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รายงานการประชุมพิจารณารางมาตรฐานสําหรับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

รายงานการประชุมพิจารณารางมาตรฐานสําหรับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

รายงานการประชุมพิจารณารางมาตรฐานสําหรับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

รายงานสรุปประเด็นการเก็บขอมูลองคกรที่มีบทบาทบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

1) เทศบาลตําบลทาวอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2) เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3) เทศบาลตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4) เทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

5) องคการบริหารสวนตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด

6) องคการบริหารสวนตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

7) องคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน

8) องคการบริหารสวนตําบลบอสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน

9) เทศบาลตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย

10) องคการบริหารสวนตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บขอมูลองคกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยว 



รายงานการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานสาํหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันพฤหสับดีที ่๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุ อพท. ๑ ชัน้ ๓๑ อาคารทิปโก้ พญาไท กรุงเทพฯ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดํารงค์ แสงกวีเลิศ  รองผู้อํานวยการ อพท. (๑) ประธานการประชุม 
๒. นายธิติ จันทร์แต่งผล  รองผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๓ 
๓. นายสมจินต์ ชาญกระบ่ี รองผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๗ 
๔. ดร. พรสุข จงประสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว 
๕. นายสุเทพ เก้ือสังข์  ผู้อํานวยการสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๖. นายสุธีร์ สธนสถาพร  ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
๗. นายอาชวิน สุขสว่าง  ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว อพท. ๗ 
๘. น.ส. นุชสรา เทียนไชย หัวหน้างานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
๙. นายพรพล น้อยธรรมราช  เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ 
๑๐. น.ส. มัธนา เมนแก  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
๑๑. น.ส. ศริิลกัษณ์  สุวรรณเกตุ  เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
๑๒. น.ส. นพมาศ     ทิตระกูล  เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี ธัศวรรสน์  พิมพโกวิท เจ้าหน้าที่สื่อสารภายใน 
๑๔. นายปิยวุฒิ อ้ึงวิเชียร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสิทธิศกัด์ิ ปฐมวารี  ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๑  (ติดราชการ) 
๒. นายธรรมนูญ  ภาคธูป  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารแผน อพท. ๕ (ติดราชการ) 
๓. นายธนกฤต ภัทร์ธราธร  หัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ (ติดราชการ) 



ผู้เขา้ร่วมประชุม  
 ๑. นายพนม วงศ์ไทย   เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๓ 
 ๒. นายวรภัทร์ หอมวิเชียร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ  หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว 
 ๔. นายเอกชัย สีทํามา   เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
 ๕. นายจุฑา จั่นลา   เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ 
 ๖. น.ส. ฐนิดา วุฒิกรีเกียรติ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 การประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่งานมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้ทําการยกร่างมาตรฐานฯ ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(อพท.)  ซึ่งคณะผู้จัดทําจะได้นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงร่างมาตรฐานสําหรับการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือนําเสนออีกครั้งต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องภายนอก อพท. ก่อนการ
ประกาศใช้มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๒. เรื่องเพ่ือพจิารณา 
 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ดังน้ี 
 ๒.๑ นายสมจินต์  ชาญกระบ่ี เสนอให้มีการเก็บข้อมูลจากองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาใช้ประกอบการจัดทําร่างมาตรฐานก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท. ๗) 
ยินดีจะให้ข้อมูลและเป็นพ้ืนที่นําร่องในการนํามาตรฐานไปทดลองใช้ ทั้งน้ี นอกจากการทดลองใช้ร่าง
มาตรฐานกับองค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษของ อพท. แล้ว หากเป็นไปได้ควรมีการทดลองใช้กับองค์กรที่อยู่นอก
พ้ืนที่พิเศษของ อพท. ด้วย เน่ืองจากพ้ืนที่ภายนอกไม่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท. จึงอาจมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไป 
 นายสมจินต์  ชาญกระบ่ี เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่าเห็นด้วยที่ต้องมีมาตรฐาน แต่จะมีวิธีการ
ชักชวน อปท. ให้เข้าร่วมรับการประเมินอย่างไร ผู้ตรวจประเมินและผู้รับรองเป็นใคร และในระยะยาวจะจัดต้ัง
เป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานหรือไม่  



๒.๒ นายอาชวิน  สุขสว่าง ให้ข้อคิดเห็นว่าจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนกับพ้ืนที่ในบริบทของ
ความย่ังยืน และควรมีการหารือกับ อปท. เพ่ือพิจารณาว่าหากต้องนํามาตรฐานไปปฏิบัติจะติดขัดตรงส่วนใด
หรือไม่ นอกจากน้ี ควรมีการเตรียมการก่อนเข้าไปในพ้ืนที่ รวมท้ังวิธีการที่จะนํามาตรฐานเข้าไปใช้  

 นอกจากน้ี ในส่วนของข้อกําหนดการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม 
ขอให้เพ่ิมความชัดเจนในข้อกําหนดด้านเศรษฐกิจมากย่ิงข้ึน 

๒.๓ นายสุธีร์  สธนสถาพร ให้ข้อคิดเห็นว่าต้องจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร 
และกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะให้ อปท. นําไปปฏิบัติ ทั้งน้ี แผนการดําเนินงานและกระบวนการทั้งหมด
อาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆอีก เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้อง  งบประมาณ ลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนเป็น
อย่างไร ทางพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์อะไร ทําไมต้องปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์อะไร น่ัน
หมายความว่ามาตรฐานเป็นกลไกหน่ึงของกระบวนการทั้งหมดเท่าน้ัน  

นายสุธีร์ สธนสถาพร  เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่าการดําเนินการอาจใช้แผนระยะสั้นก่อนเพื่อจูง
ใจให้ อปท. เข้าร่วมและนําไปปฏิบัติ โดย อพท. อาจให้ประโยชน์กับทางพ้ืนที่ในลักษณะของงบประมาณ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ดังน้ัน การประเมินก็จะง่ายขึ้นและติดตามประเมินผลได้ จากน้ันจึงทําการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

๒.๔ นายสุเทพ  เก้ือสังข์ ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมสําหรับประโยชน์ที่องค์กรที่นํามาตรฐานไปปฏิบัติ
จะได้รับน้ัน ในความเป็นจริงแล้ว อปท. มีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ อปท. มีหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ เรื่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วย แต่ในความเป็นจริงมี อปท. ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ที่มีหน่วยงานการท่องเที่ยวโดยตรง โดยกว่าร้อย
ละ ๙๐ ได้นําเรื่องการท่องเที่ยวไปผนวกไว้ที่สํานักงานปลัดเทศบาล ดังน้ัน หาก อพท. ผลักดันให้ อปท. มีการ
นํามาตรฐานไปปฏิบัติก็จะเป็นการส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวและอาจมี
การปรับโครงสร้างให้มีตําแหน่งงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจนขึ้น 

นอกจากน้ี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามท่ี สทช. ได้จัดทําเกณฑ์รับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ขึ้นมา เพ่ือให้ทราบกระบวนการในการทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการนํามาตรฐานไปใช้ พร้อม
เสนอแนะให้มีการถอดบทเรียนกับ สทช. ทั้งน้ี ในการทํางานมาตรฐานควรต้ังเป็นคณะทํางานที่มาจากทุกภาค
ส่วน (co-creation) มีนักวิชาการผู้รู้และมีประสบการณ์ในคณะทํางาน เช่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือติดตามและประเมินผล โดย อพท. เป็นผู้คิดและสนับสนุน จะทําให้เกิดความน่าเช่ือถือและ
การยอมรับมากกว่าการทํางานองค์กรเดียว และยังได้มุมมองที่หลากหลาย สิ่งสําคัญคือ การสร้างแรงจูงใจ 
ต้องแสดงให้เห็นว่าการทําตามมาตรฐาน นอกจากทําตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดแล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมดีขึ้น  

๒.๕ นายธิติ จันทร์แต่งผล ได้เสนอความเห็นว่า เมื่อเข้าพ้ืนที่ควรมีแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ 
(Check list) สําหรับใช้ประเมินสถานะเร่ิมต้น (Self-assessment) ด้วย นอกจากร่างมาตรฐานฉบับน้ีแล้ว 
เพ่ือที่จะได้เห็นปัญหาและอุปสรรค หากจะมีการนํามาตรฐานไปใช้  

มติที่ประชุม ๑.  ให้งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนทําการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินสถานะ
เบ้ืองต้นของพ้ืนที่ก่อนที่จะเชิญประชุมภายใน อพท. อีกครั้งหน่ึง โดยเบ้ืองต้นเห็นควรมีการเก็บข้อมูล อปท. 
ในพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๗  



๒. ให้งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนนําเสนอร่างระบบการจัดการท่องเที่ยว 
อย่างย่ังยืน พร้อมแผนงานและกระบวนการดําเนินงานอีกครั้งหน่ึง  

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

ดร.พรสุข  จงประสิทธ์ิ น.ส.นุชสรา  เทียนไชย
หัวหนางานมาตรฐานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผอ.สพข. 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  



รายงานการประชุมพิจารณาการจัดทํามาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุ อพท. ๑ ชัน้ ๓๑ อาคารทิปโก้ พญาไท กรุงเทพฯ 

ผู้มาประชุม 
๑.  ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อพท.   ประธานการประชุม 
๒.  นายสิทธิศักด์ิ ปฐมวารี  ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๑  

(ประชุมผ่าน VDO Conference)  
๓.  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์   ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๓  

(ประชุมผ่าน VDO Conference) 
๔.  นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๕ 
๕.  ดร. ชุมพล มุสิกานนท ์ ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๖ 
๖.  นายธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๓  

(ประชุมผ่าน VDO Conference) 
๗.  ดร.พรสุข จงประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว 
๘.  นายสุเทพ เก้ือสังข์ ผู้อํานวยการสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๙.  นายสุธีร์ สธนสถาพร ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
๑๐.  นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ   ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๑๑.  นายสุรอาจ คุณกมุท   ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ อพท. ๕  

(ประชุมผ่าน VDO Conference) 
๑๒.  นายสมเกียรติ อํานวยสุวรรณ หัวหน้างานบริหารภาคีเครือข่าย 
๑๓.  นายธนกฤต ภัทร์ธราธร หัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
๑๔.  นางสาววรรณวิภา ภานุมาต หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว 
๑๕.  นางประภัสสร วรรธนะภูติ หัวหน้างานองค์ความรู้ 
๑๖.  นางสาวดวงกมล ทองมั่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
๑๗.  นางสาวกัญจน์กนก มีแสง หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์องค์กรและงบประมาณ 
๑๘.  นางสาวนุชสรา เทียนไชย หวัหน้างานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
๑๙.  นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  

