังสือเวียน…………………………………………………………………..……………… 
      จดหมายแจ้งประกาศใช้แผน…………………..………………………..……………… 
      บอร์ดประชาสัมพันธ์ ………………………………………………………………………. 
       อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………… 

4.3 การน าไปปฏิบัติ 
4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และพัฒนาการท่องเที่ยว  เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย 
1) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการ

จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดท า การปฏิบัติ การ
ติดตามผล และการปรับปรุง 

ให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวกับองค์กรตั้งแต่ ร่วม
วางแผนจัดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ ติดตามผลการด าเนินงานและมีข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเมื่อเสร็จกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดกิจกรรม 

 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวกับองค์กร ได้แก่ 
      วางแผนจัดกิจกรรม โดยการ………………………………………………………… 
      ลงมือปฏิบัติ โดยการ…………………………………………………………………… 
      ติดตามผลและปรับปรุง โดยการ…………………………………………………… 
 โครงการ/กิจกรรม ที่มาจากการมีส่วนร่วม และช่วงเวลาด าเนินโครงการ เช่น 
…………………………………………………………………………….……………… 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

2) ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขต
พื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ โดยค านึงถึง
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย  

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ 

 มีหลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ เช่น 
      รายงานผลการประชุม ………………………………เมื่อวันที…่……………………… 
      กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่ 
      อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………… 
 ชุมชนและหน่วยงานที่เข้าร่วม เช่น .........................………..………………………… 
…………………………………………..……………………………………………………..……………..... 

 

3) จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงความเสี่ยงและ
โอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

ให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน การคัดแยกขยะ
มูลฝอย การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น 
 มีการจัดกิจกรรมหรือให้ความรู้ เช่น 
      บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
      จัดท าข้อมูล เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เสียงตาม
สาย วิทยุท้องถิ่น Website อื่นๆ ระบุ ……………………..…………………………. 
      จัดฝึกอบรม เรื่อง…………………………………………………………….. 
      จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความตระหนัก เช่น ……………………………………… 
…………………………………..……………………………………………………………..……………..... 
      อื่น ๆ ระบุ ……………………………………………………………….……… 
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4) น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิ
ทัศน์ อย่างเหมาะสม และค านึงถึงสุนทรียภาพ 

น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และ
ค านึงถึงสุนทรียภาพ 
ตกแต่งพื้นที่ท่องเที่ยวตามเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
 มีการตกแต่งสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ ด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น เรือนไทย เกวียน ตุง ภาพวาด โคมไฟ ผ้าทอมือ อาหารพื้นเมือง ไม้
เกาะสลัก พระพทุธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่น เช่น................................................... 
................................................................................................................................... 

 

5) ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการ
ร้ือถอนให้เกิดความย่ังยืน 

ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน ให้ค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 รายงานการวิเคราะห์ หรือผลการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจมีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง 
และการรื้อถอน ภายในแหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น รายงานผลการ
วิเคราะห์การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างโรงแรมที่พัก 
ร้านอาหาร ภายในพื้นที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

6) รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน และไม่
ควรให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอม และ/หรือ ให้มีการ
ชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 

จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินที่ค านึงถึงสิทธิของชุมชน รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอน สิทธิในครอบครอง
ทรัพย์สินของชุมชน 
 รายงานการประชุม/ประชาคม ……………………………………………………………… 
 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ……………………………… 
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มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

7) ประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
รวมทั้งการฟื้นฟูมรดกและทิวทัศน์อันงดงาม 

สนับสนุนให้มีการประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ พื้นที่ทางธรรมชาติ อนุรักษ์
วัฒนธรรม และฟื้นฟูมรดกและทิวทัศน์อันงดงาม 
 มีการจัดท าแผนงานการฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่ท่องเที่ยว 
 มีการก าหนดช่วงเวลา หรือฤดูท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ 

 

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน 
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย 
1) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อ

รองรับการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ/การฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว เช่น การประกอบอาหาร การให้บริการที่พัก  (Homestay) 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นงานทอผ้า งานจักสาน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น 
 การพัฒนาทักษะ/การฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับ

การท่องเที่ยว เช่น  
      การประกอบอาหาร/แปรรูปอาหาร 
      การให้บริการที่พัก  (Homestay) 
      มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
      งานทอผ้า  
      งานจักสาน  
      การแสดงดนตรีพื้นบ้าน  
      อื่นๆ ระบุ….………………………………………………… 
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

2) ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนา
ต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 

สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มอาหาร
แปรรูป กลุ่มทอผ้า กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจักสาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม
รถน าเที่ยว 
  มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      กลุ่มอาหารแปรรูป   จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
      กลุ่มทอผ้า             จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
      กลุ่มจักสาน           จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
      กลุ่มเกษตรอินทรีย์   จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
      อื่นๆ ระบุ…………….. จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว 

 

3) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมบน
พื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงอาหาร
พื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน 
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ 

สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการของท้องถิ่น รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อและ
ขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร บริการต่างๆ 
ฯลฯ 
  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน  
      อาหาร ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 
      ของใช้ ได้แก่ …………………………………………………………………………………… 
      ของประดับตกแต่ง  ได้แก่ ……………………………………………………………… 
      ผลิตภัณฑ ์อื่นๆ ระบุ  ….……..…………………………………………………..………… 
      บริการ ได้แก่ ………………..…………………………………...................................... 
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4) ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่น จ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น  มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พนักงานขับรถน าเที่ยว  ลูกจ้างดูแลสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยว  การแสดง
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  มีการจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ได้แก่  
      มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
      การจ้างพนักงานขับรถน าเที่ยว  
      การรับเป็นลูกจ้างดูแลสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยว  
      การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
      อื่นๆ ระบุ …………………..………………………………………………..………………….. 
................................................................................................................................... 

 

5) สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิต
หรือให้บริการที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

พัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิต/บริการที่มีคุณภาพและได้รับ
การรับรองมาตรฐานมากขึ้น เช่น 
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
      มาตรฐาน Clean Food Good Taste  
      มาตรฐาน OTOP  
      มาตรฐาน อื่นๆ ระบุ…………..…………………………………………………………….... 
................................................................................................................................... 

 

6) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว 
และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการของชุมชน
และโครงการด้านความยั่งยืนทั้งในรูปแบบของเงินตราและที่ไม่ใช่
เงินตรา 

ก าหนดแนวทาง ระบบ หรือข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว 
และประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนของท้องถิ่น เช่น 
การพัฒนาชุมชน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
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  มีการจัดประชุม หรือจัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวขององค์กร เช่น ผู้ประกอบการ 
ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การก าหนด
ระเบียบปฏิบัติภายในพื้นที่ท่องเที่ยวขององค์กร เช่น การจัดท าธรรมนูญ เป็นต้น 

7) ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและ
บุคคล 

ช่วยกันคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล เช่น สนับสนุน
ให้มีการจดสิทธิบัตร 
  มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ขั้นตอนและวิธีการจดสิทธิบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

 

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
องค์กรมีการก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ก าหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับสิ่งมีชีวิต  มีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายามอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว มีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้ า องค์กรควรสนับสนุนภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย 
1) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้าน

การท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 
1.1) การใช้พลังงาน: ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการ

ใช้พลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีแผนงาน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และตรวจวัดการใช้พลังงาน
ในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีแผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์พลังงานและมีการสนับสนุนให้ใช้

 มีการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 
1.1) การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง  
      ตรวจวัด จดบันทึก และรายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและจัดเก็บ
ทั้งที่เป็นแฟ้มและสแกนใส่คอมพิวเตอร์ 
      มีแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
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เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตอบแทนและ
รายงานให้สาธารณชนรับทราบ 

1.2) การใช้น้ า: บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้ า
และการใช้น้ าอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้ าส าหรับการ
ท่องเที่ยวและชุมชนมีความสมดุลและด าเนินการร่วมกันได ้

