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  รายงานผลการดําเนินงาน 
การจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวถือว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ
อย่างมหาศาล รวมทั้งทําให้เกิดการจ้างงานไปในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่การเร่งพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
การมุ่งให้ความสําคัญแต่ประเด็นของรายได้เพียงด้านเดียวส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียวอยู่ในสภาวะความเสื่อมโทรม
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวอีกต่อไป ดังน้ัน การพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควร
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เคารพในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น มีการใช้ทรัพยากรไม่
เกินความสามารถในการฟื้นฟูกลับมาของธรรมชาติ รวมท้ังมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง น่ันคือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนควรมีความสมดุลใน ๓ ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การผลักดันส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆน้ัน องค์กรที่มีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากยังไม่มี
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยังไม่ได้คํานึงถึงการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความย่ังยืนมากนัก ซึ่ง
เป็นผลให้แหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง และขาดรายได้จํานวน
มากในที่สุด 

สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว โดยงานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้ดําเนินงาน
จัดทําร่างมาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีการดําเนินงานเป็นไปตามร่างมาตรฐานท่ีกําหนดไว้และมีแนวคิดที่มุ่งสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

การจัดทําร่างมาตรฐานฯ ที่ผ่านมา สพข. ได้จัดให้มีการประชุมผู้เช่ียวชาญภายใน อพท. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ รวมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือ
สัมภาษณ์องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือนํามาปรับแก้ร่างมาตรฐานฯ ให้สอดคล้อง
กับการนําไปปฏิบัติจริง และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะได้มีการนําร่างมาตรฐานท่ีจัดทําขึ้นไปดําเนินงาน
ในพ้ืนที่พิเศษของ อพท. ต่อไป 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 2 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

๒. กรอบแนวทางการดําเนินงาน 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ ๑ แนวทางการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๓. ผลการดําเนนิงาน 
๓.๑. ศึกษาแนวทางท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 ศึกษามาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น GSTC, Green Globe, ISO 
14001:2004 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ของกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ม.ป.ป. มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว. 
- แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม. (สมอ.) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙). 
- มาตรฐานแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรม.  
- G4 Sustainability reporting guidelines-Reporting principles and standard 

disclosures. (GRI) 
- Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations (GSTC-D). 
- Green Globe. Standard Criteria and Indicators 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  3 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

- ISO 14001:2004, Environmental management systems-Requirements with 
guidance for use. 

- ISO 20121:2012, Event sustainability management systems-Requirement 
with guidance for use. 

- ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility. 
- ISO 9001:2008, Quality management systems-Requirements. 
- SANS 1162: 2011, Responsible tourism-Requirement. 

๓.๒. จัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ฉบบัที ่๑ 

ร่างมาตรฐานฯ ฉบับที่ ๑ ช่ือว่า “มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยมี
เน้ือหา ดังน้ี 

๑) ขอบข่าย 

• เป็นข้อกําหนดสําหรับใช้ในระบบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ
องค์กร  

• ใช้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ประสงค์จะ 
- ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
- เพ่ิมความม่ันใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการ 
- แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยประกาศรับรอง

ตนเองอย่างเปิดเผยหรือได้รับการยืนยันจากกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กรหรือได้รับการยืนยันจากองค์กร
ภายนอก 

• สนับสนุนให้บูรณาการระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับระบบของ
องค์กรที่มีอยู่เดิม  

• ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานน้ี องค์กรพิจารณาถึงความแตกต่าง 

๒) คําศพัท์และนยิาม 

• มาตรฐานระบบการจัดการ 
• การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• การพัฒนาอย่างย่ังยืน    
• องค์กร 
• ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 4 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

• ห่วงโซ่คุณค่า 
• ชุมชนท้องถิ่น 

๓) เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง 

  ไม่มี 

๔) หลักการ 
• หลักการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วน 
• หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 
• หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 
• หลักการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
• หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล 

๕) ข้อกําหนด 

๕.๑) การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๕.๒) การจัดสรรทรพัยากรท่ีจําเป็น 

๕.๓) การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

๕.๔) กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 

๕.๕) การดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
๕.๕.๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

๕.๕.๒) ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๓) ด้านเศรษฐกิจ 

๕.๖) การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 

๕.๗) การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๕.๗.๑) การสื่อสาร 
๕.๗.๒) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๕.๘) การจัดทําและควบคุมเอกสาร 
๕.๙) การติดตามผล 

๕.๙.๑) การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 
๕.๙.๒) การตรวจติดตามภายใน 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  5 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๕.๑๐) การปรับปรุงและทบทวน 
๕.๑๐.๑) การปรับปรุง และการป้องกัน 
๕.๑๐.๒) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

๖) แนวทางการปฏิบัติ เป็นคําแนะนําสําหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกําหนด 
(ข้อ ๕.๑-๕.๑๐)  

สําหรับภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๑ ดังรูปที่ ๒ 
และรายละเอียดของ (ร่าง) มาตรฐานฉบับที่ ๑ ดังแสดงในภาคผนวก ก 

 

รูปที่ ๒ ภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๑ 

๓.๓. ประชุมรบัฟังความคิดเหน็จากผู้เก่ียวข้องภายใน อพท. ครั้งที่ ๑  

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องภายใน อพท. ครั้งที่ ๑ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานัก รองผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยมีรองผู้อํานวยการ อพท. (๑) เป็นประธานการประชุม ข้อสรุปจากการประชุม มี
ดังน้ี  

 ๑)   ทําการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินสถานะเบ้ืองต้นของพ้ืนที่ก่อนที่จะเชิญประชุมภายใน 
อพท. อีกคร้ังหน่ึง โดยเบ้ืองต้นเห็นควรมีการเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิเศษ อพท. ๗ 

 ๒) นําเสนอร่างระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน พร้อมแผนงานและกระบวนการ
ดําเนินงานอีกคร้ังหน่ึง  



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 6 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๓ การประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๑ 

๓.๔. เก็บข้อมูลการจัดการท่องเทีย่ว ๑๐ องค์กร 

 สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมผู้เก่ียวข้องภายใน อพท. ครั้งที่ ๑ งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน ได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในพ้ืนที่พิเศษของ อพท. ๑๐ 
องค์กร ดังน้ี 

๑) พื้นที่ อพท.๗ : เมืองโบราณอู่ทอง 
 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตําบลท้าวอู่ทองและเทศบาลตําบลอู่ทอง  

   

 

 

 

 

รูปที่ ๔  ลงพ้ืนที่ อพท.๗ 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  7 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๒) พื้นที่ อพท.๓: เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
 วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตําบลบางละมุง และเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕ ลงพ้ืนที่ อพท.๓   

๓) พื้นที่ อพท.๑ : หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 
 วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัดและองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้    

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖ ลงพ้ืนที่ อพท.๑  

๔) พื้นที่ อพท.๖ : เมืองเก่าน่าน 
 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงต๊ึด และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อสวก 

                

 

 
 

 
รูปที่ ๗ ลงพ้ืนที่ อพท.๖   



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 8 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

๕) พื้นที่ อพท.๕: เลย 
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตําบลนาอ้อ และองค์การบริหารส่วนตําบล
ปลาบ่า  

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘ ลงพ้ืนที่ อพท.๕ 

 สรุปประเด็นที่ควรปรับแก้ร่างมาตรฐานฯ จากการสัมภาษณ์ 
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการกําหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวโดยบรรจุ

อยู่ในแผน ๓ ปี และแผน ๕ ปี จึงมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบและลงนามโดย
ผู้บริหารอยู่แล้ว  

๒) แผนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน จึงควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรที่ทําหน้าที่ส่งเสริมทางด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง จึงควรมีคณะทํางานที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย 

๔) กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการได้เอง  

๕) การดําเนินงานของเดิมแบ่งเป็นเพียง ๓ ด้าน ได้แก่ สังคม-วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจมองประเด็นได้ไม่ชัดเจน จึงควรแยกแนวทางการดําเนินงานให้มีความชัดเจนขึ้น และควรตัด
บางประเด็นที่ปฏิบัติได้ยาก เช่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ันใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- ดําเนินมาตรการป้องกันการค้า และการแสดง โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ
นอกจากว่าได้รับการอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

- การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายที่องค์กรมีการใช้งาน 
- ตรวจวัด บันทึก และรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธีที่เป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  9 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๖) การจัดทําและควบคุมเอกสารมีการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณเท่าน้ัน และเป็นไปได้ยากที่จะกําหนดรูปแบบขึ้นมาใหม่  

๗) การติดตามผลส่วนใหญ่จะเน้นการติดตามผลเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ จึงควรมีแนวทางในการติดตามผลระหว่างดําเนินงานด้วย 

๘) การปรับปรุง และการป้องกัน เกือบทุกองค์กรมีการประเมินผลแต่ละโครงการ แต่ยังไม่
ชัดเจนว่าสามารถทําได้ครอบคลุมในทุกประเด็น 

๙) การทบทวนผลการดําเนินงาน โดยท่ัวไปผู้บริหารมีการทบทวนการดําเนินงานตามแผน
อยู่แล้ว แต่เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนภายนอกเข้าร่วมทบทวนด้วย 

รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ ดังแสดงในภาคผนวก ข 

๓.๕. จัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ฉบบัที ่๒ 

ร่างมาตรฐานฯ ฉบับที่ ๒ ช่ือว่า “เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยมี
เน้ือหา ดังน้ี 

๑) ขอบข่าย 

• เป็นเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

• เป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 
- ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
- เพ่ิมความม่ันใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการ 

• พัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการที่ ดี ย่ิงขึ้นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
สนับสนุนให้บูรณาการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับแนวทางขององค์กรที่มีอยู่เดิม 

• ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานน้ี องค์กรพิจารณาถึงความแตกต่าง 

๒) คําศพัท์และนยิาม 

• เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• องค์กร 
• หลักการ 
• ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ชุมชนท้องถิ่น 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 10 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

๓) หลักการ 
• หลักการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วน 
• หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 
• หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 
• หลักการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
• หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล 

๔) เกณฑ์การปฏิบัติ 

๔.๑) คณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๔.๒) ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๔.๓) แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๔.๔) แนวทางการบริหารจัดการ 

 ๔.๔.๑) แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

 ๔.๔.๒) แนวทางสนับสนุนศักยภาพชุมชน 

 ๔.๔.๓) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๔.๔) แนวทางด้านความปลอดภัย 

 ๔.๔.๕) แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ๔.๔.๖) แนวทางการติดตามความเปลี่ยนแปลง 
 ๔.๔.๗) แนวทางส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๔.๕) การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 

๔.๖)  การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 ๔.๖.๑) การสือ่สาร 

 ๔.๖.๒) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๔.๗) การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๔.๘) การทบทวนผลการดําเนินงาน 

สําหรับภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๒ ดังรูปที่ ๙ 
และรายละเอียดของ (ร่าง) มาตรฐานฉบับที่ ๒ ดังแสดงในภาคผนวก ค 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  11 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙ ภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๒ 

๓.๖. ประชุมรบัฟังความคิดเหน็จากผู้เก่ียวข้องภายใน อพท. ครั้งที่ ๒ 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องภายใน อพท. ครั้งที่ ๒ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๖ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานัก ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ รอง
ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ช่วยผู้อํานวยการ อพท. เป็นประธานการประชุม ข้อสรุป
จากการประชุม มีดังน้ี  

๑) ดําเนินการปรับแก้มาตรฐานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมตามความ
เหมาะสม 

๒) จัดทํา Implementation Plan ให้แล้วเสร็จก่อนจัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 12 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

รูปที่ ๑๐ การประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๒   

๓.๗. จัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ฉบบัที ่๓ 

ร่างมาตรฐานฯ ฉบับที่ ๓ ช่ือว่า “เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยมี
เน้ือหา ดังน้ี 

๑) ขอบข่าย 

• เป็นเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

• ใช้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
• แนวทางในการดําเนินงานสําหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 

- ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน   

- เพ่ิมความมั่นใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่กําหนดไว้ 

- แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยประกาศรับรอง
ตนเองอย่างเปิดเผยหรือได้รับการยืนยันจากกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กรหรือได้รับการยืนยันจากองค์กรภายนอก 

• สนับสนุนให้บูรณาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเข้ากับแนวทางขององค์กรที่มีอยู่เดิม 
• ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานน้ี องค์กรพิจารณาถึงความแตกต่าง 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  13 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๒) คําศพัท์และนยิาม 

• เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• องค์กร 
• ชุมชนท้องถิ่น 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓) หลักการ 
• หลักการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 
• หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 
• หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 
• หลักการยอมรับต่อภาระหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ 
• หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 

๔) เกณฑ์การปฏิบัติ 

๔.๑) คณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๔.๒) ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๔.๓) แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๔.๔) แนวทางการบริหารจัดการ 

 ๔.๔.๑) แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

 ๔.๔.๒) แนวทางสนับสนุนศักยภาพชุมชน 

 ๔.๔.๓) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๔.๔) แนวทางด้านความปลอดภัย 

 ๔.๔.๕) แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ๔.๔.๖) แนวทางการติดตามความเปลี่ยนแปลง 
 ๔.๔.๗) แนวทางส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๔.๕) การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 14 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

๔.๖)  การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 ๔.๖.๑) การสือ่สาร 

 ๔.๖.๒) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๔.๗) การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๔.๘) การทบทวนผลการดําเนินงาน 

สําหรับภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๓ ดังรูปที่ ๑๑ 
และรายละเอียดของ (ร่าง) มาตรฐานฉบับที่ ๓ ดังแสดงในภาคผนวก ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๑ ภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๓ 

๓.๘. ประชุมรบัฟังความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่จะเป็นผู้ใช้
มาตรฐาน โดยมีผู้ช่วยผู้อํานวยการ อพท. เป็นประธานการประชุม ข้อสรุปจากการประชุม มีดังน้ี  

๑) ดําเนินการปรับแก้ร่างมาตรฐานฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

๒) ให้ดําเนินการจัดทํา implementation plan เพ่ือระบุรายละเอียดของการนําร่าง
มาตรฐานฯ ไปใช้ 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  15 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วน ให้นําไปดําเนินการเมื่อมีการลงมือปฏิบัติตามร่าง
มาตรฐานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒ การประชุมผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

๓.๙. จัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ฉบบัที ่๔ 

ร่างมาตรฐานฯ ฉบับที่ ๔ ช่ือว่า “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยมี
เน้ือหา ดังน้ี 

๑) ขอบข่าย 

• ข้อกําหนดสําหรับใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวซึ่งองค์กรสามารถนําไป
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเองเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  

• การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน องค์กรสามารถ
ดําเนินการได้ โดย 

- ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย 
หรือ 

- ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร 
เช่น ชุมชน หรือ 

- ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภายนอก 
 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 16 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

๒) คําศพัท์และนยิาม 

• มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
• องค์กร 
• ชุมชนท้องถิ่น 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 

๓) หลักการดําเนนิงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 
• การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• การเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 
• การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 
• การยอมรับต่อภาระหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ 
• การดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 

๔) การกํากับดูแล 

๔.๑) คณะกรรมการกํากับดูแล 

๔.๒) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

๔.๓) การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

๕) แผนการดําเนนิงาน 

๖) การนําไปปฏิบติั 

๖.๑) การสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

๖.๒) การสนับสนุนศักยภาพชุมชน 

๖.๓) การจัดการสิ่งแวดล้อม 

๖.๔) การจัดการด้านความปลอดภัย 

๖.๕) การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 

๖.๖) การส่งเสริมการตลาด 

๖.๗) การติดตามความเปลี่ยนแปลง 

๖.๘) การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  17 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๗) การสนับสนนุ 

 ๗.๑) การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 

 ๗.๒) การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
๗.๒.๑) การสื่อสาร 

๗.๒.๒) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๘) การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 

๙) การทบทวนผลการดําเนินงาน 

สําหรับภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๔ ดังรูปที่ ๑๓ 
และรายละเอียดของ (ร่าง) มาตรฐานฉบับที่ ๔ ดังแสดงในภาคผนวก จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓ ภาพรวม (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ฉบับที่ ๔ 

๔. การดําเนินงานขั้นต่อไป  
การดําเนินงานของงานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว 

ได้มีการกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานไว้โดยแบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังน้ี  
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑: ขั้นเตรียมการ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐาน

สําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 18 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒: ขั้นนําร่อง เป็นขั้นตอนของการนํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนซึ่งได้จัดทําไว้ในขั้นเตรียมการไปส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวนําไปปฏิบัติ รวมท้ังนําผลท่ีได้รับจาการส่งเสริมมาปรับปรุง (ร่าง) 
มาตรฐานฯ เพ่ือประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะที่ ๓: ขั้นขยายผล เป็นขั้นตอนของการนํามาตรฐานฯ ที่ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการไปส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนําไปปฏิบัติ 
รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ ที่ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ ระยะที่ ๔: ขั้นสร้างเครือข่าย เป็นขั้นตอนของการนํามาตรฐานฯ ที่
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
นําไปปฏิบัติให้มากย่ิงขึ้น รวมท้ังติดตามความต่อเน่ืองของการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ ใน
องค์กรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๑๔ กรอบแนวทางการดําเนินงานของงานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นระยะที่ ๑: ขั้นเตรียมการ ทางงานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน ได้มีการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือนําเสนอผู้อํานวยการ อพท. ให้
ความเห็น ส่วนการดําเนินงานขั้นต่อไปงานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้กําหนดแนวทางไว้ดังน้ี 

 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  19 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒: ขั้นนําร่อง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะมีการดําเนินโครงการ “ส่งเสริมการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน” โดยมุ่งหวังให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว สามารถดําเนินงานเป็นไปตามที่ร่างมาตรฐานฯ กําหนดไว้ รวมท้ังดําเนินการตาม
กระบวนการต่างๆ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้สามารถดําเนินการได้ตามร่างมาตรฐานฯ ทั้งน้ี จะได้นําผลการ
ดําเนินงานมาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ต่อไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ แนว
ทางการดําเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ี 

๑.๑) วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สามารถดําเนินงาน
เป็นไปตามร่างมาตรฐานฯ ที่ได้กําหนดไว้ 

(๒) เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ และพัฒนาองค์กรเหล่าน้ันให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามร่างมาตรฐานฯ 

(๓) เพ่ือนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ 

๑.๒) แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดทําคู่มือสําหรับปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ เพ่ือนําไปใช้กับองค์กรที่เข้าร่วม

โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อตามร่างมาตรฐานฯ ซึ่งประกอบด้วย แนวทางในการปฏิบัติตามร่าง
มาตรฐานฯ ในแต่ละข้อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

- ทบทวนร่างมาตรฐาน โดยให้ดําเนินการปรับตามข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม
หรือการปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือให้ได้ร่างมาตรฐานฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
นําไปใช้  