(ประชุมผ่าน VDO Conference) 
๒๐.  นายกรกช พบประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 



 ๒๑.  นายนพดล จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์  
 ๒๒.  นางสาวศิริลักษณ์   สุวรรณเกตุ เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
 ๒๓. นางสาวนพมาศ ทิตระกูล เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
 ๒๔.  นายปิยวุฒิ อ้ึงวิเชียร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
 ๑.  นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว 
 ๒.  นายคัชพล จั่นเพชร  เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  
 ๓.  นางสาวโรสิตา โหลสกุล  เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ 
 ๔.  นายจุฑา จั่นลา เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ 
 ๕.  นายเอกชัย สีทํามา เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
 ๖.  นายวรภัทร์ หอมวิเชียร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๗.  นางสาวธนพรพรรณ พลคีรีย์ เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 การประชุมพิจารณามาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (ฉบับร่างที่ ๒) ที่งานมาตรฐาน
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้ทําการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานฯ ขึ้นมาในคร้ังน้ี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องภายใน อพท. ซึ่งคณะผู้จัดทําจะได้นําความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงร่างมาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และนําเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องภายนอก อพท. ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ ต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
๒. เรื่องเพ่ือพจิารณา 
 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (ฉบับ
ร่างที่ ๒) ดังน้ี 

๒.๑  ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๖ เสนอให้มีการปรับภาษาในมาตรฐาน โดย
ควรเป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีนิยามศัพท์ที่ชัดเจน และในการนํามาตรฐานไปใช้ จะต้องมีมาตรการ
จูงใจให้หน่วยงานหรือองค์กรสมัครใจในการนําไปใช้ เน่ืองจากการทําตามมาตรฐาน จะทําให้องค์กรมีภาระ
งานที่เพ่ิมขึ้น 
 ๒.๒  นายสิทธิศักด์ิ ปฐมวารี ผู้จัดการพ้ืนที่ พิ เศษ อพท . ๑ ให้ข้อคิดเห็นว่า การจะใช้คําว่า 
“มาตรฐาน” ต้องเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง และจะต้องไม่ทับซ้อนกับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว การ
นํามาตรฐานไปใช้ ต้องสัมฤทธ์ิผลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ต้องตอบให้ได้ว่าคําว่า “ย่ังยืน” จะจบที่
ตรงไหน 



  นอกจากน้ีได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีการปรับมาตรฐานในส่วนการนิยามศัพท์ที่ต้องชัดเจน 
เช่น การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน มีคํานิยามระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตราที่ ๓ อยู่แล้ว และคํานิยามของหลักการน้ัน
สั้นเกินไป ด้านการนิยามผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการถูกเลือกปฏิบัติ จะ
สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับ universal design มาใช้ได้หรือไม่ ในส่วนขอบข่ายซึ่งระบุว่า “...รวมท้ังมีการ
ดําเนินงานได้ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้”   เป็นเรื่องที่ทําได้ยาก ด้านคณะทํางานบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว นิยามและข้อปฏิบัติในข้อน้ีค่อนข้างขัดกันว่าจะเป็นการโดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป และการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน ควรระบุ “กระบวนการ” และ “ขั้นตอน” ที่ชัดเจนกว่าน้ี  
 ๒.๓  นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๕ เสนอว่าเกณฑ์ที่จัดทําขึ้น ควรใช้
ควบคู่กับเกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ือการประกาศพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือ
ประเมินแหล่งว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดและควรพัฒนาอย่างไร เน่ืองจากหากเป็นการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีวาระการทํางาน ๔ ปี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้ต้องเร่ิมต้นการดําเนินงานใหม่ 
นอกจากน้ี ควรมีการสัมภาษณ์ชุมชนจริงๆ ด้วย ควรมองท่ีความเข้มแข็งของชุมชนมากกว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  และควรร่วมมือกับพ้ืนที่ เน่ืองจาก
แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน บางเกณฑ์อาจเหมาะสมกับบางพ้ืนที่เท่าน้ัน จึงต้องกําหนดนํ้าหนักของเกณฑ์ใน
แต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ี การนํามาตรฐานไปใช้ควรจะต้องมีการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและพ้ืนที่พิเศษ 
เน่ืองจากความใกล้ชิดในการเข้าไปดูแลมีความแตกต่างกัน ในส่วนของมาตรฐาน เห็นควรเพ่ิมเติมประเด็น
เศรษฐกิจพอเพียง จะทําอย่างไรให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 ๒.๔  นายสุเทพ เก้ือสังข์ ผู้อํานวยการสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ในส่วนของ
คําศัพท์และนิยาม หากเป็นคําที่ อพท. ได้มีการนิยามไว้แล้ว สามารถนํามาใช้ได้เลย และควรใช้คําว่า 
“แนวทาง” มากกว่าคําว่า “เกณฑ์” เน่ืองจากเป็นการกล่าวถึงแนวทางที่จะนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
โดยสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึง คือ จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างไร เช่น การประชุมร่วมกัน การเปิดโอกาส
ให้เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วม 
  การนํามาตรฐานไปใช้ ในปีแรกอาจเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ ๑๐-๑๕ ชุมชนจากชุมชนต้นแบบของ 
สทช. โดยจะต้องมีการวางแผนร่วมกับชุมชน มีการติดตามและประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานในปีต่อๆ ไป การนํามาตรฐานไปใช้อาจวัดผลในช่วง ๒-๓ ปี มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัล ทั้งน้ี 
ควรมองแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าพ้ืนที่ การนํามาตรฐานไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเสี่ยงจาก
การเมือง เน่ืองจากวาระการทํางานเพียง ๔ ปี แต่หากเป็นพ้ืนที่อุทยานหรือแหล่งโบราณคดี เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดผลกระทบมากนัก ประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม ได้แก่ มาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ความปลอดภัย นักสื่อความหมาย เป็นต้น  
 ๒.๕  นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร เสนอว่าควรเพิ่มหัวข้อ Crisis PR 
Management ในด้านการสื่อสาร เพ่ือเป็นการเสริมให้องค์กรสามารถสื่อสารได้อย่างทันการณ์ในภาวะวิกฤต 
 ๒.๖  นายสุรอาจ  คุณกมุท ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ อพท. ๕ ให้ความเห็นว่า ควรให้ความสําคัญ
กับเร่ืองเกณฑ์การให้คะแนน และจะต้องให้เวลาชุมชนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งน้ี ต้องมีมาตรการจูงใจ 
และจะต้องพิจารณาว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนใดในการดําเนินงาน 



๒.๗  นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๓ ให้ความเห็นว่า การนํามาตรฐานไปใช้ใน
บางพ้ืนที่ เช่น พัทยา มีความซับซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่น้ันมีความยาก-ง่าย
แตกต่างกัน หากเป็นองค์กรขนาดเล็กสามารถชักชวนได้ไม่ยาก แต่หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น เมืองพัทยา 
การนํามาตรฐานไปใช้เป็นเรื่องใหญ่ เน่ืองจากองค์กรมีความเป็นตัวของตัวเอง ดังน้ัน มาตรฐานคงไม่สามารถ
ใช้ได้ทุกพ้ืนที่ นอกจากน้ี ชุมชนในบางพ้ืนที่ยังมีความขัดแย้งกับเทศบาล มีเร่ืองการเมืองท้องถิ่นเข้ามา
เก่ียวข้อง การนํามาตรฐานไปใช้อาจเป็นการสร้างความขัดแย้งเพ่ิมขึ้น  

๒.๘  นางสาววรรณวิภา ภานุมาต หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ให้ความเห็นว่า ช่ือ
เกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ หากจะใช้ช่ือดังกล่าว น่าจะต้องมีประเด็นที่ครอบคุลม
มากกว่าน้ี อาจระบุในช่ือมาตรฐานว่าใช้สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการจัดทํามาตรฐาน จะต้อง
คิด Implementation Plan ควบคู่ไปด้วย อาจดูตัวอย่างจาก GSTC และในการประเมิน หากให้นํ้าหนักกับ
เอกสาร (paper based) มากเกินไป ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนความเป็นจริง     
  ในส่วนของมาตรฐาน ควรใช้คําง่ายๆ และคําศัพท์เฉพาะจะต้องนิยามให้ชัดเจน ด้านแนวทาง
สนับสนุนศักยภาพชุมชน ควรเน้นเร่ืองการท่องเที่ยวมากข้ึน ทั้งน้ี เรื่องการ zoning ขีดความสามารถในการ
รองรับ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
การสนับสนุน 

มติที่ประชุม ๑. ให้งานมาตรฐานฯ ดําเนินการปรับแก้มาตรฐานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมตามความเหมาะสม 

 ๒ . ให้งานมาตรฐานฯ จัดทํา implementation plan ให้แล้วเสร็จก่อนจัดการ
ประชุมผู้เช่ียวชาญภายนอก 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

น.ส.นพมาศ  ทิตระกูล 
เจาหนาที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ดร.พรสุข  จงประสิทธ์ิ 
ผอ.สพข. 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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รายงานการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานส าหรับการจดัการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฉบับร่างที่ ๓) 

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุ อพท. ๑ ชัน้ ๓๑ อาคารทิปโก้ พญาไท กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.ชูวิทย์  มิตรชอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพท. ประธานการประชุม 
๒. ดร.พรสุข  จงประสิทธิ ์ ผอ.สพข. 
๓. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์  บุลยเลิศ กรมการท่องเที่ยว 
๔. อ.ดร.พันธุมดี เกตะวันดี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕. รศ.ดร.พรรณี   สวนเพลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๖. คุณวิชาญ  สขุสว่าง กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
๗. คุณส าราญ  สอนผึ้ง สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
๘. คุณสามารถ  ศรีดาวเรือง สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย 
๙. คุณบุญตา  บางใย  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
๑๐. คุณปิยะนุช  บุญเย็น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๑๑. คุณธเนศ  วรศรัณย์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จิระพรพัฒน์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑๓. คุณสุดกล้า  บุญญนันท์ นักวิชาการอิสระ 
๑๔. คุณมาลินี สุขสอุรรถ นักวิชาการอิสระ 
๑๕. คุณสุปราณี  กรงนิตย์ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๑๖. นางสาวนุชสรา  เทียนไชย หัวหน้างานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๑๗. นางสาวนพมาศ  ทิตระกลู เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
๑๘. นายเอกชัย  สีท ามา เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
๑๙. นายคัชพล  จัน่เพชร เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  
๒๐. นางสาวโรสิตา  โหลสกุล เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