1.3) น้ าดื่ม:มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ใน
การสันทนาการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า โดย
ต้องมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชน และมี
ระบบที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพน้ าอย่าง
ทันท่วงท ี

1.4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มีระบบที่ระบุถึงความ
เสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี
การปรับตัวเพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้
สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการประเมิน รวมทั้งมีการ
ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา การเลือกสถานที่ 
การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว 

1.5) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

      มีแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส าหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ และ
สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีส าหรับพลังงานหมุนเวียนมาใช้ รวมทั้งมีการสร้าง
แรงจูงใจให้ด าเนินการ 
1.2) การใช้น้ า 
      ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ า 
      สนับสนุนให้มีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมลดการใช้น้ า 
1.3) น้ าดื่ม 
      จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ 
      ตรวจวัด จดบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ 
      มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพน้ าอย่างทันท่วงที 
 
1.4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะ
ฝนแล้งรุนแรง ปริมาณน้ าฝนที่น้อยลง มลพิษหมอกควัน แผ่นดินไหว 
      ผลการวิเคราห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา การ
ก่อสร้าง การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ 
 
1.5) อื่นๆ ที่จ าเป็น ระบุ............................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
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2) จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ท่องเที่ยว และพร้อมที่จะเปิดเผยรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
มลพิษต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ 

 มีการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
      มลพิษทางน้ า (เช่น น้ าเสีย รายงานผลคุณภาพน้ าทิ้ง) ได้แก่........................ 
................................................................................................................................... 
      ขยะ/ของเสียที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัด) ได้แก่ ................. 
................................................................................................................................... 
      จัดท ารายงานการตรวจสอบมลพิษเพื่อเปิดเผย เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

3) ก าหนดมาตรการลดการใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ของ
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการ ลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ โดย
ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มีการ
ก าจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อลด
ปริมาณของเสีย และค าแนะน าในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม 
มีการส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อน ากลยุทธ์การลดของเสีย
และให้การตอบแทนผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ 

 มีการก าหนดมาตรการ 3R : Reduce Reuse Recycle ในพื้นที ่

 ลดการใช้ เช่น 
      ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน  
      ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานานๆ 
      ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
      ใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถ 
      ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ในงานประจ าปี หรือกิจกรรมขององค์กร 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

 ใช้ซ้ า เช่น  
      ใช้กระดาษ 2 หน้า  
      น าขวดแก้วมาใส่น้ ารับประทาน 
      น าขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

 น ากลับมาใช้ใหม่ เช่น  
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      คัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่หรือขาย อื่นๆ เช่น เศษกระดาษสามารถ
น าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ แก้วหรือพลาสติกมาใช้ใหม่เป็น
ขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ลดขยะ และการ
จัดการขยะอย่างเหมาะสม เมื่อปฏิบัติได้มีการให้รางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

4) ก าหนดมาตรการลดมลพิษ ที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการ
ด้านมลพิษ ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดย
ครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี  เสียง ความร้อน สารพิษ การ
สั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า 

 มีการก าหนดมาตรการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการมลพิษที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ ครอบคลุม กลิ่น แสง รังสี เสียง ความ
ร้อน สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า ด้วย เช่น 
      น้ าเสีย เช่น มีบ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      มีการคัดแยกขยะ 
      มีการป้องการเสียงรบกวนจากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

 

5) พิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ทดแทน
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป  

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางเลือก เช่น  
      พลังงานแสงอาทิตย์  
      พลังงานลม 
      พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
      ไบโอแก๊ส 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนา การเลือกสถานที่ การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวย

 มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออก
ไซต์ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์ 
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ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงถึงความท้าทายและ
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)) และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา การเลือกสถานที่ 
การออกแบบ และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อ
แสดงถึงความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น  
      จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า เช่น การอนุรักษ์พลังงาน 
      จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ โดยการรณรงค์ 
      ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ลดการใช้โฟม 
ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้สีสเปรย ์เป็นต้น 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

7) ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัด
จากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 มีการลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น  
      ก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธีธรรมชาติ ชีวภาพ 
      ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ บ ารุงต้นไม้ 
      การท าความสะอาดโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 
      ส่งเสริมกิจกรรมในการลดการใช้สารเคมีอันตรายรูปแบบอื่นๆ เช่น 
ฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู ้

 

8) ปกป้องเพื่อรักษาสภาพที่ดีของแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ 
และระบบนิเวศ (ทั้งทางทะเลและทางน้ า) มีการลดผลกระทบจาก
การเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ติดตามตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหว และมี
การฟื้นฟูหรือปิดพื้นที่หากจ าเป็น ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน  ก าหนดมาตรการเพื่อ

 มีการปกป้อง รักษาสภาพแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย สายพันธุ์ และระบบนิเวศ 
(ทั้งทางทะเลและทางน้ า) โดย 
      ติดตามตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหว  
      ฟื้นฟูหรือปิดพื้นที่หากจ าเป็น  
      ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน  
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ป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์
ของสายพันธุ์ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น 

      ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหลีก
เลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น 

9) ลดผลกระทบจากการขนส่ง 

 จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและสนับสนุนให้มีการ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 พิจารณาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน (ถ้าเป็นไปได้) 

 พัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีคุณภาพ  

 มีการลดผลกระทบจากการเดินทางและการขนส่ง โดย 
      จัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 
      ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น 
ให้มีการขี่จักรยาน รถราง และส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริการรถจักรยานให้เช่า  
      ส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน 
      พัฒนากลไกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
เช่น รถรางท่องเที่ยว รถไฟฟ้า ให้มีการจัดการได้สะดวก ราคาถูก 

 

10) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ส าหรับการเก็บ 
การจับ การแสดง และการขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ 

 มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ส าหรับการเก็บ การจับ การแสดง และ
การขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ 
      จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ การจับ การ
แสดง และการขาย ของป่าทั้งพืชและสัตว์ 
      จัดท าระเบียบปฏิบัติ เรื่องการ การเก็บ การจับ การแสดง และการขาย 
ของป่าทั้งพืชและสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      จัดให้มีคณะกรรมการ และแผนงานในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
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4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย 
องค์กรมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ก ากับดูแลขององค์กร โดย 
1) มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพ

อนามัยและมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นท่ีท่องเที่ยว 

 มีการก าหนดมาตรการความปลอดภัย และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น 
      แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562 
      มีการติดป้ายประกาศเตือนพื้นที่อันตราย หรือเขตหวงห้าม 
      มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อันตราย หรือเขตหวงห้าม 
      มีช่องทาง หรือเบอร์ติดต่อในการแจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ ติดไว้บริเวณที่
เห็นได้ชัดเจน 
      จัดท ามาตรการป้องกัน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรค
ระบาด ในพื้นที่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      มีมาตรการอื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………….. 

 

2) มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว 

 มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ หรือจากฝีมือ
มนุษย์ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น 
      แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย 
      แผนฉุกเฉิน และมาตรการป้องกัน และระงับเหตุ กรณีต่างๆ เช่น ไฟป่า 
น้ าป่าหลาก น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม โรคระบาด เป็นต้น 

 

3) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย ที่สอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว 

 มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ ส าหรับรองรับเหตุที่เกิดใน
แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น 
      มีหลักฐานการฝึกอบรมบุคลากร เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การระงับ
เหตุการณ์เกิดอัคคีภัย การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 
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      จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยาง รถดับเพลิง 
เป็นต้น 
      มีอุปกรณ์เตือนภัย เช่น ธงสัญญาณ เครื่องขยายเสียง สัญญาณแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นต้น 
      จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ 
พลาสเตอร์ ส าลี ยาล้างแผล ยาดม ยาหม่อง หน้ากากอนามัย 70% แอลกอฮอล์ ไว้
ในพื้นที่ เป็นต้น 
 

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 
องค์กรมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย (การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล) โดย 
1) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความ

ปลอดภัย มีป้ายบอกทางหรือค าแนะน าส าหรับการเข้าถึงพื้นที่
ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ชัดเจน 

 มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความ
ปลอดภัย เช่น 
      แผนที่น าทาง 
      ป้ายบอกทาง 
      โบรชัวร์แนะน าเส้นทางท่องเที่ยว 
      ถนนที่ได้มาตรฐาน 
 

 

2) ก าหนดข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษา
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย 

 มีการก าหนดข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบ ในการใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ห้ามเดิน
ลัดสนาม ห้ามเข้าพื้นที่อันตราย ห้ามทิ้งขยะ ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ แสดง
ให้รู้โดยทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
      ป้ายพื้นที่ท่องเที่ยว 
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      โบรชัวร์แนะน าการท่องเที่ยว 
      เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าก่อนเข้าพื้นที่ 
 

3) มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ  มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ โดย 
      มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
      มีห้องน้ าแยกเพศ ชาย-หญิง 
      มีจ านวนห้องน้ าเหมาะสมกับปริมาณนักท่องเที่ยว 
 

 

4) มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและ
มีปริมาณเหมาะสม 

 มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณ
เหมาะสม 
 

 

5) จัดหาสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับน ากลับมาใช้ใหม่และการ
บ าบัดของเสีย 

 มีการจัดเตรียมสิ่งส าหรับรองรับของเสียอื่นๆ เช่น ของเสียจากห้องน้ า หรือน้ า
ใช้จากการประกอบอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อน าไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 
 

 

6) จัดหาข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทราบและตระหนักถึงความส าคัญ การสื่อความหมายมี
ความถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม และข้อมูลจัดท าขึ้นโดย
ชุ มชนมี ส่ วนร่ วม  มี ก า ร เผยแพร่ ผ่ านช่ อ งทา งการสื่ อ ส าร 
(แอพพลิเคชั่น สื่อโสตทัศน์) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งมีการ
ให้ข้อมูลไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพื้นที่ท่องเที่ยวทาง

 มีการให้ข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงที่มาและ
ความส าคัญ โดย 
      ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม 
      ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมให้การจัดท าข้อมูล 
      มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น รูปภาพ เว็บไซต์  
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

 



25 / 35 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถานที่ส าคัญทางศาสนา 
วัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นภาษาต่างๆ 

      แผนผังพื้นที่ท่องเที่ยว 
      จัดท าเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจได้ เช่น ไทย อังกฤษ รูปภาพ 
อื่นๆ 
 

7) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้
สามารถเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 

 มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพ
ร่างกาย ต่างๆ เช่น 
      มีห้องน้ า  
      ที่จอดรถ 
      ทางลาด 
      รถวีลแชร์  
      ลิฟท์ หรือ บันไดเลื่อน 
      ป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ 
 

 

8) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 มีพื้นที่บริการหรือมีการให้ข้อมูลร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 

 

9) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์
ชุมชน หรือสินค้าหัตถกรรมชุมชน 

 มีพื้นที่บริการ หรือมีการให้ข้อมูลสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หรือสินค้าหัตถกรรมชุมชน 

 

4.3.6 การส่งเสริมการตลาด 
องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ค านึงถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ 
บริการ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความที่เป็นจริงและเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว โดย 
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1) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล 

 
 

 มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดทั้งปี  เช่น 
แพคเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ประกวดการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว แรลลี่
ปั่นจักรยานในแหล่งท่องเที่ยว 

 

2) สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้
ภาษาต่างๆ และสื่อที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคม 

 มีการส่งเสรมิการตลาดผ่านช่องทางที่หลากหลาย ใช้ข้อมูลถูกต้องเหมาะสม เข้าใจ
ง่าย เช่น  
      แถลงข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆ 
      ออกบูธจัดนิทรรศการ 
      ป้ายไวนิล /ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
      โบรชัวร์ / แผ่นพับ 
      เสียงตามสาย/ วิทยุชุมชน /รถกระจายเสียง 
      เว็บไซต์ /สังคมออนไลน์ 
และใช้ภาษาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเข้าใจได้ เช่น ไทย อังกฤษ สัญลักษณ์ 