- คัดเลือกองค์กรเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องจัดทําเกณฑ์ในการคัดเลือก ตลอดจน
ทําความเข้าใจกับองค์กรที่จะเข้าร่วมโครงการ  

- จัดทําหลักสูตรการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ ซึ่งเน้ือหาควรจะประกอบไปด้วย 
กระบวนการ ขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ และทําการฝึกอบรมพร้อมลงมือปฏิบัติให้กับ
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ  

- จัดทําแนวทางและหลักเกณฑ์สําหรับการทวนสอบการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ   
รวมทั้งดําเนินการทวนสอบองค์กรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ 

- นําเสนอผลการทวนสอบต่อคณะผู้เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อผลการทวนสอบ 

- จัดงานเผยแพร่ผลการดําเนินงานและมอบรางวัล ให้กับองค์กรที่มีการปฏิบัติได้
สอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 20 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

- ปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ โดยนําผลการดําเนินงานตลอดโครงการมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงมาตรฐาน เพ่ือประกาศใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

๑.๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- คู่มือสําหรับการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ  
- องค์กรที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้การปฏิบัติตามร่างมาตรฐาน ฯ  
- องค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ  
- มาตรฐานฉบับสมบูรณ์  

๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : ขั้นขยายผล 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นการดําเนินงานท่ีมุ่งหวังให้มีการขยายผลโดยการนํามาตรฐานฯ ที่
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการซึ่งได้จากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวนําไปปฏิบัติให้มากย่ิงขึ้น รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการส่งเสริม
การปฏิบัติขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ี 

๒.๑) วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

(๒) เพ่ือให้มีการขยายผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ ไปยังองค์กรที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มากย่ิงขึ้น 

(๓) เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ และพัฒนาองค์กรเหล่าน้ันให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามมาตรฐาน 

๒.๒) แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดทําคู่มือสําหรับปฏิบัติตามมาตรฐานฯ เพ่ือนําไปใช้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อตามมาตรฐานฯ ซึ่งประกอบด้วย แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ในแต่
ละข้อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

- คัดเลือกองค์กรเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องจัดทําเกณฑ์ในการคัดเลือก ตลอดจน
ทําความเข้าใจกับองค์กรที่จะเข้าร่วมโครงการ  

- จัดทําหลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ซึ่งเน้ือหาควรจะประกอบไปด้วย 
กระบวนการ ขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ และทําการฝึกอบรมพร้อมลงมือปฏิบัติให้กับ
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ  

- จัดทําแนวทางและหลักเกณฑ์สําหรับการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ   
รวมทั้งดําเนินการทวนสอบองค์กรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนหน้า  21 จาก 22 
๐๖/๑๐/๕๘ 

- นําเสนอผลการทวนสอบต่อคณะผู้เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อผลการทวนสอบ 

- จัดงานเผยแพร่ผลการดําเนินงานและมอบรางวัล ให้กับองค์กรที่มีการปฏิบัติได้
สอดคล้องตามมาตรฐานฯ 

๒.๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- คู่มือสําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ  
- องค์กรที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้การปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯ  
- องค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐานฯ  

๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ : ขั้นสร้างเครือข่าย 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มุ่งหวังที่จะขยายผลการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน
ไปสู่องค์กรที่มีบทบาทบริหารจัดการท่องเที่ยวอ่ืนๆ และส่งเสริมให้องค์กรที่ผ่านการทวนสอบแล้วมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ ไปยังสังคมให้ได้รับทราบ
มากย่ิงขึ้น โดยวัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ี 

๓.๑) วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรที่ เคยเข้าร่วมโครงการและมีการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานแล้วมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

(๒) เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรที่ เคยเข้าร่วมโครงการแล้วมีการรวมกลุ่มกันและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงาน 

(๓) เพ่ือให้มีการขยายผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ ไปยังองค์กรที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มากย่ิงขึ้น 

(๔) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ สู่สังคม 

๓.๒) แนวทางการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 

 กลุ่มที่ ๑: องค์กรที่เคยเข้าร่วมโครงการ 
- สนับสนุนองค์กรที่มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานแล้วรวมกลุ่มกัน เพ่ือจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานระหว่างองค์กรที่มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน 
- ตรวจติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองขององค์กรที่ผ่านการทวนสอบในระยะที่ ๒ 

และ ระยะที่ ๓ 
- จัดทําหนังสือรวบรวมประสบการณ์แนวทางการดําเนินงานที่ดีในการปฏิบัติได้ตาม

มาตรฐานฯ องค์กรที่เคยเข้าร่วมโครงการและมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และทําการเผยแพร่ไปยังสาธารณะ 



รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานสําหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

หน้า 22 จาก 22  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๖/๑๐/๕๘ 

กลุ่มที่ ๒: องค์กรที่เข้าร่วมโครงการใหม่ 
- ปรับปรุงคู่มือสําหรับปฏิบัติตามมาตรฐานฯ เพ่ือนําไปใช้กับองค์กรที่ เข้าร่วม

โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อตามมาตรฐานฯ ซึ่งประกอบด้วย แนวทางในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ ในแต่ละข้อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

- คัดเลือกองค์กรเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องจัดทําเกณฑ์ในการคัดเลือก ตลอดจน
ทําความเข้าใจกับองค์กรที่จะเข้าร่วมโครงการ  

- ปรับปรุงหลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และทําการฝึกอบรมพร้อมลงมือ
ปฏิบัติให้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ  

- ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์สําหรับการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ   
รวมทั้งดําเนินการทวนสอบองค์กรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 

- นําเสนอผลการทวนสอบต่อคณะผู้เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อผลการทวนสอบ 

- จัดงานเผยแพร่ผลการดําเนินงานและมอบรางวัล ให้กับองค์กรที่มีการปฏิบัติได้
สอดคล้องตามมาตรฐานฯ 

๓.๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- องค์กรที่มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน

ร่วมกัน 
- ตรวจติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองขององค์กรที่ผ่านการทวนสอบในระยะที่ ๒ 

และ ระยะที่ ๓  
- องค์กรที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้การปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯ  
- องค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐานฯ  
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ii 

คํานํา 13 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ14 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่15 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 16 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และเกิดความ17 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่18 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย19 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 20 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผน21 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการ22 
จัดทําแผนแม่บทของพื้นที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและ23 
บริการในพ้ืนที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน24 
ด้านการท่องเท่ียว โดยการจัดทํามาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จะเป็นการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการ25 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 26 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้จัดทํามาตรฐานระบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 27 
โดยศึกษามาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในระดับสากล อาทิ ISO 14001:2004, Global Sustainable 28 
Tourism (GSTC), Responsible tourism Requirement (South Africa), ISO 9001:2008, ISO 29 
20121:2012, ISO 26000: 2010 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ30 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการการ31 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนแก่องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ32 
สังคม-วัฒนธรรม 33 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ34 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เกิดการ35 
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดความย่ังยืนต่อไป 36 
 37 
 38 
 39 

พันเอก 40 
 (นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 41 
 ผู้อํานวยการ อพท. 42 
  43 
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บทนํา 44 
มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อกําหนดสําหรับระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนที่จะช่วยให้45 

องค์กรจัดการและบริหารแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน มาตรฐานฉบับน้ีสามารถประยุกต์ใช้ได้46 
กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาด รวมทั้งรองรับความ47 
หลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวของ48 
องค์กรต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไปด้วย 49 

มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนนับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการ50 
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การพัฒนาอย่างย่ังยืน” โดยมาตรฐาน51 
ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นในการดําเนินงานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน52 
อย่างเป็นทางการ ซึ่งหากองค์กรใดมีระบบการจัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้า53 
กับระบบที่มีอยู่เดิมได้ 54 

สําหรับองค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานขององค์กรมีการปฏิบัติได้สอดคล้องตาม55 
มาตรฐาน องค์กรสามารถใช้มาตรฐานฉบับน้ีในการทวนสอบความสอดคล้องในการปฏิบัติตามรายละเอียดของ56 
มาตรฐานด้วยตนเอง และจากหน่วยงานจากภายนอก 57 

รูปแบบของระบบการจัดการและเอกสาร รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นจะต้องมีความเหมาะสม58 
กับขนาดและลักษณะกิจกรรมขององค์กร สําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานน้ัน ขึ้นอยู่กับความ59 
มุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากน้ีจะต้องมีการปรับและบูรณาการ60 
ให้เข้ากับกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพยายามสนับสนุนองค์กรอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าให้มีการนํา61 
มาตรฐานฉบับน้ีไปปฏิบัติ 62 

สําหรับมาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ 63 
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วยค้นหา64 
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 65 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ66 

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 67 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล68 

ในการติดตามผล  69 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับความคาดหวังตามแผนการดําเนินงาน 70 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีแนวโน้มไม่71 

เป็นไปตามคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินงานไปพัฒนาอย่าง72 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 73 

ในส่วนของภาพรวมของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนดังแสดงในรูปที่ 1 74 
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๑. ขอบขา่ย 78 
มาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนฉบับน้ีเป็นข้อกําหนดสําหรับใช้ในระบบบริหารจัดการ79 

แหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร และนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ80 
มาตรฐาน 81 

มาตรฐานฉบับน้ีใช้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ประสงค์จะ 82 

‐ ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างเป็น83 
ระบบ 84 

‐ เพ่ิมความม่ันใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่85 
กําหนดไว้ 86 

‐ แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดย 87 

 ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 88 

 ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 89 

 ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนจาก90 
องค์กรภายนอก 91 

มาตรฐานฉบับน้ี สนับสนุนให้บูรณาการระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับระบบขององค์กร92 
ที่มีอยู่เดิม ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวอาจข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กร 93 