๑.  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานส าหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฉบับร่างที่ ๓) ที่ สพข. 
โดยงานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ท าการยกร่างมาตรฐานฯ ขึ้นมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อพท. โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
ประชุมในครั้งนี้ คณะผู้จัดท าจะน าไปปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ต่อไป โดย ผอ.สพข. 
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าร่างมาตรฐานส าหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหัวหน้า
งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน าเสนอร่างมาตรฐานฯ ต่อที่ประชุมให้รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๒.  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานส าหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(ฉบับร่างที่ ๓) ซึ่งในเบื้องต้นได้ให้ชื่อว่า “เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ดังนี ้

 ๒.๑  คุณสามารถ  ศรีดาวเรือง  จากสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ได้ให้ความคิดเห็นถึง การท า
มาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสารและโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมเท่าที่ควร บริษัททัวรค์วรได้มีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ในฐานะที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการท่องเที่ยว 

 ๒.๒  อ.ดร.พันธุมดี เกตะวันดี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ 
ดังนี ้

๒.๒.๑ ค าว่า “องค์กร” ในหัวข้อ “ค าศัพท์และนิยาม” ควรขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ทราบว่าองค์กรที่จะน าร่างมาตรฐานฯ นี้ไปใชเ้ป็นองค์กรใดได้บ้าง 

๒.๒.๒  การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามร่างมาตรฐานฯ ฉบับ
น้ี ควรก าหนดบทบาทและระดับการเข้ามามีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 

๒.๒.๓  ควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับจากการน าร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ไปใช้ เช่น 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ควรสร้างให้เกิดความสมดุลทั้ง
นักท่องเที่ยวและชุมชน เนื่องจาก อพท. เป็นหน่วยงานที่ดูแลในด้าน supply side ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่อง
การตลาด 

๒.๒.๔ ควรพิจารณาประเด็นมลพิษทางสายตา (Visual pollution) เช่น ความสะอาด ขนาด 
ความถูกต้องของป้ายที่ให้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยว โดยอาจเพิ่มเติมประเด็นนี้ในแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

 ๒.๓  คุณส าราญ  สอนผึ้ง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ 
ดังนี ้

๒.๓.๑  ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงการน าร่างมาตรฐานฯ ไปใช้ เนื่องจากมาตรฐาน
โดยทั่วไปจะมีการระบุการน ามาตรฐานไปใช้ในหัวข้อ “ขอบเขตและการน าไปใช้” 

๒.๓.๒  ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนีใ้ชช้ื่อว่า “เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” แต่
เนื้อหาในร่างมาตรฐานฯ มีลักษณะเป็นแนวทาง (Guideline) หากต้องการให้ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้เป็น
แนวทาง ควรเพิ่มแนวทางของการปฏิบัติลงในเอกสารให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น แต่หากต้องการให้ร่างมาตรฐานฯ 
ฉบับนี้มีลักษณะเป็นมาตรฐาน (Standard) ควรจะต้องจัดท าเกณฑ์และมีการก าหนดตัวชี้วัดในการพิจารณา
ผลการด าเนินงานเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานด้วย 

๒.๓.๓  การอ้างอิงเอกสารต่างๆ ควรใช้ฉบับล่าสุด เช่น ISO 14001 ควรใชฉ้บับปี 2015 

๒.๓.๔  หัวข้อ “บทน า”ควรมีการเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน มี
การกระจายอยู่ในหลายย่อหน้า  

http://wqm.pcd.go.th/water/index.php/2014-03-23-13-42-36/2014-03-23-14-18-43/42-visual-pollution
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๒.๓.๕  ควรเปลี่ยนหัวข้อ “เกณฑ์การปฏิบัติ” เป็น “แนวทางการปฏิบัต”ิ 

๒.๓.๖  หัวข้อ “คณะท างานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” หากดูในรายละเอียดจะพบว่า 
บทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการก าหนดนโยบาย ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนจากค าว่า “คณะท างาน” 
เป็น “คณะกรรมการ” ซึ่งน่าจะถูกต้องมากกว่า 

๒.๓.๗ หัวข้อ “การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน” โดยทั่วไปการวัดผลจะวัดผล
โดยพิจารณาเทียบกับวัตถุประสงค์มากกว่าการพิจารณาผลจากการด าเนินงานตามแผนงาน 

๒.๓.๘ หัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและความตระหนัก” ควรเพิ่มเติม
รายละเอียดของบุคลากรและผู้ เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวด้วย และควรมีวิธีการเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถ และความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว  

๒.๓.๙ การด าเนินงานในขั้นต่อไป ควรจะต้องมีการจัดท าแนวทางในการน าไปปฏิบัติและ
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับพิจารณาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ของมาตรฐาน  

 ๒.๔  คุณธเนศ  วรศรัณย์ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 

๒.๔.๑ ร่างมาตรฐานฯ ควรมีการระบุเรื่อง “กระบวนการในการจัดสรรประโยชน์เพื่อดูแลหรือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม” โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ภาครัฐดูแลจะมีเงินสนับสนุนในขณะที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของเอกชนโดยทั่วไปไม่สามารถขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐได้ หากจะให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนการจัดการ จะต้องมีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ รวมถึงควรมีการจัดสรรประโยชน์ให้กับชุมชนโดยอาจ
จัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์หรืออื่นๆ และคนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

๒.๔.๒ องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอาจเกิดจากการรวมตัวตั้งแต่
กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ระดับจังหวัด คลัสเตอร์ (Cluster) จึงต้องมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ชัดเจน และครบถ้วน 

๒.๔.๓  การสนับสนุนศักยภาพชุมชน นอกจากการสนับสนุนทางด้านทักษะและอาชีพแล้ว 
ควรเพ่ิมเติมเรื่องการสนับสนุนเงินทุนให้กับชุมชนด้วย 

๒.๔.๔ ควรเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยในการท ากิจกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ 
เช่น ความสะอาดและความปลอดภัยของที่พัก อาคาร และการท ากิจกรรม  

 ๒.๕  รศ.ดร.พรรณี  สวนเพลง  จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

๒.๕.๑  การจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน โดยทั่วไปควรมีการก าหนดค่า KPI หรือตัวชี้วัด รวมทั้ง
เป้าประสงค์ ดังนั้น ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนีจ้ึงควรพิจารณาก าหนดค่า KPI หรือตัวชี้วัดด้วย 

๒.๕.๒  การน าไปปฏิบัติควรมีรายละเอียดของแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรที่
ต้องการน าร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติ 



หน้า ๔ จาก ๕ 

๒.๕.๓ การประชาสัมพันธ์และการท าการตลาดการท่องเที่ยว สามารถรวมกับหัวข้อ “การ
สื่อสาร” ไดห้รือไม่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกัน 

 ๒.๖  คุณวิชาญ  สุขสว่าง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข ้อเสนอแนะต่อร่าง
มาตรฐานฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๒.๖.๑ การน าร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ไปปฏิบัติควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับหลักการทั้ง 
๖ ข้อควบคู่ไปด้วย  

๒.๖.๒ ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ควรพิจารณาด้วยว่า มีความทับซ้อนกับมาตรฐานฉบับอื่นหรือไม่ 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ สทช.  

๒.๖.๓  องค์ประกอบของคณะท างานฯ ควรประกอบไปด้วยผู้แทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญ ทั้งนี ้องค์กรจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์ว่าควรจะต้องเป็นผู้แทนจากกลุ่มใดบ้าง  

 ๒.๖.๔ หัวข้อ “การติดตามและประเมินผล” ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตามร่าง
มาตรฐานฯ ฉบับนี้ ก าหนดให้มีการจัดท าแผน ๓ ปี หรือแผน ๕ ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น และอาจมีทั้ง
การตรวจประเมินภายในและการตรวจประเมินภายนอก (Internal & External Audit)   

๒.๖.๕  หัวข้อ “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม” มีหลายข้อที่ยังคงซ้ ากันอยู่ อาจจัดกลุ่มใหม่
เพื่อไม่ให้มีแนวทางมากเกินไป และในส่วนของการระบุแหล่ง ควรระบุให้ชัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษหรือ
แหล่งการใช้ทรัพยากร 

 ๒.๗  ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์  บุลยเลิศ  จากกรมการท่องเที่ยว ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณา
บริบทขององค์กรที่จะต้องน าร่างมาตรฐานฯ ไปใช้ เนื่องจากแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน โดยร่างมาตรฐานฯ 
อาจท าเป็นกรอบการปฏิบัติไว้ ไม่ต้องลงลึกในรายละเอียด นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมแนวทางส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ 

  ในส่วนของหัวข้อ “แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก” ควรเพิ่มเติมเรื่องการดูแล/
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้วย เช่น ห้องน้ าและถังขยะ นอกจากมีการจัดเตรียมให้เพียงพอแล้ว จะต้อง
มีการจัดการและดูแลรักษา รวมทั้งมีการจัดเก็บ และน าไปก าจัดโดยวิธีการที่เหมาะสมด้วย  

 ๒.๘  คุณสุปราณี กรงนิตย์ ตัวแทนจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ ว่า กรณีของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะมีมาตรฐานบังคับ
และมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งจะใช้ค าว่า “มาตรฐาน” ทั้งสิ้น โดยจะระบุภายในเอกสารอีกครั้งว่า เป็นมาตรฐาน
บังคับหรือมาตรฐานสมัครใจ และการใช้มาตรฐานสากลในการอ้างอิง อาจไม่ระบุถึงปีที่ ประกาศ เนื่องจากมี
การประกาศฉบับใหม่ออกมาเรื่อยๆ และในบรรณานุกรมจะต้องมีการระบุปีที่ประกาศใช้อยู่แล้ว นอกจากนี้ 
ควรจัดหมวดหมู่ของมาตรฐาน ISO ที่ระบใุนค าน าให้อยู่ด้วยกัน        

 

 



หน้า ๕ จาก ๕ 

มติที่ประชุม ๑. ให้งานมาตรฐานฯ ด าเนินการปรับแก้ร่างมาตรฐานฯ ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทีป่ระชุม  

  ๒. ให้ด าเนินการจัดท า implementation plan เพื่อระบุรายละเอียดของการน า
ร่างมาตรฐานฯ ไปใช้ 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วน ให้น าไปด าเนินการเมื่อมีการลงมือปฏิบัติ
ตามร่างมาตรฐานฯ  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.  
 