 

3) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น 
      การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว 
      การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่น 

 

4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง 
องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น องค์กรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จัดท ารายงานต่อ
สาธารณชน และตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มรดกวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสิทธิมนุษยชน  จัดท ารายการและการประเมินทรัพย์สินและสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจัดท ารายการให้ทันสมัยและมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี 
โดย 
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1) ติดตาม ตรวจสอบผลสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 
ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ 

 มีการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อน ามา
วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น  
      ปริมาณขยะ 
      จ านวนอุบัติเหต ุและคดีอาชญากรรม 
      จ านวนโรงแรม ที่พัก 
      จ านวนร้านอาหาร 
      จ านวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
      จ านวน ประเภท ของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 
 

 

2) ก าหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยว โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 มีกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว มีการทบทวนและปรับปรุง
อยู่เสมอ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยกฎระเบียบมีการค านึงถึง 
      ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
      วิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
      ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 
      อื่นๆ ........................................................................................................ 
 

 

3) ติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการ
วางแผน โดยมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง 
และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบและควบคุม

 มีการติดตามและทบทวน แนวทาง กฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายในการ
วางแผน โดยมีการ 
      ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
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กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขาย การค้า การจัดแสดง หรือ
การมอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

      การใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนให้มี
ความยั่งยืน  
 มีการติดตามและตรวจสอบและควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ขาย การค้า การจัดแสดง หรือการมอบ ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี 

4) ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยว 
และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่น 

 มีการจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจาก 
      นักท่องเที่ยว เช่น แบบสอบถาม เว็บไซต์ Facebook 
      ชุมชนท้องถิ่น เช่น ประชุมรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม  
      อื่นๆ ........................................................................................................ 

 

5) ติดตามรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก 
การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 

 มีการสรุปรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
จดบันทึก 
      ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว  
      รายได้ต่อห้องพัก  
      การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน  
      รายได้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 

 

6) บันทึกจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและ
ค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่งตามประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็น
รายเดือน 

 มีการจดบันทึกข้อมูล ได้แก่ 
      จ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี  
      อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี  โดยแบ่งตามประเภท 
ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน 
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7) ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ  มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบจากการติดตามและตรวจสอบ 

      รายงานสรุปผลการด าเนินงานการแก้ไขปรับปรุง 
      อื่นๆ ระบุ...................................................................................................................... 
 

 

4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปด าเนินงาน โดย 
1) พัฒนากิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการ
ท่องเที่ยว 

 มีกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น 
      เอกสารประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
      รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
      ป้ายประชาสัมพันธ ์
      วิทยุ/โทรทัศน์ 
      เว็บไซต์/สังคมออนไลน์ 
 

 

2) สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 มีการเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการหรือมาศึกษา
ดูงานที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งานประเพณี กิจกรรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว 
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3) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ก ากับดูแล 

 มีกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเช่น งาน
ประเพณี กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว กับผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ชุมชน 
 
 

 

4.4 การสนับสนุน 
4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 
องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุ คลากรเหล่านั้นมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

1) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ ดังนี้ 
1.1) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 
1.2) แผนการด าเนินงาน 
1.3) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
1.4) การฝึกอบรมประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 
1.5) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในเรื่องต่างๆ เช่น 
      ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 
      แผนการด าเนินงาน 
      ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      ฝึกอบรมประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤต 
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2) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความ
ตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือ
บุคลากรใหม ่

 มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใหม่ 
กรณีที่มีการสับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือ บุคลากรใหม่ โดย 
      ปฐมนิเทศน ์
      จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอมอบงาน 
      จัดท าค าสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
 

 

4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
4.4.2.1 การสื่อสาร 
องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม องค์กรมี
ระบบที่จะส่งเสริมมาตรฐานนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานนี้ และควรจะมีการจัดท ารายชื่อผู้ประกอบการในพื้นที่ก ากับดูแลที่ มีการผนวกเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดย 

1) ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความ
พร้อมของกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มีช่องทางและวิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น วารสาร จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook 
เว็บไซต์ อีเมล ์

 

2) จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็น
กลาง ตรงต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 

 ข้อมูลที่จัดเตรียมส าหรับสื่อสารเข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 

 

3) สนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัว
ของพื้นที่ท่องเที่ยว ด้วยการให้ความรู้เรื่องของสภาพภูมิอากาศ
ทั้งต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว 

 ให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น เช่น  
      การพัฒนาชุมชน  
      การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
      การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
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      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      อื่นๆ ระบุ.................................................................................................. 

4) สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี้ 
4.1) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 
4.2) แผนการด าเนินงาน 
4.3) ข้อมูลขององค์กร 
4.4) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 
4.5) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของ

องค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ท่องเที่ยว 

4.6) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
4.7) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่

ท่อง เที่ ยว เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน 

4.8) กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อ
ป้องกันการค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือการ
แสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น 
โดยเฉพาะ เด็ก วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย 

4.9) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 มีข้อมูลที่จัดเตรียมมปีระเด็นดังต่อไปนี้ 
      ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 
      แผนการด าเนินงาน 
      ข้อมูลขององค์กร 
      ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 
      ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและผลการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว 
      ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
      กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษา
พื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
      กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการค้าประเวณี 
การมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ 
เด็ก วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย 
      แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
      รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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4.10) รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

4.11) อื่นๆ ที่จ าเป็น 
4.4.2.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีกรอบเวลาใน
การด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย 

1) ก าหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการ
รับข้อร้อง เรียน การค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน การ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการ
ด าเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

 มีการจัดท าขั้นตอนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย 
      จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
      มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กรทราบ 
      ระบุช่องทางการรับข้อร้องเรียน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
      ระบุแนวทางการหาสาเหตุของข้อร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ระบุแนวทางการด าเนินการแก้ไข โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขที่ชัดเจน 
      ระบุแนวทางป้องกันการเกิดซ้ า 
      ระบุแนวทางการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
      จัดท าสรุปผลการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 

 

2) จัดเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 

 มีการระบุระยะเวลาในการจัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน  เช่น 
จัดเก็บไว้ 10 ป ีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
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4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 
องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างจรงิจัง โดย 

1) ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ  มีการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นระยะๆ เช่น 
ประชุมติดตามงานทุกเดือน  
 

 

2) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้

 มีการสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
เมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 
 

 

3) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

 มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ และแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบ และ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ า 
 

 

4.6 การทบทวนผลการด าเนินงาน 
องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย 

1) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างน้อยทุก 6 เดือน  มีการจัดประชุมทุก 6 เดือน ร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ 
ชุมชน เพื่อติดตามผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงานด้านการท่องเที่ยว 

 

2) ทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 
2.1) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
2.2) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
2.3) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 
2.4) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

 มีการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังนี้ 
      ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
      ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
      ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 
      ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
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2.5) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

2.6) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 
2.7) การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
2.8) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

      การเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน 

  ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 
  การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 



แบบฟอร์มส าหรับท า Workshop



 

 

 

 

 

 

Workshop 1:  

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 1: ตารางการวิเคราะหผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1. การให้คะแนนล าดับความส าคัญและความมีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1) นิยาม 

ความส าคัญ หมายถึง ระดับความจ าเป็น ความสนใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร 

การมีอิทธิพล หมายถึง พลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน หรือขัดขวางการ
บรรลุผลของวัตถุประสงค์และการด าเนินกิจกรรมขององค์กร 

1.2) แนวทางในการจัดล าดับความส าคญัและความมีอิทธิพลของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

รายการ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ความส าคัญ 1 2 3 4 

การมีอิทธิพล 1 2 3 4 

1.3) ผลการจัดล าดบัความส าคัญและความมีอทิธิพลของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความส าคัญ การมีอิทธิพล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญและความมีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1)  แนวทางในการวิเคราะห ์