นอกจากน้ี ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานน้ี องค์กรพิจารณาถึงความแตกต่างทางด้านสังคม94 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการเมืองในแต่ละองค์กร รวมท้ังความแตกต่างทางสภาวะเศรษฐกิจ95 
ควบคู่ไปด้วย 96 

๒. คําศัพทแ์ละคํานิยาม 97 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คําศัพท์ และ          98 

คํานิยามท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 99 
2.1 มาตรฐานระบบการจัดการ 100 

ข้อกําหนดหรือขั้นตอนในการบริหารกระบวนการทํางานขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมี101 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 102 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 103 
การบริหารการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 104 

เศรษฐกิจ 105 
2.3 การพัฒนาอย่างย่ังยืน 106 

การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยที่ ไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อ107 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นต่อไป ในอนาคต 108 
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2.4 องค์กร 109 
หน่วยงาน หรือกลุ่มของบุคคล ที่มี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการและการบริหาร110 

แหล่งท่องเที่ยว 111 
2.5 ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 112 

กลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ113 
สาธารณสุข และเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับโอกาสท่ีทัดเทียมกันในสิทธิประโยชน์ต่างๆ (เช่น ผู้พิการ 114 
เด็ก ชนพ้ืนเมือง ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ) 115 

2.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 116 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้หรือเสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 117 

2.7 ห่วงโซ่คุณค่า 118 
ระบบของกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน โดยเป็นผู้จัดเตรียม (เช่น 119 

ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้รับจ้างช่วง และอ่ืนๆ) หรือผู้ที่ได้รับคุณค่า (เช่น นักท่องเท่ียว ผู้ใช้บริการ และ120 
อ่ืนๆ) จากองค์กร 121 

2.8 ชุมชนท้องถ่ิน 122 
หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี123 

ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์กรต้ังอยู่ 124 

๓. เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง 125 
- ไม่มี – 126 

๔. หลักการ 127 
ในการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างย่ังยืน” น้ัน องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ128 

หลักการของมาตรฐานฉบับน้ี โดยนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงานตาม129 
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังน้ี 130 

4.1 หลักการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วน 131 
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดยองค์กรต้อง132 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการ133 
ดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมท้ังองค์กรต้องกํากับให้บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย 134 
นอกจากน้ีองค์กรต้องมีการติดตาม และทบทวนเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตาม135 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 136 

4.2 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 137 
องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บน138 

พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่งเน้น139 
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่าง140 
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มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ141 
แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิบัติ142 
อย่างไม่มีจริยธรรมได้ 143 

4.3 หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 144 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 145 

องค์กรต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการ146 
ดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 147 
รวมท้ังนําความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานของ148 
องค์กร นอกจากน้ี องค์กรต้องคํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและ149 
การเข้าไปดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 150 

4.4 หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 151 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ152 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ องค์กรต้องเปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ153 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ154 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ155 
สร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 156 

4.5 หลักการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 157 
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม 158 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร องค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบจาก159 
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการ160 
ตรวจสอบน้ัน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ161 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 162 

4.6 หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล 163 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานให้ได้ผลตามต้องการหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า164 

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล องค์กรต้องตระหนักว่าทรัพยากรมี165 
จํากัดและเป็นของส่วนรวม ดังน้ันองค์กรต้องจัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร โดยมุ่ง166 
ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์167 
ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 168 

๕. ข้อกําหนด 169 
5.1 การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 170 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนที่มั่นใจได้ว่า171 
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่ที่กํากับดูแล รวมท้ังมั่นใจได้ว่า172 
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  173 

 174 
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5.2 การจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น 175 
องค์กรต้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า176 

องค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอย่าง177 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  178 

5.3 การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 179 
องค์กรต้องมีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กร เพ่ือให้180 

มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่าง181 
ย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 182 

5.4 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 183 
องค์กรต้องมั่นใจได้ว่ามีแนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม ติดตาม รวมทั้งทบทวนกฎหมายและ184 

ข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  185 
5.5 การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม 186 

5.5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 187 
1) องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ188 

ปกป้อง ดูแล และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ189 
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น  190 

2) องค์กรต้องให้ความสําคัญและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ191 
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือปกป้องไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย  192 

3) องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ193 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถของ194 
องค์กร  195 

5.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 196 
1) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการใช้พลังงาน นํ้า และทรัพยากรที่สําคัญอ่ืนๆ 197 

ที่มีการใช้ในกิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และองค์กรต้องพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกมา198 
ใช้ทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป  199 

2) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการนํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทาง200 
อากาศ และมลพิษที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย ไม่201 
ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต  202 

3) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายที่203 
องค์กรมีการใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต  204 

4) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลให้เกิด205 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กร พร้อมทั้งองค์กรต้องพิจารณาส่งเสริมให้มี206 
การชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา  207 
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5) องค์กรต้องกําหนดมาตรการป้องกันและฟ้ืนฟูผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตาม208 
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้งองค์กรต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตาม209 
กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําที่เสี่ยงต่อการทําลายระบบนิเวศ 210 

5.5.3 ด้านเศรษฐกิจ 211 
1) องค์กรต้องดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อสุขภาพความ212 

ปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังองค์กรต้องมีการส่ือสารข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน 213 
ตลอดจนองค์กรต้องมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ รวมถึง214 
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว215 
ได้มากย่ิงขึ้น 216 

2) องค์กรต้องมีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับวิถี217 
ชีวิต และเท่าเทียมกัน  218 

3) องค์กรต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนมีการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่าง219 
ย่ังยืนไปดําเนินงาน  220 

5.6 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 221 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ222 

บุคลากรขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรที่ทํางานในนามขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ัน223 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว224 
อย่างย่ังยืนที่ผู้บริหารสูงสุดกําหนดไว้ รวมทั้งข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  225 

5.7 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 226 
5.7.1 การสื่อสาร 227 

องค์กรต้องมีการกําหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก228 
องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม  229 

5.7.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 230 
องค์กรต้องกําหนดแผนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน231 

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีกรอบ232 
เวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน 233 

5.8 การจัดทําและควบคุมเอกสาร 234 
องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการจัดทําและควบคุมเอกสารที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม235 

ข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ236 
ดําเนินงานได้ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งมีเอกสารฉบับปัจจุบันซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 237 

5.9 การติดตามผล 238 
5.9.1 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 239 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้240 
มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 241 
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5.9.2 การตรวจติดตามภายใน 242 
องค์กรต้องกําหนดแนวทางและดําเนินการตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาที่กําหนด243 

ไว้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม244 
ข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 245 

5.10 การปรับปรุงและทบทวน 246 
5.10.1 การปรับปรุง และการป้องกัน 247 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและป้องกันในกรณีที่ผลการดําเนินงานมี248 
แนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งการปรับปรุงและ249 
ป้องกันจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น 250 

5.10.2 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 251 
ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการ252 

จัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กรตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ253 
ดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่ไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้254 
ว่าองค์กรมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพียงพอ และมีประสิทธิผล  255 

๖. แนวทางการปฏิบัต ิ256 
6.1 การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 257 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนที่มั่นใจได้ว่า258 
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่ที่กํากับดูแล รวมท้ังมั่นใจได้ว่า259 
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยควรจะ 260 

‐ จัดทําขึ้นใหม่ หรือบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ 261 
หรือการกําหนดทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม 262 

‐ ได้รับความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด 263 
6.2 การจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น 264 

องค์กรต้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า265 
องค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอย่าง266 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยควรจะ 267 

‐ จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุความสําเร็จที่มีการกําหนด ขั้นตอน ระยะเวลา 268 
ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นในแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม 269 

‐ พิจารณาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นดังต่อไปน้ี 270 

 บุคลากร และทักษะความสามารถ  271 

 สิ่งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยี  272 

 งบประมาณ 273 
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6.3 การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 274 
องค์กรต้องมีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กร เพ่ือให้275 

มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่าง276 
ย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยควรจะ 277 

‐ กําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการ278 
จัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ซึ่งอาจกําหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการ279 
บริหารที่มีอยู่เดิม  280 

‐ ระบุบุคลากรตามโครงสร้างคณะทํางานที่สอดคล้องกับการดําเนินงานตามข้อกําหนดของ281 
มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยมาจากทุกภาคส่วนและทุกระดับใน282 
องค์กร 283 

‐ กําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทํางาน284 
สําหรับดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 285 

‐ จัดทําเป็นเอกสารและสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 286 
6.4 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 287 

องค์กรต้องมั่นใจได้ว่ามีแนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม ติดตาม รวมทั้งทบทวนกฎหมายและ288 
ข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยควรจะ 289 

‐ มีแนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม ติดตาม รวมทั้งทบทวนกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองค์กร290 
เกี่ยวข้อง 291 

‐ รวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม 292 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 293 

‐ ปฏิบัติตามรายละเอียดของกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน 294 
รวมทั้งกําหนดช่วงเวลาในการทบทวนเพ่ือการปฏิบัติที่สอดคล้องอยู่เสมอ 295 

‐ ติดตาม และทบทวนกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นระยะ เพ่ือให้มีการปฏิบัติ296 
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 297 

6.5 การดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 298 
6.5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 299 

1) องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ300 
ปกป้อง ดูแล และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ301 
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดยควรจะ 302 

‐ เปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอด303 
กระบวนการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่การ304 
วางแผน การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 305 
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‐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาแหล่ง306 
ท่องเที่ยวร่วมกัน 307 

‐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน308 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 309 