 
     
 

น.ส. นุชสรา  เทียนไชย     ดร.พรสุข  จงประสิทธิ์ 
หัวหน้างานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     ผอ.สพข. 
                                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
   
           น.ส.นพมาศ  ทิตระกูล  
        เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                          



หน้า 1 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

รายงานสรปุประเด็นการเก็บข้อมูลองค์กรท่ีมีบทบาทบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

๑. เทศบาลตําบลท้าวอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ นายกเทศมนตรี  
- นายวิวัฒน์ ใบบัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท. ๗) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดนํ้า (เทศบาลดูแลโดยตรง) วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ่างเก็บนํ้า     
วัดเขาทําเทียม คูเมืองเดิม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ  

๑.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายด้านการท่องเท่ียวของเทศบาล เน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
มีลักษณะเป็นแผนกิจกรรมประจําปี เช่น กิจกรรมสงกรานต์ ออกพรรษา การแสดงพ้ืนบ้าน ซึ่งแผนดังกล่าว
จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยการดูแลด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอ งานการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของ
กองประเพณีการศึกษา ในการทําแผนเทศบาลน้ัน นายกฯ จะให้ความรู้กับชุมชน พยายามถ่ายทอดโครงการ
ต่างๆ ให้ประชาชนทราบด้วย หากเป็นเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยทั่วไปต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติกระจายอํานาจ ซึ่งจะมีรองนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีช่วยดูแลด้านกฎหมาย 
ด้านแผนภายในเทศบาล มีแผนพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม เป็นต้น 

สําหรับในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลาดนํ้า ซึ่งเทศบาลเป็นผู้ดูแลโดยตรง ไม่ได้มีการควบคุมการใช้พ้ืนที่ 
หรือการวางกฎระเบียบในการเข้าใช้พ้ืนที่อย่างชัดเจน เน่ืองจากเป็นช่วงเริ่มต้น แต่จะเน้นมาตรการกําหนด
ราคาสินค้า และให้สิทธิคนในชุมชนเข้ามาค้าขายก่อนคนนอกพ้ืนที่ นอกจากน้ี เทศบาลจะมีแผนป้องกันความ
เสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อ่ืนๆ ของเทศบาล มีการประเมินจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอาชญากรรม การส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกเร่ืองความเสี่ยง และมีรถฉุกเฉินของเทศบาลให้บริการ ทั้งน้ี จะมีการประเมินความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว หากเป็นที่ตลาดนํ้า จะมีการเก็บข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยว แบบสอบถามความพึง
พอใจ อย่างไรก็ตาม เทศบาลยังไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลทุพพลภาพ   

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไม่มีแผนการจัดการที่ชัดเจน นโยบายภายในเทศบาลท่ีมีขณะนี้ 
คือ การปิดเคร่ืองปรับอากาศตอนเที่ยง การใช้กระดาษรีไซเคิล และมีโครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน หาก
เป็นส่วนของโรงแรมหรือที่พักผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดการเอง ทั้งน้ี กองช่างจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการระบายน้ํา
เสียและสาธารณสุข 



หน้า 2 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

ด้านการสื่อสารภายนอกกับประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล มีการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ เสียงตามสาย 
facebook วิทยุชุมชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ซึ่งกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ทั้งน้ี หากมีข้อร้องเรียน โดยท่ัวไปประชาชนจะทําหนังสือร้องเรียนไปที่อําเภอ ก่อนจะมีการมอบหมายมาที่
เทศบาล หากเป็นการร้องเรียนในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลาดนํ้า จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
สามารถร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง หรือโทรศัพท์มาร้องเรียนที่เทศบาลก็ได้ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนมา 
นายกฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งต่อให้กับกองที่เก่ียวข้อง    

ด้านการติดตามและประเมินผล เมื่อชาวบ้านทําแผนเข้ามา จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็น
ผู้ติดตามการดําเนินโครงการ โดยในแผนจะมีคณะกรรมการติดตาม มีนายกฯ เป็นประธาน และจะมีการ
ประชุมเป็นระยะๆ ทั้งน้ี เทศบาลมีหน่วยตรวจสอบภายในที่จะดูความล่าช้าการทํางานตามแผนที่กําหนดไว้ 
แต่ละกองจะติดตามก่อนส่งถึงนายกฯ หรืออาจเป็นการเข้ามาพูดคุยกับนายกฯ โดยตรง  

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน คือ พัฒนาคนให้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง เน้นการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 
ทันการณ์และเวลา เน้นเชิงอนุรักษ์ ดูธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในทุกวัน ความเป็นจริง ความเป็น
ตัวตน ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ดูวิถีชีวิตที่เค้าเป็นอยู่ เอามาสอดแทรกในการท่องเท่ียว ให้ชุมชนมีสินค้าที่มีฝีมือ
และมาตรฐาน  

บทบาทของเทศบาล ตอนน้ีอู่ทองมีสิ่งที่ ดีอยู่ พยายามสื่อให้กับชุมชน เรามีพ้ืนที่ที่ ดี กายภาพ
ภูมิศาสตร์ดีมาก มีกันชนกันพายุ ภัยแล้ง มีศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์ สุพรรณบุรีมีธรรมชาติ พ้ืนที่เกษตร 
ประวัติศาสตร์ อยู่ใกล้เมืองหลวงและภูมิภาคต่างๆ ต้องภูมิใจในตัวของเราเองและหยิบสิ่งดีๆ มาใช้ 
  



หน้า 3 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๒. เทศบาลตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายประยูร อสัมภินพงศ์  รองนายกเทศมนตรี

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท. ๗)

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร วัดอู่ทอง แหล่งเรียนรู้ท่าพระ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อู่ทอง  

๒.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

เทศบาลตําบลอู่ทอง ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของเทศบาล นโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยเน้นเร่ืองวิถีชีวิต เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สิ่งที่มีอยู่
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นโยบายของเทศบาลเน้นเร่ืองการจัดการขยะ ส่วนด้าน
การท่องเที่ยวน้ัน ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก อพท. โดยระบุอยู่ในแผน ๓ ปี ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวมากข้ึน แต่ยังไม่มีบุคลากรที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยตรง ปัจจุบันเป็นบุคลากรของกองวิชาการช่วยดูแลอยู่ หากเป็นเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จะมีนิติกรเป็นผู้ดูแล โดยเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผน โดยผ่านการประชุมประจําปี มีการทําประชาคมเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องกับประชาชน 
เช่น การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มทําขนมจีน จะมีการพูดคุยกับกลุ่มก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง แล้วจึงลงมือทํา
ด้วยกัน เป็นการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เดิมไม่ได้มีการให้ความรู้และทําความ
เข้าใจกับชุมชนมากนัก แต่เร่ิมมีมากขึ้นเมื่อ อพท. เข้ามาส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า สําหรับด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ได้มีการกําหนดเป้าหมายว่าจะลดการใช้พลังงานก่ีเปอร์เซ็นต์ แต่เทศบาลมีนโยบาย
ประหยัดพลังงาน เช่น การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขมีโครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็น
โครงการที่เทศบาลกําลังมุ่งเน้นอยู่ในขณะนี้ ด้านแผนการจัดการบุคลากรของเทศบาลมีการส่งบุคลากรไป
อบรม การละลายพฤติกรรม การอบรมของกองสาธารณสุข เป็นต้น 

ด้านแผนประเมินและป้องกันความเสี่ยง หากเป็นจุดที่เกิดเหตุบ่อย จะมีการติดต้ังไฟกระพริบ หากมี
เหตุด่วนเหตุร้ายให้แจ้งไปได้ที่มูลนิธิ นอกจากน้ี เทศบาลจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงประจําปีด้วย ทั้งน้ี เทศบาล
จะทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเม่ือมีการดําเนินงานโครงการต่างๆ เช่น การจัดระเบียบพ้ืนที่ 
การทําถนน การข้ึนค่าเก็บขยะ เป็นต้น  



หน้า 4 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

การสื่อสารภายนอกของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ กองวิชาการจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ
เสียงตามสาย กรณีมีข้อร้องเรียน ชาวบ้านจะแจ้งกับเทศบาลโดยตรงด้วยการย่ืนคําร้องที่เทศบาล เมื่อได้รับข้อ
ร้องเรียนแล้วจะส่งเรื่องไปสํานักปลัดฯ ก่อนส่งต่อไปยังกองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

การติดตามและประเมินผล จะมีคณะกรรมการติดตามผล ซึ่งมีตัวแทนชาวบ้านร่วมด้วย ต้องมีการ
รายงานผลว่าดําเนินการไปได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ของโครงการ และจะมีการติดตามภาพรวมปีละ ๑ ครั้ง โดย
คณะกรรมการติดตามภายใน 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน คือ การท่องเที่ยวทางเลือก เอาของที่เรามีพาเค้าไปดู เที่ยวตาม
ระเบียบเรา เที่ยวตามแบบของชุมชน ต้องไม่เยอะแยะ ทางเลือกและยั่งยืนไปด้วยกัน คนไหนชอบก็จะเลือกมา  

บทบาทของเทศบาล ในส่วนของเทศบาลจะสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนได้ เช่น การคัดแยกขยะ ก็
เป็นการย่ังยืนอย่างหน่ึง ต้องดูแลบ้านตัวเองให้ได้มาตรฐานที่กําหนด   
  



หน้า 5 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๓. เทศบาลตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

๓.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายพงศ์ธร ใจตรง ปลัดเทศบาล 
- นางนภาภรณ์ ศรีไทย ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง (อพท. ๓) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดท่ากระดาน ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวบางละมุง 

๓.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

แผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยว มีการจัดทําแผนการท่องเที่ยว แผน
ประชาสัมพันธ์ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ ป้ายไฟ แผ่นพับที่ อพท. จัดพิมพ์ให้ แผนดังกล่าวมีการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเทศบาลจะร่วมทําประชาพิจารณ์กับชุมชนก่อนออกมาเป็นแผนชุมชน
และจัดทําเป็นแผนเทศบาลต่อ และชุมชนมีสิทธ์ิคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ การทํา
ประชาคมจะทําปีละครั้ง แต่เทศบาลจะพบกับชุมชนตลอดผ่านกิจกรรมชุมชนพบผู้บริหารเดือนเว้นเดือน 
ตัวอย่างเช่น การทํา EIA ของพ้ืนที่ ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตลอด 