ส าคัญมาก/ 

มีอิทธิพลน้อย 

ส าคัญมาก/ 

มีอิทธิพลมาก 

ส าคัญน้อย/ 

มีอิทธิพลน้อย 

ส าคัญน้อย/ 

มีอิทธิพลมาก 
 

 

2.2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คว
าม

ส า
คัญ

 

4 

 
 
 
 

   

3 

 
 
 
 

   

2 

 
 
 
 

   

1 

 
 
 
 

   

  1 2 3 4 
   อิทธิพล   

 

  



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.3) การน าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล โดยจัดระดับ
ความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ ดังนี้ 

 

รายการ การจัดระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส าคัญมาก/มีอิทธิพลมาก 1  

 

 

 

ส าคัญน้อย/มีอิทธิพลมาก 2  

 

 

 

ส าคัญมาก/มีอิทธิพลน้อย 3  

 

 

 

ส าคัญน้อย/มีอิทธิพลน้อย 4  

 

 

 

 



Workshop 2:  
ปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือน



กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

        1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏิทินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

อบต/ทต…………………………………..………..

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

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



การเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการทวนสอบ และ       
การทบทวนหลังการอบรม  

(After Action Review: AAR) 



DASTA

เตรียมความพรอมสําหรับการทวนสอบ

1

วัตถุประสงคการตรวจประเมิน

ประเมินความครบถวนของเอกสาร
ประเมินความสอดคลองของการดําเนินงานตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2



เตรียมความพรอมในการทวนสอบ
• ขอมูลและรายละเอียดขององคกร เพื่อนําเสนอทีมทวนสอบให

เห็นภาพรวม เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส เชน 
• ขอมูลพื้นฐานองคกร
• นโยบาย โครงสราง ดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
• สรุปผลการประเมินสถานะเริ่มตนเทียบกับมาตรฐาน
• หลักฐานเอกสารอางอิงที่แสดงความสอดคลองกับมาตรฐาน 

เชน แผนยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน เอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือ รายงานการประชุมตางๆ เปนตน

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3

เตรียมความพรอมในการทวนสอบ
• ขอมูลและรายละเอียดขององคกร เพื่อนําเสนอทีมทวนสอบให

เห็นภาพรวม (ตอ)

• เตรียมความพรอมภายในพ้ืนที่ทองเที่ยว ตามขอกําหนด 
4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายบอก
ทาง หองสุขา ถังขยะ เปนตน

เตรียมความพรอมในการทวนสอบในสถานประกอบการ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เตรียมความพรอมในการทวนสอบ
• นัดหมายผูบริหารเพื่อใหการสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (ผานระบบออนไลน)

• นัดหมายผูรับผิดชอบหรือผูเกี่ยวของดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
• จัดผูนําทางในการลงพื้นที่แหลงทองเที่ยว (เพื่อถาย Clip VDO หรือ 

VDO Call)

เตรียมความพรอมในการทวนสอบในสถานประกอบการ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5

กําหนดการทวนสอบในองคกร

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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DASTA

การระดมสมองเพื่อการพัฒนา
AAR: After Action Review

7

ส่ิงท่ีองคกรคาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการฯ

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง/สิ่งที่เปนไปตามความคาดหวังจากการเขารวมโครงการฯ

สิ่งท่ีไมเปนไปตามความคาดหวังจากการเขารวมโครงการฯ

ขอคิดเห็นอื่นๆ ในการดําเนินการของโครงการฯ

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สิ่งที่องคกรคาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการฯ

• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง/สิ่งท่ีเปนไปตามความคาดหวังจากการเขารวม
โครงการฯ

• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สิ่งท่ีไมเปนไปตามความคาดหวังจากการเขารวมโครงการฯ

• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ขอคิดเห็นอื่นๆ ในการดําเนินการของโครงการฯ

• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม: พัฒนาเครือขาย อพท.นอย
โครงการสงเสริมการใหบริการดานองคความรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
12




	Blank Page