2) องค์กรต้องให้ความสําคัญและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ310 
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือปกป้องไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย โดยควรจะ 311 

‐ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่ง312 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 313 

‐ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้314 
ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้315 
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยไม่บุกรุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 316 

‐ ดําเนินมาตรการป้องกันการค้า และการแสดง โบราณสถานหรือ317 
โบราณวัตถุนอกจากว่าได้รับการอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย 318 

‐ นําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของ319 
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า 320 
อย่างเหมาะสม 321 

3) องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ322 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถของ323 
องค์กร โดยควรจะ 324 

‐ เปิดโอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 325 

‐ พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน326 
ท้องถิ่น  327 

‐ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น 328 

‐ พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นให้329 
สามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 330 

‐ พิจารณาส่งเสริมคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 331 
โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในท้องถิ่นให้มี332 
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 333 

‐ พิจารณาสนับสนุนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคนในชุมชนท้องถิ่น 334 
6.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 335 

1) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการใช้พลังงาน นํ้า และทรัพยากรที่สําคัญอ่ืนๆ 336 
ที่มีการใช้ในกิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และองค์กรต้องพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกมา337 
ใช้ทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป โดยควรจะ 338 
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‐ กําหนดนิยามของทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืนๆ พร้อมระบุชนิดของทรัพยากร 339 

‐ ระบุแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานการใช้พลังงาน นํ้า และ340 
ทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืนๆ  341 

‐ ดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของ342 
พลังงาน นํ้า และทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืนๆ อย่างเป็นรูปธรรม 343 

‐ พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมี344 
ผลกระทบน้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงาน345 
หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน 346 

2) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการนํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทาง347 
อากาศ และมลพิษที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย ไม่348 
ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 349 

‐ กําหนดนิยามของมลพิษที่สําคัญอ่ืนๆ พร้อมระบุชนิดของมลพิษอ่ืนๆ ที่350 
สําคัญ 351 

‐ ระบุแหล่งกําเนิด ตรวจวัด เก็บบันทึก รายงานผลคุณภาพ และการปล่อยสู่352 
ภายนอก ของน้ําเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ และมลพิษที่สําคัญ353 
อ่ืนๆ  354 

‐ ดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการ355 
บําบัดนํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ และมลพิษอ่ืนๆ ที่สําคัญ ให้356 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และมี357 
ความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 358 

3) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายที่359 
องค์กรมีการใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 360 

‐ ระบุชนิด ปริมาณที่จัดเก็บ ขั้นตอนการใช้ และการกําจัดสารเคมีอันตราย361 
และวัตถุอันตราย รวมท้ังการกําจัดภาชนะที่บรรจุสารเคมีอันตรายและ362 
วัตถุอันตราย 363 

‐ ติดตามการกําจัดสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย รวมท้ังการกําจัด364 
ภาชนะที่บรรจุสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 365 

‐ ช้ีบ่งขั้นตอนการป้องกัน การแก้ไข การแจ้งเหตุและการสื่อสารในกรณีเกิด366 
การหกร่ัวไหลหรือปนเป้ือน 367 

‐ พิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถอัุนตราย 368 
4) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลให้เกิด369 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กร พร้อมทั้งองค์กรต้องพิจารณาส่งเสริมให้มี370 
การชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โดยควรจะ 371 

‐ ระบุแหล่งกําเนิดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม 372 
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‐ ตรวจวัด บันทึก และรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธีที่373 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 374 

‐ กําหนดมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและ375 
ทางอ้อม 376 

‐ พิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา 377 
5) องค์กรต้องกําหนดมาตรการป้องกันและฟ้ืนฟูผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตาม378 

ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้งองค์กรต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตาม379 
กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําที่เสี่ยงต่อการทําลายระบบนิเวศ โดย380 
ควรจะ 381 

‐ มีมาตรการควบคุมและดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่อาจมีต่อ382 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาถิ่นที่อยู่อาศัย พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืช ระบบนิเวศ และ383 
ป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงและโรคต่างๆ   384 

‐ มีการจัดการดูแล ปกป้อง พ้ืนที่ที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก385 
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว หมายรวมถึงการใช้ที่ดินของ386 
องค์กร การพัฒนาอาคารและงานก่อสร้าง 387 

‐ ไม่นําเข้าสัตว์หรือพืชชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ388 
นิเวศ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดิน การกัด389 
เซาะหน้าดิน หรือวัฏจักรของสารอาหาร 390 

‐ ใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่แหล่ง391 
ท่องเที่ยวและมีมาตรการในการจํากัดพืชต่างถิ่นหรือสายพันธ์ุของถิ่นอ่ืน 392 

‐ หลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและหาก393 
เกิดผลกระทบทางลบขึ้นจะต้องมีมาตรการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 394 

‐ ไม่ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าที่ทําจากทรัพยากรธรรมชาติหายากหรือเสี่ยง395 
ต่อการสูญพันธ์ุ 396 

‐ สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 397 

‐ ดําเนินมาตรการป้องกันการล่า การค้า และการแสดง สิ่งมีชีวิตหรือซาก398 
ของสิ่งมีชีวิตที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ุ หรือได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย399 
หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ  400 

6.5.3 ด้านเศรษฐกิจ 401 
1) องค์กรต้องดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อสุขภาพความ402 

ปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังองค์กรต้องมีการส่ือสารข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน 403 
ตลอดจนองค์กรต้องมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ รวมถึง404 
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว405 
ได้มากย่ิงขึ้น 406 
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‐ มีการประเมินความเสี่ยง ระบบป้องกัน และตอบสนองต่อภัยจากความ407 
เสี่ยงอันเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจากอาชญากรรมที่อาจ408 
เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 409 

‐ มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน410 
จากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 411 

‐ มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม และ412 
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 413 

‐ ทําประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยใช้ภาษาหรือสื่อรูปภาพที่เหมาะสม 414 
ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 415 

‐ จัดเตรียมและสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้ประโยชน์ 416 
และควบคุมให้มีการปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 417 

‐ จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ418 
ความต้องการ 419 

‐ จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพ่ือเอ้ือให้กับบุคคล420 
ทุพพลภาพ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถได้รับ421 
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 422 

2) องค์กรต้องมีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับวิถี423 
ชีวิต และเท่าเทียมกัน โดยควรจะ 424 

‐ มีการรับสมัครและการพิจารณาผลงานความก้าวหน้าที่เป็นธรรม 425 

‐ มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้าง สภาพการจ้างงาน และความคุ้มครองทางสังคม426 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นควบคู่427 
ไปด้วย 428 

‐ มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและ429 
ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน430 
ความปลอดภัยที่จําเป็นต่อการทํางานให้ครบถ้วน 431 

‐ เปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม 432 
และการฝึกปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานอย่างเท่าเทียม433 
และไม่เลือกปฏิบัติ 434 

3) องค์กรต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนมีการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่าง435 
ย่ังยืนไปดําเนินงาน โดยควรจะ 436 

‐ เผยแพร่แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปยังผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ437 
บริการอย่างทั่วถึง 438 

‐ กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคํานึงถึง439 
ผลกระทบทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 440 
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‐ พิจารณาสนับสนุนองค์กรอ่ืนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติตามแนวคิดการ441 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 442 

‐ ดําเนินการติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาอย่าง443 
ย่ังยืนของผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้องค์กร 444 

6.6 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 445 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ446 

บุคลากรขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรที่ทํางานในนามขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ัน447 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว448 
อย่างย่ังยืนที่ผู้บริหารสูงสุดกําหนดไว้ รวมทั้งข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 449 
โดยควรจะ 450 

‐ จัดทําแผนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้ครอบคลุมบุคลากร451 
ขององค์กรในทุกระดับ และบุคลากรที่ทํางานในนามขององค์กร 452 

‐ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักในเรื่องต่อไปน้ี: 453 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 454 

 กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 455 

 การดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 456 

 ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 457 
6.7 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 458 

6.7.1 การสื่อสาร 459 
องค์กรต้องมีการกําหนดแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก460 

องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม โดย461 
ควรจะ 462 

‐ จัดทําแผนการสื่อสารที่มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีสื่อสารตามความ463 
เหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 464 

‐ ให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ465 
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 466 

‐ สื่อสารภายในองค์กรเรื่องต่อไปน้ี: 467 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 468 

 แผนการดําเนินงาน 469 

 โครงสร้างคณะทํางาน 470 

 ข้อมูลองค์กร 471 
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 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร 472 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร 473 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับองค์กร 474 

‐ สื่อสารภายนอกองค์กรเรื่องต่อไปน้ี: 475 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 476 

 ข้อมูลองค์กร 477 

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร 478 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร 479 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับองค์กร 480 
6.7.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 481 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง482 
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมี483 
กรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยควรจะ 484 

‐ กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน การ485 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 486 
รวมท้ังการแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขไปยังผู้ร้องเรียน 487 

‐ เก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 488 
6.8 การจัดทําและควบคุมเอกสาร 489 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการจัดทําและควบคุมเอกสารที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม490 
ข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ491 
ดําเนินงานได้ถูกต้องตรงกัน รวมท้ังมีเอกสารฉบับปัจจุบันซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 492 
โดยควรจะ 493 

‐ มีแนวทางในการจัดทําและควบคุมเอกสารดังต่อไปน้ี 494 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 495 

 แนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม และติดตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ 496 

 โครงสร้างคณะทํางาน 497 

 แผนการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 498 

 แผนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 499 

 แผนการสื่อสาร 500 

 แนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 501 
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 แนวทางจัดทําและควบคุมเอกสาร 502 

 แนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 503 

 แนวทางในการตรวจติดตามภายใน 504 

 แนวทางในการปรับปรุงและป้องกัน 505 

‐ จัดทําทะเบียนควบคุมเอกสารตามความเหมาะสมกับองค์กรโดยระบุ ช่ือเอกสาร ประเภท506 
เอกสาร ประวัติการแก้ไข ผู้จัดทํา ผู้อนุมัติ และรายการแจกจ่าย 507 

6.9 การติดตามผล 508 
6.9.1 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 509 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้510 
มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 511 
โดยควรจะ 512 

‐ มีแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 513 

‐ มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 514 

‐ ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานในประเด็นดังต่อไปน้ี 515 

 การปฏิบัติตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของบุคลากรใน516 
องค์กร 517 

 ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานดําเนินการ 518 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 519 

 ผลการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 520 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 521 

‐ มีการกําหนดเวลาในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลให้เหมาะสมกับแต่ละประเด็น 522 
6.9.2 การตรวจติดตามภายใน 523 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางและดําเนินการตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาที่กําหนด524 
ไว้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม525 
ข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยควรจะ 526 

‐ มีแนวทางในการตรวจติดตามภายในที่มีการกําหนดเกณฑ์ ขอบเขต ความถี่ วิธีการ 527 
และการรายงานผล  528 

‐ มีการวางแผนการตรวจติดตามภายในที่ระบุความรับผิดชอบในการตรวจ โดย529 
แผนการตรวจให้พิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการและพ้ืนที่ รวมทั้งผลของ530 
การตรวจคร้ังที่ผ่านมา 531 
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‐ มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ของผู้ทําหน้าที่ตรวจติดตามภายในให้เหมาะสม532 
และเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจติดตาม 533 

 534 
6.10 การปรับปรุงและทบทวน 535 

6.10.1 การปรับปรุง และการป้องกัน 536 
องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและป้องกันในกรณีที่ผลการดําเนินงานมี537 

แนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งการปรับปรุงและ538 
ป้องกันจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยควรจะ 539 

‐ มีแนวทางการปรับปรุงและป้องกันที่ครอบคลุม 540 

 การควบคุมและแก้ไขให้ถูกต้อง และจัดการกับผลที่ตามมา 541 

 การสืบหาสาเหตุ และกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 542 

 การบันทึกผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนด สาเหตุ 543 
รวมท้ังผลการปฏิบัติการปรับปรุง และป้องกัน 544 

 การทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการปรับปรุงและป้องกัน 545 

‐ มีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 546 
6.10.2 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 547 

ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการ548 
จัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กรตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ549 
ดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่ไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้550 
ว่าองค์กรมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยควรจะ 551 

‐ ทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 552 

 ความเหมาะสมของทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 553 

 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 554 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 555 

 ผลการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 556 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 557 

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 558 

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 559 

 โอกาสในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 560 
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‐ เก็บผลการทบทวนการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ561 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 562 

‐ มีการทบทวนเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญที่อาจก่อให้เกิด563 
ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ564 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 565 

  566 
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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 หากเป็นเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 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
บุคลากรเข้ารับการฝึกเรื่องความเสี่ยง และมีรถฉุกเฉินของเทศบาลให้บริการ ทั้งน้ี จะมีการประเมินความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว หากเป็นที่ตลาดนํ้า จะมีการเก็บข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยว แบบสอบถามความพึง
พอใจ อย่างไรก็ตาม เทศบาลยังไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลทุพพลภาพ   

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไม่มีแผนการจัดการที่ชัดเจน นโยบายภายในเทศบาลท่ีมีขณะนี้ 
คือ การปิดเคร่ืองปรับอากาศตอนเที่ยง การใช้กระดาษรีไซเคิล และมีโครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน หาก
เป็นส่วนของโรงแรมหรือที่พักผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดการเอง ทั้งน้ี กองช่างจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการระบายน้ํา
เสียและสาธารณสุข 
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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 
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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 โดยเน้นเรื่องวิถีชีวิต เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สิ่งที่มีอยู่
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นโยบายของเทศบาลเน้นเรื่องการจัดการขยะ 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 แต่เริ่มมีมากขึ้นเมื่อ 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 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

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 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
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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
ประชาคมจะทําปีละคร้ัง แต่เทศบาลจะพบกับชุมชนตลอดผ่านกิจกรรมชุมชนพบผู้บริหารเดือนเว้นเดือน 
ตัวอย่างเช่น การทํา EIA ของพ้ืนที่ ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตลอด 

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

 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรและภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นดังต่อไปน้ี เทศบาลมีการ
กําหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดแอร์ตอนเที่ยงและหลัง ๔ โมงเย็น มีการใช้กระดาษรีไซเคิล มีการรณรงค์เรื่องการคัด
แยกขยะกับชุมชน เน่ืองจากขยะในพ้ืนที่เทศบาลมีจํานวนเยอะมากต้องจ้างเอกชนในการกําจัด ส่วนมาตรการ
ปกป้องการสูญพันธ์ุของสัตว์ป่าหรือพันธ์ุพืชท้องถิ่นในพ้ืนที่ มีการรณรงค์เรื่องการจับสัตว์นํ้าในฤดูที่ห้ามจับ 
การกําหนดขนาดอวน มีเขตอนุรักษ์ที่ไม่ให้เรือขนาดใหญ่เข้ามาจับสัตว์นํ้า มีโครงการธนาคารปูเพ่ือขยาย
จํานวนปูทะเล นอกจากน้ี เทศบาลจะเน้นเรื่องพ้ืนที่สีเขียว มีโครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ในส่วนของการ
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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 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

บทบาทของเทศบาล จะต้องสนับสนุนองค์ความรู้แก่ชุมชน ต้องสอนให้ชุมชนให้สามารถดําเนินการ
ได้เอง เหมือนกับคําเปรียบเทียบที่ว่า “จงสอนให้คนตกปลา ไม่ใช่เอาแต่จับปลาให้เขากิน” 
  



หน้า 8 จาก 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

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 กลุ่มทําขนมท่ี
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
เตาเผาขยะท่ีพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สิ่งที่ดําเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชน กล่าวคือ วันพ่อ วันแม่ มีการปลูกป่าในที่สาธารณะ 

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



หน้า 9 จาก 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

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 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

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
หากชุมชนมีเรื่องที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจาก 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 ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ คือ พิพิธภัณฑ์ที่เขาล้าน ซึ่งแสดงเรื่องราวการอพยพเมื่อ
ครั้งเขมรแตก 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. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้ อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

๖.๑. ข้อมูลทั่วไป 

วันที่เก็บข้อมูล: วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ให้ข้อมูล: 
- นายจักรกฤษณ์  สลักเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ้ืนที่: พ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เช่ือมโยง (อพท. ๑) 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดสลักเพชร วัดบางเบ้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ยุทธนาวี
เกาะช้าง 

๖.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

นโยบายการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้ จะเน้นเรื่องธรรมชาติและ
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 การพัฒนาทักษะและจ้างงานคนในท้องถิ่น ในช่วงแรกมีการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะ
หลังมีการฝึกดํานํ้า scuba ทั้งน้ี การพัฒนาทักษะของบุคลากรโดยการศึกษาดูงานและจัดการอบรม จะให้แต่
ละกองงานเขียนของบประมาณเข้ามา ซึ่งส่งมาช่วงน้ีแต่จะนําไปใช้ปีหน้า 

ทางด้านกฎหมายและนิติกรรมมีนิติกรประจํา รับผิดชอบงานระเบียบข้อบังคับกฎหมาย ซึ่งหากมี
กฎหมายใหม่เข้ามาก็จะจัดส่งตามระเบียบสารบัญ ส่วนการรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอาชญากรรม 
เรื่องที่ให้ความสําคัญ 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 และหากเป็นเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 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
การกําหนดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการส่งต่องานที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนต่างๆ ซึ่งแผนดังกล่าวส่วนหน่ึงมาจาก
การประชาคมว่าชาวบ้านอยากได้อะไรหรือพัฒนาไปในทิศทางใด ทั้งน้ี เมื่อชาวบ้านขอโครงการเข้ามา จะมี
การจัดลําดับความสําคัญ และพิจารณาจากงบประมาณที่ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอยู่ ด้านบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว มีหน่วยงานสนับสนุนคือ กองการศึกษา ช่วยดูแลเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตอาจมีบุคลากร
ประจํา เมื่อมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ เข้ามา หากเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับส่วนไหน ส่วนงานน้ันจะ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การติดตามกฎหมายใหม่ๆ เจ้าหน้าที่จะสืบค้นจากสารสนเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมี
หนังสือจากกระทรวงมหาดไทยมาถึงนายกฯ ก่อนมอบหมายไปยังกองต่างๆ  

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

ด้านการดําเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดทําประกาศรณรงค์ เช่น พักเที่ยงปิดไฟ ปิด
เครื่องปรับอากาศ 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 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

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
รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งน้ี มีรองนายกฯ อีกท่านหน่ึงเป็นผู้กํากับดูแล ส่วนการจ้าง
งานคนในท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  มีโครงการมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นเยาวชนในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ี เทศบาลตําบลนาอ้อยังเป็นศูนย์เครือข่ายสร้างสุขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มี ๒๙ แหล่งเรียนรู้ สามารถจําแนกได้เป็น ๖ ระบบ คือ การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สุขภาพชุมชน สวัสดิการ และการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนจะดูแลชุมชนกันเอง ซึ่งทําให้มีผู้เข้ามาศึกษาดู
งานเป็นระยะทําให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทาง 