บุคลากรท่ีมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กํากับดูแลด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ปัจจุบันเป็นบุคลากร
ของกองวิชาการ งานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรของสํานักงานปลัดฯ ในอนาคตมีแผนที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ การพัฒนาทักษะและจ้างงานคนในท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการท่องเที่ยว ด้วย
ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนเมือง โอกาสในการรวมกลุ่มจึงยาก แต่ได้มีการประสานกับศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา เพ่ือจัดโครงการพัฒนาทักษะของคนในชุมชนอยู่
บ้าง ส่วนการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรภายในเทศบาลมี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น โดยจะต้องมีแผนบุคลากรตามระเบียบที่กําหนดไว้ การส่งเสริมทักษะการฝึกอบรมมีการสอบถามไป
ตามหน่วยต่างๆว่ามีความต้องการจะเรียนรู้เรื่องใดเพ่ิมเติม และจะส่งไปอบรมตามตําแหน่งหน้าที่ อย่างไรก็
ตาม งบประมาณในส่วนน้ีมีค่อนข้างจํากัด 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรและภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นดังต่อไปนี้ เทศบาลมีการ
กําหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดแอร์ตอนเที่ยงและหลัง ๔ โมงเย็น มีการใช้กระดาษรีไซเคิล มีการรณรงค์เร่ืองการคัด
แยกขยะกับชุมชน เน่ืองจากขยะในพ้ืนที่เทศบาลมีจํานวนเยอะมากต้องจ้างเอกชนในการกําจัด ส่วนมาตรการ
ปกป้องการสูญพันธ์ุของสัตว์ป่าหรือพันธ์ุพืชท้องถ่ินในพ้ืนที่ มีการรณรงค์เรื่องการจับสัตว์นํ้าในฤดูที่ห้ามจับ 
การกําหนดขนาดอวน มีเขตอนุรักษ์ที่ไม่ให้เรือขนาดใหญ่เข้ามาจับสัตว์นํ้า มีโครงการธนาคารปูเพ่ือขยาย
จํานวนปูทะเล นอกจากน้ี เทศบาลจะเน้นเร่ืองพ้ืนที่สีเขียว มีโครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ในส่วนของการ



หน้า 6 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและอาชญากรรม เทศบาลมีแผนติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่
ต่างๆร่วมกับตํารวจ ซึ่งจุดเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ตลาดที่มีคนพลุกพล่าน 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะมีประเพณีท้องถิ่นสําคัญ
ที่เรียกว่า “กองข้าว” มีการส่งเสริมภูมิปัญญาการทําอาหารสร้างเป็นสินค้า OTOP เช่น ห่อหมกปลาทะเล 
เป็นต้น ในส่วนการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักเที่ยวทั่วไปและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
ปัจจุบันเทศบาลได้จัดทําป้ายหลบหนีคลื่นยักษ์สึนามิ มีการซ้อมแผนอพยพ เมื่อมีข้อมูลข่าวสารก็จะประกาศ
ผ่านเสียงตามสาย นอกจากน้ี ที่หมู่ ๔ มีแผนท่ีจะมีรถรางชมรอบแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว
สูงอายุและผู้พิการ 

การรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องของเทศบาล ปัจจุบันผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายคือนิติกร (กอง
วิชาการ) และ ผอ.กองช่าง ซึ่งจะดูแลรับผิดชอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง EIA ในส่วนของการ
ควบคุมเอกสาร เทศบาลมีเจ้าหน้าที่ลงรับหนังสือและแจกจ่ายไปตามกองงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยหนังสือจะ
ถูกส่งไปที่ สํานักปลัดเทศบาล ก่อนแล้วจึงส่งไปที่นายกเทศมนตรีแล้วไปยังฝ่ายที่เก่ียวข้องต่อไป 

การติดตามความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะการดําเนินงานจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น
ของเทศบาล มีแบบประเมินความพึงพอใจ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสงกรานต์ การ
ติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน มีคณะกรรมการติดตามการประเมินแผน (มีทั้งแบบประเมินแผน
และการประเมินแต่ละโครงการ) มีการติดตามแผนปีละ ๒ ครั้ง (ทุก ๖ เดือน) ซึ่งหากปฏิบัติได้ร้อยละ ๘๕ 
ของเป้าที่ต้ังไว้ ก็จะได้คะแนนประเมิน ๕ คะแนน โดยแต่ละกองจะส่งผลการติดตามงานมาที่ส่วนกลาง และ
จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าไปตรวจตามกองต่างๆ ด้วยเช่นกัน เมื่อได้ผลการติดตามมาแล้วจะรายงานผลการ
ดําเนินงานไปยังสภาฯ และลงผลการดําเนินงานบนเว็บไซต์เพ่ือความโปร่งใส อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปล่ียน
เป้าหมายการดําเนินงาน นอกจากจะมีเหตุผลอันสมควร 

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ปัจจุบันมีเสียงตามสาย เว็บไซต์ โทรศัพท์ภายใน หนังสือเวียน 
และมีการประชุมกับชุมชนเดือนเว้นเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องปากท้องของคนในชุมชน ทั้งน้ี 
การส่ือสารเร่ืองการท่องเที่ยวถึงพนักงานภายในจะผ่านการประชุมของเทศบาล ส่วนช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจะมีการส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ดําเนินการแก้ไข เช่น กองช่าง กองสาธารณสุข นิติกร เป็นต้น 

การส่งเสริมแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืน เช่น มาตรการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ไปยังหน่วยงานอ่ืน การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี โดย
พิจารณาจากรูปแบบการใช้งานซึ่งกําหนดคุณสมบัติอยู่แล้ว เช่น ต้องได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) นอกจากน้ี จะปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่มีการขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จะต้องทําอย่างต่อเน่ือง อย่าละทิ้ง จะต้องจริงใจ จริงจัง พัฒนา
และแก้ปัญหา เพ่ือความก้าวหน้าและต่อเน่ือง รวมทั้งจะต้องพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ ทําอย่างไรจะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและอนุรักษ์ควบคู่กันไป 



หน้า 7 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

บทบาทของเทศบาล จะต้องสนับสนุนองค์ความรู้แก่ชุมชน ต้องสอนให้ชุมชนให้สามารถดําเนินการ
ได้เอง เหมือนกับคําเปรียบเทียบที่ว่า “จงสอนให้คนตกปลา ไม่ใช่เอาแต่จับปลาให้เขากิน” 
  



หน้า 8 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๔. เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

๔.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายนิยม  เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรี 
- นางแววขวัญ  บุญเจริญต้ังสกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง (อพท. ๓) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนจีนโบราณตลาดชากแง้ว 

๔.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายและแผนการท่องเที่ยวของเทศบาล มีอยู่ในแผนเทศบัญญัติ แผนสามปี แผนรายปี และแผน
จังหวัด โดยทิศทางหรือนโยบายแบ่งได้ดังน้ี (๑) ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มทําขนมที่
ต้องมีบรรจุภัณฑ์ (packaging) ที่สวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต และ (๒) การสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนรักบ้าน
เกิด ทั้งน้ี แผนการท่องเที่ยวดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการทําประชาคมกับชุมชน ซึ่ง
แต่ละชุมชนก็จะมีคณะกรรมการชุมชนอยู่ประมาณ ๑๐-๑๕ คน การดําเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางการ
ท่องเที่ยวเรื่องหลักที่ผู้บริหารให้ความสําคัญกําลังส่งเสริมอยู่คือ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว ซึ่งได้รับคัดเลือกให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจีนโบราณนับเป็นการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

การดําเนินงานทางด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักคือสํานักปลัดเทศบาล การพัฒนา
ทักษะของบุคลากรในเทศบาล มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่แล้ว ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ใน
เรื่องที่ต้องการจะอบรมและเรียนรู้  ส่วนการพัฒนาทักษะและจ้างงานคนในท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว เช่น อบรมนวดแผนโบราณ อบรมคนในพ้ืนที่ให้ทําอาหารพ้ืนเมือง เช่น ขนม หอยจ๊อ ข้าวหลาม 
เป็นต้น มีศูนย์ OTOP ที่ ๑๓ ชุมชนมาเข้าร่วม ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีในส่วนที่งานสาธารณสุขดูแลในเรื่องสุขภาพคือโครงการเย่ียม
ผู้ป่วย แต่สิ่งอํานวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวยังไม่มี 

การบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในพ้ืนที่มีการคัดแยกในเบ้ืองต้นก่อน และใช้
เตาเผาขยะที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สิ่งที่ดําเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชน กล่าวคือ วันพ่อ วันแม่ มีการปลูกป่าในที่สาธารณะ 

ด้านกฎหมายและนิติกรรม เทศบาลมีนิติกรประจําอยู่ ๒ คน ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งภายใน 
(เทศบาล) และภายนอก (ประชาชน) เมื่อมีกฎหมายใหม่เข้ามาทั้งที่เก่ียวและไม่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจะใช้
วิธีแจ้งเวียนเพื่อแจ้งให้ทราบภายในเทศบาล ส่วนการรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอาชญากรรมในพ้ืนที่
เทศบาลจะขอความร่วมมือกับชุมชนให้ช่วยกันดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาล 



หน้า 9 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

องค์กรมีการติดตามความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการดําเนินงาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรจําแนกได้ดังน้ี การส่ือสาร
ภายในเทศบาล ผ่านทางหนังสือเวียน และการประชุมภายใน การสื่อสารของเทศบาลสู่ภายนอก โดยหนังสือ
แจ้งให้ทราบส่งถึงประธานชุมชน และบางชุมชนมีเสียงตามสาย การรับข้อร้องเรียนของเทศบาลผ่านเป็นการ
ส่วนตัวจากประธานชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คนในชุมชนต้องมีส่วนรับรู้ มีความยุติธรรม ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก ให้ความร่วมมือและสามัคคีเป็นพ้ืนฐาน เรื่องรายได้จะเป็นสิ่งที่ตามมา หลังจากน้ันจึงค่อยจัดระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีต้องดูวิถีชีวิตด้ังเดิมแล้วดึงเอาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนออกมา โดย
ไม่ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์จนเกินไป 

บทบาทของเทศบาล สามารถสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แบบค่อยๆ เติบโต พัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ชุมชนค่อยๆ เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นชุมชนให้เห็นความสําคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยว มิตรภาพความเป็นพ่ีน้องของคนในชุมชนให้ดํารงไว้ไม่แตกแยกกัน  
  



หน้า 10 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๕. องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

๕.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เช่ือมโยง (อพท. ๑) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ นํ้าตก ท่าเรือ น่ังเรือชมป่าชายเลน น่ังเรือชมห่ิงห้อย 

๕.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

เน่ืองจากพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย จึงมี
นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากมี
พ้ืนที่ติดกับชายแดนกัมพูชา องค์การบริหารส่วนตําบลจึงมีการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษากัมพูชา โดยเริ่มต้นที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลก่อน ที่จะต้องสามารถส่ือสารภาษาพูดได้
สอดคล้องกับนักท่องเที่ยว ในการจัดทําแผนการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุนให้มีการต้ัง
คณะกรรมการชมรมท่องเที่ยวแหลมกลัด โดยแบ่งงานในความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
ต่างๆ เช่น กลุ่มทะเล กลุ่มอาหาร กลุ่มรถ กลุ่มเรือ มีการประชุมแบ่งงานกัน และมีสมาชิก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลร่วมเป็นกรรมการด้วย กลุ่มคนเหล่าน้ีจะเป็นคนขับเคลื่อนนโยบาย คิด ริเริ่มการดําเนินงานต่างๆ 
ทั้งน้ี ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยวหรือแผนพัฒนาชุมชน โดยชุมชน
จะเป็นผู้จัดทําโครงการเสนอขอเข้ามา องค์การบริหารส่วนตําบลจะเป็นผู้ให้คําแนะนําการเขียนเสนอขอ
โครงการ มีการรับฟังความคิดเห็นชุมชน แผนของ องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนหน่ึงจะมาจากชุมชนเป็นผู้
เสนอขอมา และอีกส่วนเป็นแผนของ องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งปัจจุบันรองนายกฯ เป็นผู้ดูแลเร่ืองน้ี และ
หากชุมชนมีเร่ืองที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถเขียนเสนอโครงการเข้ามา
ได้ (องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนคิดริเริ่ม) เช่น กรณีมีการจัดงานประเพณี โดย องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว ทําหน้าที่ประสานกับ อพท. จังหวัด หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว หากเป็นเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีนิติกร เป็นผู้ดูแล กฎหมายต่างๆ มีการรวบรวมไว้ในแฟ้มและจัดวางไว้บนช้ันเอกสาร มีสัน
แฟ้มชัดเจน สามารถสืบค้นได้ง่าย 

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด ไม่ได้มีจุดเด่นเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ คือ พิพิธภัณฑ์ที่เขาล้าน ซึ่งแสดงเรื่องราวการอพยพเมื่อ
คร้ังเขมรแตก การให้ความรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมเน้นการให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการพัฒนากันเองโดยตลอด ปัจจุบันมีเรื่อง
อาหารที่ องค์การบริหารส่วนตําบลช่วยดูแล หากเป็นการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลจะ
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ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร แต่ละกองจะส่งบุคลากรไปอบรมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง หรือบุคลากรต้องการ
อบรมด้านใดเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตําบลก็จะให้การสนับสนุน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลมีแผนการจัดการขยะ โครงการคัดแยกขยะ จัดหา
ถังขยะและรณรงค์เรื่องการเก็บขยะ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทดลองตามโครงการของรัฐบาล พ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการ
ส่งเสริมเรื่องการปลูกป่า ดูแลการขุดร่องนํ้า ทางน้ํา และมีการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับไฟถนน 

ด้านการอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมีการเตรียมห้องนํ้าไว้บริเวณสถานท่ีท่องเที่ยว โดยแต่
ละกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นผู้ดูแล ขณะที่การดูแลผู้สูงอายุ จะเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเลือกกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม เช่น การชมสวนผลไม้ สําหรับแผนการจัดการความเสี่ยง มีชุดกู้ภัยของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลอาสาสมัครต่างๆ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น เสื้อชูชีพ ด้านการ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุ่มต่างๆ ที่ได้ต้ังขึ้น หากกลุ่ม
พอใจ นักท่องเที่ยวก็น่าจะพอใจด้วยเช่นกัน    

การส่ือสารภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลจะมีการประชุมทุกเดือน มีการแนะแนว เสนอวิธีปฏิบัติ 
แต่ละกองจะนําเสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองอ่ืนๆ ด้านการสื่อสาร
ภายนอก ได้แก่ เสียงตามสาย การทําแบบสอบถาม และกิจกรรมนายกฯ พบประชาชน  

การติดตามและประเมินผลจะพิจารณาจากแผนที่แต่ละหมู่บ้านเสนอมา โดยจะมีการติดตามเป็นระยะ 
มีการรายงานความคืบหน้า และมีคณะกรรมการประเมินผลแต่ละโครงการ ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน 
เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียน ซึ่งจะมีทั้งกรรมการพิจารณาแผนและกรรมการตรวจสอบ กําหนดเวลาในการตรวจ
ประเมินจะพิจารณาว่าโครงการสําเร็จไปถึงขั้นใด ติดขัดอะไรบ้าง และพิจารณาความพึงพอใจของชุมชนร่วม
ด้วย โดยจะมีปฏิทินการทํางานของแต่ละเดือน 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ต้องพิจารณาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจุดขาย อย่าไป
ผลิตเพ่ิมออกมาขาย ดูศักยภาพที่มีอยู่ เช่น มีนํ้าตก ป่า ทะเล แต่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูด้วย เช่น การ
ขยายพันธ์ุปูม้าให้เป็นทั้งการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลทําให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้ด้วยการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพเดิมของชุมชนให้เป็นการท่องเที่ยว นอกจากน้ี ใน
ส่วนของการดําเนินงานของ อพท. จะมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนด้วยเช่นกัน 
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 ๖.๑. ข้ อมูลทัว่ไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายจักรกฤษณ์  สลักเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เช่ือมโยง (อพท. ๑)

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดสลักเพชร วัดบางเบ้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ยุทธนาวี
เกาะช้าง 

๖.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้ จะเน้นเร่ืองธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ มี Homestay เรือนําเที่ยว (เรือมาตร) พายเรือคายัค มีเส้นทางจักรยาน ชมนกเงือก 
และมียุทธนาวีเกาะช้าง เป็นต้น โดยแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยว มีคําแถลง 
นโยบายและพัฒนาเกาะช้างใต้อย่างย่ังยืน สิ่งที่รองรับ ได้แก่ แผนอนุรักษ์ การปลูกป่า ธนาคารปู เป็นต้น   
แผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการทําประชาคมของชาวบ้าน
ผ่านสภาตําบล การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ งานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง และงาน
ยุทธนาวีเกาะช้าง ซึ่งจัดทุกปีให้คนรุ่นหลังได้รู้ประวัติ 

การดําเนินงานทางด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตําบล มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวซึ่ง
สังกัดสํานักปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ และไปประชุมและอบรมต่างๆ
ทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะและจ้างงานคนในท้องถ่ิน ในช่วงแรกมีการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะ
หลังมีการฝึกดํานํ้า scuba ทั้งน้ี การพัฒนาทักษะของบุคลากรโดยการศึกษาดูงานและจัดการอบรม จะให้แต่
ละกองงานเขียนของบประมาณเข้ามา ซึ่งส่งมาช่วงน้ีแต่จะนําไปใช้ปีหน้า 

ทางด้านกฎหมายและนิติกรรมมีนิติกรประจํา รับผิดชอบงานระเบียบข้อบังคับกฎหมาย ซึ่งหากมี
กฎหมายใหม่เข้ามาก็จะจัดส่งตามระเบียบสารบัญ ส่วนการรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอาชญากรรม 
เร่ืองที่ให้ความสําคัญ คือ นํ้าท่วมและไฟป่า ในกรณีของน้ําท่วมเคยท่วมหนักเมื่อปีที่แล้ว ทาง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้องเตรียมการโดยต้องลอกคูคลองไว้ก่อน หากฝนตกหนัก ๓-๔ ช่ัวโมง จะต้องเริ่มประสานงานกัน
แล้ว ส่วนไฟป่า มีการป้องกันโดยเตรียมรถนํ้าไว้ให้เต็มตลอด นอกจากน้ี อปพร. มีการอบรมกู้ชีพ แต่ยังไม่ถึง
ขั้นจัดเป็นแผน แต่คุยประสานงานกันมากกว่าในกรณีฉุกเฉิน 

การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้ กําลัง
เผชิญและกําลังแก้ไขปัญหาอยู่คือขาดแคลนนํ้าที่หมู่ ๒ และหมู่ ๕ ส่วนการกําจัดของเสียคือขยะและนํ้า มีการ
กําจัดรวมกับเทศบาลตําบลเกาะช้าง แต่ชุมชนที่เห็นผลมากคือที่ชุมชนสลักคอกซึ่งมีการคัดแยกขยะออกมาทํา
ปุ๋ย แต่ทั้งน้ีในพ้ืนที่ตําบลเกาะช้างใต้ก็มีการใช้สารเคมีอันตราย คือ พ่นหมอกควันกําจัดยุงลายซึ่งต้องทําทุกปี 
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การดําเนินการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่ มีงานบวชป่า ปลูกป่า เป็นอุบายไม่ให้คนตัด
ต้นไม้ 

การสื่อสารของ องค์การบริหารส่วนตําบล แบ่งเป็นดังน้ี การสื่อสารภายในมีการประชุมทุกเดือน ส่วน
การส่ือสารภายนอกมีการทําประชาคมทุกเดือน ถึงแผนที่จะดําเนินการ การแจ้งเร่ืองจากอําเภอ จังหวัด ฯลฯ  
การทําประชาคมน้ีเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนขององค์กรด้วย 

การติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานขององค์กร มีคณะกรรมการติดตามโครงการอยู่แล้ว เพ่ือวัด
ความสําเร็จ ความคุ้มค่าของโครงการ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ควรจะพิจารณาถึง ความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารด้วยคน
ภายในพ้ืนที่ การมีจิตสํานึก ไม่เอาเปรียบธรรมชาติและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล สามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวย่ังยืนด้วยการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนเข้มแข็งและสร้างจิตสํานึกซึ่งมีความสําคัญกว่างบประมาณที่ได้รับ 
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๗. องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

๗.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายสมนึก คําฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- นางจินตนา กลั่นนํ้าทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
- นายสุวิทย์  ศรีงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- นายประดิษฐ์  เชษฐ์วิสุต รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- นายวิธาน  นนทสิทธ์ิ หัวหน้าสํานักปลัด  

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท. ๖) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ พระธาตุแช่แห้ง ข่วงวัฒนธรรม บ้านหนองเต่า หาดหินสวยนํ้าใส ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนม่วงต๊ึด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัดศรีบุญเรือง พระพุทธรูปไม้ 

๗.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บขอ้มูล 

องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงต๊ึด เริ่มเน้นนโยบายด้านการท่องเที่ยวหลังจากที่ อพท. เข้ามา โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญคือ พระธาตุแช่แห้ง นโยบายส่วนใหญ่จึงเน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการ
กําหนดเป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดําเนินงานต่างๆ เป็นแผนที่นายกฯ ได้เคยแถลงต่อ
ชาวบ้านก่อนเข้ารับตําแหน่ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ประมาณ ๖ ด้าน รวมกับแผนที่ชาวบ้าน
เสนอมา นํามาเขียนเป็นแผน ๓ ปี แผน ๕ ปี แผนปฏิบัติงานและแผนรายปี ชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน โดยแต่ละหมู่บ้านจะคัดเลือกโครงการและเรียงลําดับความสําคัญก่อนส่งมาที่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ส่วนใหญ่เป็นโครงการพ้ืนฐาน เพราะเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม บางหมู่บ้านเน้นเกษตรกรรม แต่บาง
หมู่บ้านเน้นเรื่องการท่องเที่ยว) มีการจัดทําแผนผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และเมื่อนายกฯ มีประชุมกับ
จังหวัดก็จะมาถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนๆ ใน องค์การบริหารส่วนตําบลและชาวบ้านได้รับทราบร่วมกัน อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันยังไม่มีบุคลากรที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ แต่จะมีบุคลากร
ของกองการศึกษา ๒ คน ช่วยดูแลอยู่ และหากเป็นเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สํานักปลัดฯ จะ
เป็นผู้ดูแล ก่อนส่งไปตามกองต่างๆ เน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีนิติกร 

ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แต่ละหมู่บ้านจะมีการถ่ายทอดกันเองโดยผ่านปราชญ์
ชาวบ้าน หากเป็นวัด จะมีการบริหารจัดการเอง องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ หากเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลมี
งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งงบประมาณจากภายนอก โดยชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว มีการ
จัดประกวดผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ไปจําหน่ายสินค้าในงานกาชาด งานพระธาตุแช่แห้ง นอกจากน้ี ยังมีการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยด้วย 
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การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีปัญหาภัยแล้งที่บ้านหนองเต่า เน่ืองจากไม่มีประปา
ส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตําบลจึงมีแผนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง การใช้พลังงานทดแทนมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการสูบนํ้า ด้านปัญหาขยะที่พบคือ องค์การบริหารส่วนตําบลมีรถจัดเก็บขยะเพียง ๑ คัน จึง
ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ ต้องพยายามรณรงค์การคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะให้น้อยลง ก่อนเอาไปท้ิงบ่อ
ของเทศบาล ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า โดยเฉพาะในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็น
วันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

ด้านการอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดหารถรางไว้บริการนักท่องเที่ยว ห้องนํ้า กล้อง 
CCTV แต่ไม่ได้มีแผนรองรับอย่างจริงจัง เน่ืองจากขาดงบประมาณ สําหรับแผนประเมินความเสี่ยงและป้องกัน
ความเสี่ยง มี อปพร. ของหมู่บ้านช่วยดูแล องค์การบริหารส่วนตําบลมีแผนป้องกันสาธารณภัย (ภัยแล้ง ภัย
หนาว นํ้าท่วม) มีการซ้อมแผนเป็นประจํา ซึ่งชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการระบุในแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (แนบท้ายเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรว่าต้องมีการอบรมอะไรบ้าง) ส่วนใหญ่จะส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนา
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการสื่อสารภายใน จะมีการประชุมประจําเดือน มีนายก องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธาน 
แต่ละกองจะมีเรื่องของตนเองมานําเสนอ พูดคุยเก่ียวกับงานที่ผ่านมาและงานที่จะต้องดําเนินการต่อไป 
ขณะที่การสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย โฆษกหมู่บ้าน และการสื่อสารผ่าน
ผู้ใหญ่บ้าน  

แนวทางในการติดตามเฝ้าระวังการดําเนินงานตามแผน จะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ๓ 
ปี ประเมินปีละไม่ตํ่ากว่า ๒ ครั้ง ในการติดตามจะพิจารณาว่ามีการดําเนินงานตามแผนแล้วเสร็จไปก่ี
เปอร์เซ็นต์ แต่ละโครงการจะมีการประเมินผล และ องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมิน
ภาพรวมการดําเนินงานปีละ ๑ ครั้ง  

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเห็นถึงความสําคัญ ความ
ย่ังยืนจึงจะเกิดขึ้น และเน้นสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ รวมท้ังการส่งเสริมจะต้องควบคู่กับเรื่องรายได้และมีความสุขสบาย
ตามวิถีชาวบ้าน สุดท้ายต้องพิจารณาเรื่องเด็กและเยาวชนด้วย  

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล จะเป็นหน่วยที่ช่วยประสานงานสื่อสารกับหมู่บ้าน ประสาน
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตําบลไม่เช่นน้ันก็ยากที่จะ
ทําอะไรได้ 
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๘. องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

๘.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นางธารินีย์   ไชยเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- นางจริยา  ฝาระมี นักวิชาการศึกษา 
- นางธัญญารัตน์  วิไชยยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท. ๖) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ เตาเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา พระธาตุ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงนํ้าอ้อยโบราณ ผ้าทอ (ผ้าถุง, กระเป๋า) 

๘.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายด้านการท่องเที่ยวมีการกําหนดไว้ในแผน ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอบแผนงานมี
การกําหนดเก่ียวกับการท่องเที่ยว โดยการส่งต่องานที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนต่างๆ ซึ่งแผนดังกล่าวส่วนหน่ึงมาจาก
การประชาคมว่าชาวบ้านอยากได้อะไรหรือพัฒนาไปในทิศทางใด ทั้งน้ี เมื่อชาวบ้านขอโครงการเข้ามา จะมี
การจัดลําดับความสําคัญ และพิจารณาจากงบประมาณที่ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอยู่ ด้านบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว มีหน่วยงานสนับสนุนคือ กองการศึกษา ช่วยดูแลเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตอาจมีบุคลากร
ประจํา เมื่อมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ เข้ามา หากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนไหน ส่วนงานน้ันจะ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การติดตามกฎหมายใหม่ๆ เจ้าหน้าที่จะสืบค้นจากสารสนเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมี
หนังสือจากกระทรวงมหาดไทยมาถึงนายกฯ ก่อนมอบหมายไปยังกองต่างๆ  

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลจะเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละหมู่บ้าน และจัดงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ทุกปี มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ด้านการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพมีการส่งเสริมองค์ความรู้ การสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทั้งการสนับสนุนเป็นเงินทุนให้
กลุ่มไปบริหารจัดการเอง ให้งบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ตรงส่วนน้ีสามารถของบประมาณจาก 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ ด้านการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลมีแผนการฝึกอบรมและ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การศึกษาดูงาน  

ด้านการดําเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดทําประกาศรณรงค์ เช่น พักเที่ยงปิดไฟ ปิด
เคร่ืองปรับอากาศ ประหยัดนํ้า มีการอบรมให้ความรู้ชุมชนเรื่องการทํานํ้าหมักชีวภาพ กรอบแผนงานข้างหน้า
จะรณรงค์เรื่องจักรยานต่อไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยรณรงค์ระดับครัวเรือนก่อน แล้วจึง
รณรงค์กับนักท่องเที่ยว เช่น คณะศึกษาดูงาน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําแผนประเมินความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยง มีการเตรียมความพร้อม
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เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย มี อปพร. แต่ละหมู่บ้าน มีแผนจัดการอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ นํ้าป่า และ
หมอกควัน  

องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ห้องนํ้า 
ป้ายบอกทาง แต่ปัจจุบันยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร สิ่งอํานวยความสะดวกอาจยังไม่ครอบคลุมและอนาคตอาจต้อง
เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชรา ทั้งน้ี มีการติดตามความพึงพอใจจากการดําเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น เมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลจัดงานต่างๆ จะออกแบบสอบถาม เพ่ือนําเอาผลมาปรับปรุงการ
ทํางานในคร้ังต่อไป 

การสื่อสารภายใน มีการประชุม องค์การบริหารส่วนตําบลประจําเดือน บุคลากรทุกคนจะต้องเข้าร่วม
การประชุม ด้านการสื่อสารภายนอก มีเสียงตามสาย องค์การบริหารส่วนตําบลสัญจร การประชาคม และหาก
ชาวบ้านมีเรื่องจะส่ือสารกับองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยการทําหนังสือผ่านผู้ใหญ่บ้านได้ และหากมีข้อ
ร้องเรียนก็สามารถพูดคุยในเวทีประชาคมหรือทําหนังสืออย่างเป็นทางการมายังองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 

การติดตามผลการดําเนินงาน ทาง องค์การบริหารส่วนตําบลจะมีแบบสอบถาม สํารวจปีละ ๒ ครั้ง 
แต่ละยุทธศาสตร์ (๗ ยุทธศาสตร์) ทั้งน้ี แต่ละโครงการจะรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการคุมงาน
ทราบ ก่อนส่งต่อไปยังผู้บริหาร หากเป็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีการจ้างหน่วยงานที่ ๓ 
ประเมิน 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ถ้าทุก
คนมีใจ ก็จะขับเคลื่อนไปได้ง่าย ความต่อยอดของงานก็จะทําให้เกิดความย่ังยืน ร่วมกันคิดทุกภาคส่วน 
ลูกหลานสมัยใหม่ด้วย มาพัฒนาชุมชน คนในชุมชนต้องเข้มแข็ง สามัคคี เศรษฐกิจ รายได้ดี ก็จะอยู่กันอย่างมี
ความสุขและอบอุ่น 

บทบาทของ องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะเยาวชน ต้องถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ เช่น เยาวชนรักบ้านเกิด มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
  



หน้า 18 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๙. เทศบาลตําบลนาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

๙.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายก้าน  กุณะวงษ์  นายกเทศมนตรี

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท. ๕)

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านไทยเลยโบราณ มีวัดศรีจันทร์ ส้วมฝร่ังเศส วัดถ้ําผาปู่

๙.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายการท่องเที่ยวของ เทศบาลตําบลนาอ้อ มาจาก ๔ ส่วนสําคัญ  คือ (๑ ) แนวคิดของ
นายกเทศมนตรี น่ันหมายถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง (๒) รัฐส่วนกลาง/
จังหวัด (๓) ประชาชน และ (๔) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ทั้งน้ี การกําหนดนโยบาย/
แผนการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทําโดยให้เสนอมาที่นายกฯ และแจ้งในที่ประชุมซึ่งคน
ในชุมชนเป็นอนุกรรมการภายใน รวมถึงมีเสียงตามสายที่ช่วยกระจายข่าวของเทศบาลให้ทั่วถึง 