 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน้ัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยการสนับสนุนของ อพท. ๕ มี
ส่วนช่วยในด้านดังกล่าว โดยการนําปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยส่งเสริม และมีการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็น
จุดขายของชุมชน 

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



หน้า 19 จาก 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

 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 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

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 การท่องเที่ยวของพ้ืนที่เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน 

๑๐.๒. สรุปประเด็นจากการเก็บข้อมูล 

 นโยบายการท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่าขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
พ้ืนที่ โดยผู้ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนตําบลคือสํานักปลัดฯ ด้านแผนการ
ดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยว 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 ส่วนมาตรการปกป้องการสูญพันธ์ุของสัตว์ป่าหรือพันธ์ุพืชท้องถิ่นในพ้ืนที่
รับผิดชอบไม่เป็นปัญหาเน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่าอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมอยู่แล้ว 



หน้า 21 จาก 21  งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  ๐๙/๑๐/๕๘ 

 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 
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(ฉบับร่างท่ี ๒) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ii 

คํานํา 11 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ12 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่13 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 14 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และเกิดความ15 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่16 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย17 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 18 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผน19 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการ20 
จัดทําแผนแม่บทของพ้ืนที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและ21 
บริการในพ้ืนที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน22 
ด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะเป็นการผลักดัน ส่งเสริม23 
ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 24 

งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ได้จัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดย25 
ศึกษามาตรฐานที่เก่ียวข้องระดับสากล อาทิ ISO 14001:2004, Global Sustainable Tourism (GSTC), 26 
Responsible tourism Requirement (South Africa), ISO 9001:2008, ISO 20121:2012, ISO 26000: 27 
2010 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 28 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แก่องค์กร29 
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรม 30 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ31 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เกิดการ32 
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดความย่ังยืนต่อไป 33 
 34 
 35 
 36 

พันเอก 37 
 (นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 38 
 ผู้อํานวยการ อพท. 39 

40 
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บทนํา 41 
เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้42 

องค์กรจัดการและบริหารแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีสามารถ43 
ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาด โดยการนําไป44 
ปฏิบัติองค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีในการ45 
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไป46 
ด้วย 47 

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการ48 
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยเกณฑ์49 
มาตรฐานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างเป็น50 
ทางการ ซึ่งหากองค์กรใดมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้า51 
กับเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ 52 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 53 
รวมทั้งปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว สําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม54 
แนวทางน้ัน ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้55 
จะต้องมีการปรับและบูรณาการให้เข้ากับกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิม รวมท้ังพยายามสนับสนุนองค์กรอ่ืนที่56 
เก่ียวข้องกับองค์กรให้มีการนําแนวทางฉบับน้ีไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย 57 

สําหรับเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 58 
หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วย59 
ค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 60 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ61 

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 62 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล63 

ในการติดตามผล  64 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับความคาดหวังตามแผนการดําเนินงาน 65 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีแนวโน้มไม่66 

เป็นไปตามคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินงานไปพัฒนาอย่าง67 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 68 

ในส่วนของภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังแสดงในรูปที่ 1 69 
 70 
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1 

๑. ขอบขา่ย 74 
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรที่มี75 

บทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 76 
รวมทั้งมีการดําเนินงานได้ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว  77 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 78 

‐ ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 79 

‐ เพ่ิมความมั่นใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่80 
กําหนดไว้ 81 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีย่ิงขึ้นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมทั้ง82 
สนับสนุนให้บูรณาการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับแนวทางขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งการบูรณาการ83 
ดังกล่าวอาจข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กร 84 

นอกจากน้ี ในการนําแนวทางน้ีไปปฏิบัติ องค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางด้านสังคม 85 
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรม การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ควบคู่ไปด้วย 86 

๒. คําศัพทแ์ละคํานิยาม 87 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คําศัพท์ และ          88 

คํานิยามท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 89 
2.1 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 90 

เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรที่ใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน 91 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 92 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 93 
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม 94 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 95 
2.3 องค์กร 96 

หน่วยงาน หรือกลุ่มของบุคคล ที่มี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ97 
ท่องเที่ยว 98 

2.4 หลักการ 99 
สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติ หรือการตัดสินใจ 100 

2.5 ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 101 
กลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ102 

สาธารณสุข และเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับโอกาสท่ีทัดเทียมกันในสิทธิประโยชน์ต่างๆ (เช่น ผู้พิการ 103 
เด็ก ชนพ้ืนเมือง ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ) 104 
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2.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 105 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้หรือเสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 106 

2.7 ชุมชนท้องถ่ิน 107 
หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี108 

ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์กรต้ังอยู่ 109 

๓. หลักการ 110 
ในการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” น้ัน องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ111 

หลักการของมาตรฐานฉบับน้ี โดยนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงานตาม112 
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังน้ี 113 

3.1 หลักการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วน 114 
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดยองค์กรต้อง115 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการ116 
ดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมทั้งองค์กรต้องกํากับให้บุคลากรที่ เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย 117 
นอกจากน้ีองค์กรต้องมีการติดตาม และทบทวนเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม118 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 119 

3.2 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 120 
องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บน121 

พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่งเน้น122 
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่าง123 
มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ124 
แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิบัติ125 
อย่างไม่มีจริยธรรมได้ 126 

3.3 หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 127 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 128 

องค์กรต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการ129 
ดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 130 
รวมท้ังนําความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานของ131 
องค์กร นอกจากน้ี องค์กรต้องคํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและ132 
การเข้าไปดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 133 

3.4 หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 134 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ135 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ องค์กรต้องเปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ136 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ137 
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ138 
สร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 139 

3.5 หลักการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 140 
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม 141 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร องค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบจาก142 
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการ143 
ตรวจสอบน้ัน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ144 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 145 

3.6 หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล 146 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานให้ได้ผลตามต้องการหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า147 

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล องค์กรต้องตระหนักว่าทรัพยากรมี148 
จํากัดและเป็นของส่วนรวม ดังน้ันองค์กรต้องจัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร โดยมุ่ง149 
ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์150 
ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 151 

๔. เกณฑ์การปฏิบัต ิ152 
4.1 คณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 153 

 องค์กรกําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังกําหนดบทบาท 154 
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะทํางาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับทิศ155 
ทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 156 

‐ มีการกําหนดโครงสร้างคณะทํางานขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับคณะทํางานท่ีมีอยู่เดิม 157 
ซึ่งคณะทํางานควรประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้แทนของชุมชนในพ้ืนที่ 158 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และผู้แทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว159 
ในพ้ืนที่ 160 

‐ มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ เช่น 161 

 กําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 162 

 พิจารณาแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 163 

 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 164 

‐ มีการสื่อสารโครงสร้างคณะทํางาน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง165 
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 166 

4.2 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 167 
 องค์กรกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม168 
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวที่กํากับดูแล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการใน169 
การดําเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” สําหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และ170 
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เป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย171 
ภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยควรจะ 172 

‐ มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ หรือการกําหนด173 
ทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม หรือจัดทําขึ้นใหม่  174 

‐ มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม 175 

‐ มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติผ่านช่องทางที่เหมาะสม 176 
เช่น การประชุม หนังสือเวียน 177 

‐ มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางที่178 
เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ  179 

4.3 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 180 
 องค์กรจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กร181 
สามารถดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและแนวทางการบริหารจัดการ 182 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควรจะ 183 

‐ มีระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน 3-5 ปี 184 

‐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 185 

‐ มีการกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้ 186 

‐ มีการกําหนด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็น  187 

‐ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่เก่ียวข้อง 188 

‐ หากมีการดําเนินงานท่ียังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให้ดําเนินการแก้ไข189 
เป็นอันดับแรก 190 

4.4 แนวทางการบริหารจัดการ 191 
4.4.1 แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วม 192 

องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ193 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 194 
รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดยควรจะ 195 

‐ มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือ196 
การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่การการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล 197 
และการปรับปรุง 198 

‐ มีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทาง199 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 200 
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‐ มีการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ201 
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว202 
โดยไม่บุกรุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 203 

‐ มีการนําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของ204 
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า อย่าง205 
เหมาะสม 206 

4.4.2 แนวทางสนับสนุนศักยภาพชุมชน 207 
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพ208 

ชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถขององค์กร โดยควรจะ 209 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว210 
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 211 

‐ มีการพิจารณาจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 212 

‐ มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 213 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ214 
ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 215 

‐ มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจาก216 
ภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 217 

4.4.3 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 218 
องค์กรกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่าง219 

คุ้มค่า และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์220 
มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 221 

‐ มีการระบุแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก รวมถึงรายงานผลการใช้ทรัพยากรและการ222 
เกิดมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 223 

‐ มีการดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของ224 
ทรัพยากร เช่น นํ้า พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม 225 

‐ มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบ226 
น้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน227 
ทดแทน 228 

‐ มีการดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการบําบัด229 
มลพิษ นํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามเกณฑ์230 
มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และมีความเหมาะสมกับการ231 
ดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 232 
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‐ มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสาร233 
สกัดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 234 

‐ มีการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เช่น 235 
ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น รณรงค์การป่ันจักรยาน 236 

‐ มีการใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่แหล่ง237 
ท่องเที่ยว 238 

‐ มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุของพันธ์ุพืช 239 
พันธ์ุสัตว์ท้องถิ่น 240 

4.4.4 แนวทางด้านความปลอดภัย 241 
องค์กรดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ โดยควร242 