ผู้ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของเทศบาล คือ สํานักปลัดเทศบาลซึ่ง ทําหน้าที่ประสานงาน และ
รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งน้ี มีรองนายกฯ อีกท่านหน่ึงเป็นผู้กํากับดูแล ส่วนการจ้าง
งานคนในท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  มีโครงการมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นเยาวชนในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ี เทศบาลตําบลนาอ้อยังเป็นศูนย์เครือข่ายสร้างสุขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มี ๒๙ แหล่งเรียนรู้ สามารถจําแนกได้เป็น ๖ ระบบ คือ การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สุขภาพชุมชน สวัสดิการ และการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนจะดูแลชุมชนกันเอง ซึ่งทําให้มีผู้เข้ามาศึกษาดู
งานเป็นระยะทําให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทาง 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินน้ัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยการสนับสนุนของ อพท. ๕ มี
ส่วนช่วยในด้านดังกล่าว โดยการนําปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยส่งเสริม และมีการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็น
จุดขายของชุมชน 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่ จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้เลยเป็นจังหวัดที่
สะอาดท่ีสุดในประเทศไทย ดังน้ัน มาตรการรองรับต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงเป็นเร่ืองที่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกที่ให้ความสําคัญ ตัวอย่างเช่น การจัดการขยะและของเสีย ชุมชนเป็นผู้บริหาร
จัดการเองโดยทําการคัดแยก และสามารถนําขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของได้ ขยะสดที่เหลือจากน้ันจะนําไปทํา
เป็นปุ๋ยหมัก ส่วนแม่นํ้าลําคลอง ได้จัดทําเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่กําหนดช่วงเวลาที่จะต้องขุดลอกและดูแล
รักษา 



หน้า 19 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

 ด้านกฎหมายและนิติกรรม มีศูนย์สิทธิธรรมซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายทั้งที่เก่ียวและไม่เก่ียวกับการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้บริการประชาชนและเทศบาล ส่วนการรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
อาชญากรรม มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) อยู่เวรยามวันละ ๖ คน ออกตรวจตระเวนทุกวัน
และรับเรื่องร้องเรียน ทั้งน้ี อปพร. มีการปรับแผนเป็นประจําทุกปี 

 การติดตามและประเมินผล ในส่วนแรกการติดตามความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากแบบสอบถาม
และการทําประชาคม อีกส่วนคือการติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนขององค์กร มีคณะกรรมการ
กํากับติดตามและประเมินผล ซึ่งมีการติดตามภายในระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ควรเป็นเรื่องการบริหารจัดการคน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตชุมชน และการมีส่วนร่วมและเครือข่าย  ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้น ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรต้องจัดการตนเองให้
ได้ก่อน 

บทบาทของเทศบาล คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวย่ังยืนโดยการเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการ
ประสานงานทุกภาคส่วน แต่ก็อยากให้ชุมชนตระหนักได้ด้วยตนเองจึงจะเกิดความย่ังยืน 
  



หน้า 20 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๑๐. องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่า อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

๑๐.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายวิรัตน  ศรีบุรินทร์ นายกเทศมนตรี 
- นางชนัญทิดา  อุ่นปภานัน นักวิชาการศึกษา 
- นางนันทิยา  พลสุนทร เจ้าพนักงานธุรการ 
- นางสาวแพรทอง  ธรรมปิยะ นักพัฒนาชุมชน 
- นางสาวมยุรี  ศรีบุรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- นางสาววิไลวรรณ  กันยาประสิทธ์ิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท. ๕) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเรือ นํ้าตกปลาบ่า การท่องเที่ยวของพื้นที่เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน 

๑๐.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายการท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่าขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
พ้ืนที่ โดยผู้ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนตําบลคือสํานักปลัดฯ ด้านแผนการ
ดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสอดคล้องกับทิศทางการท่องเท่ียว มีแผน ๓ ปี แผน ๕ ปี  โดยผ่าน
การทําประชาคมกับชาวบ้านในเบ้ืองต้นก่อน 

การจ้างคนในท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการท่องเที่ยวมีดังต่อไปน้ี (๑) นักสื่อความหมายมัคคุเทศก์น้อยซึ่ง
เป็นเยาวชนในพ้ืนที่ (๒) โฮมสเตย์ที่มีมาได้ ๑ - ๒ ปีแล้ว โดยผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานในตอนแรกได้กลับมาอบรม
คนในชุมชน (๓) แม่บ้านเป็นกลุ่มทําอาหาร ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้เสริมช่วงฤดูท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปลาบ่าได้จัดเตรียมห้องนํ้าเพ่ือคนพิการในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับงบประมาณมาจากจังหวัด และมี
การแจกแผ่นพับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าถึง 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะ มีข้อบัญญัติเป็นกฎหมายรองรับในระดับหน่ึง เช่น จัดทํา
ป้ายห้ามทิ้ง โฮมสเตย์มีระเบียบและข้อห้ามการบริหารจัดการขยะของตนเอง มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดเก็บขยะ
ตามคําสั่งของผู้ว่าฯ และเร่ิมนโยบายคัดแยกขยะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา นํ้าจากภูเขาที่ขุ่นแดงในฤดู
ฝนนับเป็นปัญหาใหญ่ของพ้ืนที่ ส่วนมาตรการปกป้องการสูญพันธ์ุของสัตว์ป่าหรือพันธ์ุพืชท้องถ่ินในพ้ืนที่
รับผิดชอบไม่เป็นปัญหาเน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่าอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมอยู่แล้ว 



หน้า 21 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

 การรองรับความเส่ียงจากภัยพิบัติและอาชญากรรม มี อปพร. เข้าเวร ถ้าจุดไหนเสี่ยงจะทําป้ายแจ้ง
เตือนไว้ก่อน  ภัยพิบัติอ่ืนๆเช่น ภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า มีศูนย์รับเรื่องโดยตรง มีรถนํ้าบริการตลอด ซึ่งรถ ๑ คัน 
สามารถแจกจ่ายนํ้าได้ ๒ ครัวเรือน 

 การติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี (๑) วัดระดับความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นโดยใช้แบบสอบถามวัดการให้บริการทั่วไป ความรวดเร็ว 
และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่ชมรมท่องเที่ยวมีสมุดตรวจเย่ียมวัดความพึงพอใจ (๒) การติดตามผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานของผู้บริหารระดับสูงผ่านการประชุมประจําเดือนติดตามตัวช้ีวัด 

 การพัฒนาทักษะบุคลากรพิจารณาจากหนังสือที่ส่งเข้ามา องค์การบริหารส่วนตําบลและนายกฯจะ
เป็นผู้พิจารณาว่าใครสมควรไป 

 การส่ือสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสู่ประชาชนผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน  และมีช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนผ่านทางงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะส่งเร่ืองร้องเรียนไปที่
นายกฯ และนายกฯจะสั่งการมอบหมายผู้ดําเนินการต่อไป เมื่อดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วเสร็จจึงแจ้ง
กลับไปยังผู้ที่ร้องเรียน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เห็นว่าควรจะพิจารณาด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว ให้ทําการท่องเที่ยวควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิม  

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล จะมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโดย
สนับสนุนความต้องการของชุมชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  



หน้า 22 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

ข้อเสนอแนะ 

๑) การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน องค์การบริหารส่วนตําบล และ
เทศบาล ส่วนใหญ่มีการกําหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวโดยบรรจุอยู่ใน ๓ ปี แผน ๕ ปี และมีแผนรายปี 
แผนปฏิบัติการ จึงมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารอยู่แล้ว อาจ
ตัดแนวทางปฏิบัติข้อ “ได้รับความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด” 

๒) แผนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงในแผน ๓ ปี หรือ ๕ ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือเทศบาล แต่ส่วนใหญ่เรื่องวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน จึงควรมี
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในส่วนน้ีให้ชัดเจน 

๓) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรที่ทําหน้าที่ส่งเสริมทางด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง การดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกันของทุกกองในองค์กร ดังน้ัน จึงควรมีคณะทํางาน
ที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมด้วย 

๔) กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงมีความเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้เอง ดังน้ัน
จึงควรตัดหัวข้อดังกล่าวออก 

๕) การดําเนินงานของเดิมแบ่งเป็นแค่ ๓ ด้าน ได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจมองประเด็นได้ไม่ชัดเจน จึงควรแยกแนวทางการดําเนินงานให้มีความชัดเจนข้ึน และควรตัดบาง
ประเด็นที่ปฏิบัติได้ยาก เช่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ันในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

- ดําเนินมาตรการป้องกันการค้า และการแสดง โบราณสถานหรือโบราณวัตถุนอกจากว่า
ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

- การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายที่องค์กรมีการใช้งาน 

- ตรวจวัด บันทึก และรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

- ปฏิบัติด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

๖) การจัดทําและควบคุมเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเท่าน้ัน และเป็นไปได้ยากท่ีจะกําหนดรูปแบบขึ้นมาใหม่เพ่ือ
ใช้ในการติดตามความทันสมัยของเอกสาร จึงควรตัดข้อดังกล่าวออก 



หน้า 23 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

๗) การติดตามผลน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลจะมีหน่วยตรวจสอบติดตามผลอยู่แล้ว 
รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตามผล แต่การติดตามผลส่วนใหญ่จะเน้นการติดตามผลเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือ
กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ควรมีแนวทางในการติดตามผลระหว่างดําเนินงาน 

๘) การปรับปรุง และการป้องกัน ในปัจจุบัน เกือบทุกองค์กรมีการประเมินผลแต่ละโครงการ แต่
ยังไม่ชัดเจนว่าทําได้ครอบคลุมในทุกประเด็น เช่น มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 
การทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการปรับปรุงและป้องกัน ที่ไม่ได้กําหนดเป็นแบบแผน 

๙) การทบทวนผลการดําเนินงาน โดยทั่วไปผู้บริหารมีการทบทวนการดําเนินงานตามแผนอยู่แล้ว 
โดยจะมีการรายงานจากคณะกรรมการโครงการต่างๆ ส่งมายังผู้บริหาร หากโครงการไหน ไม่เป็นไปตามแผน 
ผู้บริหารก็จะค้นหาสาเหตุ และหาทางแก้ไขเองเป็นส่วนใหญ่ แต่เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสให้
ตัวแทนภายนอกเข้ารวมทบทวนด้วย 



หน้า 24 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

ภาพการลงพืน้ที่เก็บข้อมูลองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

• พี้นที:่ พื้นทีพ่ิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท. ๗)

• พื้นที:่ พื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพืน้ทีเ่ชือ่มโยง (อพท. ๓)

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
เทศบาลตําบลท้าวอู่ทอง 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
เทศบาลตําบลอู่ทอง 

เทศบาลตําบลห้วยใหญ่  
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

เทศบาลตําบลบางละมุง  
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 



หน้า 25 จาก 26 งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
๒๓/๐๖/๕๘ 

• พื้นที:่ พื้นทีพ่ิเศษหมู่เกาะช้างและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง (อพท. ๑)

• พื้นที:่ พื้นทีพ่ิเศษเมืองเก่านา่น (อพท. ๖)

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด 
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้  
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงต๊ึด 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวก 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



หน้า 26 จาก 26  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๒๓/๐๖/๕๘ 

• พื้นที:่ พื้นทีพ่ิเศษเลย (อพท. ๕) 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลนาอ้อ 
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่า  
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
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