จะ 243 

‐ มีการประเมินความเสี่ยง อันเกิดจากภัยพิ บั ติตามธรรมชาติ  และภัยจาก244 
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 245 

‐ มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเป็นสอดคล้องกับ246 
ผลการประเมินความเสี่ยง 247 

‐ มีแผนรองรับในกรณีที่อาจเกิดเหตุขึ้นจากภัยภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจาก248 
อาชญากรรม 249 

4.4.5 แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 250 
องค์กรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความ251 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ 252 
บุคคลทุพพลภาพ ควบคู่ไปด้วย โดยควรจะ 253 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับการ254 
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 255 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความ256 
ต้องการ 257 

‐ มีการจัด เตรียมหรือส นับส นุน ให้มี ถั งขยะที่ เพี ยงพอและสอดคล้องกับ258 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 259 

‐ มีการทําการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาหรือสื่อ260 
รูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 261 

‐ มีการจัดเตรียมและสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวทราบถึง262 
ความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว 263 
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‐ มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อเอ้ือให้กับผู้สูงอายุ 264 
บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถได้รับ265 
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 266 

4.4.6 แนวทางการติดตามความเปลี่ยนแปลง 267 
องค์กรดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึง268 

พอใจของนักท่องเที่ยว และความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน โดยควรจะ 269 

‐ มีการจัดเตรียมและระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว และ270 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 271 

‐ มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของของแหล่งท่องเที่ยว และสภาพของ272 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 273 

‐ มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจาก274 
นักท่องเที่ยวและชุมชน 275 

4.4.7 แนวทางส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 276 
องค์กรพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปดําเนินงาน 277 

โดยควรจะ 278 

‐ มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปยังหน่วยงานรัฐหรือผู้ประกอบการ279 
ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 280 

‐ มีการเชิญชวนองค์กรอ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ281 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 282 

4.5 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 283 
องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว284 

ขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันมีความรู้ 285 
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน286 
ที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 287 

‐ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความสามารถ 288 
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ โดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ 289 
ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง เช่น 290 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 291 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 292 

 ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 293 

‐ มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรขององค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่ง294 
ท่องเที่ยว 295 
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‐ มีกระบวนการส่งผ่านความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ 296 
4.6 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 297 

4.6.1 การสื่อสาร 298 
องค์กรมีการกําหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน299 

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารท่ีจําเป็น ถูกต้อง และ300 
เหมาะสม โดยควรจะ 301 

‐ มีการจัดทําช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่ม302 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 303 

‐ มีการให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ304 
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 305 

‐ มีการสื่อสารในประเด็นต่างๆ เช่น 306 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 307 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 308 

 ข้อมูลองค์กร 309 

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 310 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร 311 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 312 

 ข้อบังคับในการเข้าใช้พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว 313 
4.6.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 314 

องค์กรกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ315 
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้316 
ง่าย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยควรจะ 317 

‐ กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน การ318 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 319 
รวมท้ังการแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 320 

‐ จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 321 
4.7 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 322 

องค์กรกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมี323 
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยควรจะ 324 
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‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ325 
ดําเนินงานท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้ 326 
และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 327 

‐ มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 328 

‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานในประเด็นดังต่อไปน้ี 329 

 ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 330 

 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 331 
4.8 การทบทวนผลการดําเนินงาน 332 

องค์กรนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว333 
ต่อคณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ334 
ดําเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามทิศทางการบริหารจัดการ335 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแนวทางการบริหารจัดการ โดยควรจะ 336 

‐ มีการจัดทํารายงานผลการประเมิน 337 

‐ มีการทบทวนผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน 338 

‐ มีการทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 339 

 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 340 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 341 

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 342 

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 343 

 กรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ344 
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 345 

 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 346 
347 



(ฉบับร่างท่ี ๒) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

10 

บรรณานกุรม 348 
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คํานํา 11 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ12 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่13 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 14 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และเกิดความ15 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่16 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย17 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 18 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผน19 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการ20 
จัดทําแผนแม่บทของพ้ืนที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและ21 
บริการในพ้ืนที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน22 
ด้านการท่องเที่ยว งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้จัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเท่ียวอย่าง23 
ย่ังยืน โดยศึกษามาตรฐานที่เก่ียวข้องระดับสากล อาทิ ISO 14001:2004, Global Sustainable Tourism 24 
(GSTC), Responsible tourism Requirement (South Africa), ISO 9001:2008, ISO 20121:2012, ISO 25 
26000: 2010 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ26 
ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แก่27 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรม โดย28 
การจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะเป็นการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว29 
อย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 30 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ31 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เกิดการ32 
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดความย่ังยืนต่อไป 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 (พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 38 
 ผู้อํานวยการ อพท. 39 

40 
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บทนํา 41 
เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้42 

องค์กรจัดการและบริหารแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีสามารถ43 
ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาด โดยการนําไป44 
ปฏิบัติองค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีในการ45 
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไป46 
ด้วย 47 

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการ48 
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยเกณฑ์49 
มาตรฐานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างเป็น50 
ทางการ ซึ่งหากองค์กรใดมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้า51 
กับเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ 52 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 53 
รวมทั้งปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว สําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม54 
แนวทางน้ัน ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้55 
จะต้องมีการปรับและบูรณาการให้เข้ากับกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิม รวมท้ังพยายามสนับสนุนองค์กรอ่ืนที่56 
เก่ียวข้องกับองค์กรให้มีการนําเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย 57 

สําหรับเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 58 
หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วย59 
ค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 60 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ61 

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 62 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล63 

ในการติดตามผล  64 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับความคาดหวังตามแผนการดําเนินงาน 65 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีแนวโน้มไม่66 

เป็นไปตามคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินงานไปพัฒนาอย่าง67 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 68 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีประกอบด้วย  69 

‐ ขอบข่าย อธิบายถึงขอบข่ายของเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ี เมื่อนําไปปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการการ70 
ท่องเที่ยว 71 

‐ คําศัพท์และคํานิยาม เป็นการระบุ และให้คํานิยามความหมายของคําที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญ สําหรับ72 
การทําความเข้าใจในการนําเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีไปปฏิบัติ 73 
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‐ หลักการ เป็นข้อควรคํานึงขั้นพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติ หรือการตัดสินใจในการบริหารจัดการการ74 
ท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ี 75 

‐ แนวทางปฏิบัติ เป็นเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ี เพ่ือให้เกิดการ76 
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 77 

ในส่วนของภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังแสดงในรูปที่ 1 78 

รปูที่ 1: ภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 79 
 80 
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๑. ขอบขา่ย 81 
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรที่มี82 

บทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 83 
รวมท้ังมีความคาดหวังถึงการดําเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของทุกองค์กรต้อง84 
ปฏิบัติอยู่แล้ว  85 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 86 

‐ ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 87 

‐ เพ่ิมความมั่นใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่88 
กําหนดไว้ 89 

‐ แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย 90 

 ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 91 

 ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน 92 
หรือ 93 

 ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภายนอก 94 
เกณฑ์มาตรฐานน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีย่ิงขึ้นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมทั้ง95 

สนับสนุนให้บูรณาการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับแนวทางขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งการบูรณาการ96 
ดังกล่าวอาจข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กร 97 

นอกจากน้ี ในการนําเกณฑ์มาตรฐานน้ีไปปฏิบัติ องค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางด้านสังคม 98 
สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกฎหมาย ควบคู่ไปด้วย 99 

๒. คําศัพทแ์ละคํานิยาม 100 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คําศัพท์ และ          101 

คํานิยามท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 102 
2.1 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 103 

ข้อกําหนดสําหรับองค์กรที่ใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน 104 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 105 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 106 
การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ107 

สุนทรีภาพ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ์ของ108 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 109 

 110 
 111 
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2.3 องค์กร 112 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่มี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการ113 

ท่องเที่ยว 114 
2.4 ชุมชนท้องถ่ิน 115 

กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันโดยได้ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ 116 
และมีแบบแผนแน่นอนในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 117 

2.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 118 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้หรือเสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 119 

๓. หลักการ 120 
ในการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” น้ัน องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ121 

หลักการของมาตรฐานฉบับ น้ี โดยนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงานตาม122 
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังน้ี 123 

3.1 หลักการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 124 
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดยองค์กรต้องปฏิบัติ125 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการ126 
ดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมทั้งองค์กรต้องกํากับให้บุคลากรที่ เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย 127 
นอกจากน้ีองค์กรต้องมีการติดตาม และทบทวนเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม128 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 129 

3.2 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 130 
องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บน131 

พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่งเน้น132 
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่าง133 
มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ134 
แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิบัติ135 
อย่างไม่มีจริยธรรมได้ 136 

3.3 หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 137 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 138 

องค์กรต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการ139 
ดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 140 
รวมท้ังนําความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานของ141 
องค์กร นอกจากน้ี องค์กรต้องคํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและ142 
การเข้าไปดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 143 

 144 
 145 
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3.4 หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 146 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ147 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ องค์กรต้องเปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ148 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ149 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ150 
สร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 151 

3.5 หลักการยอมรับต่อภาระหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ 152 
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม 153 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร องค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบจาก154 
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการ155 
ตรวจสอบน้ัน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ156 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 157 

3.6 หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 158 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานให้ได้ผลตามต้องการหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า159 

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล องค์กรต้องตระหนักว่าทรัพยากรมี160 
จํากัดและเป็นของส่วนรวม ดังน้ันองค์กรต้องจัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร โดยมุ่ง161 
ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์162 
ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 163 

๔. เกณฑ์การปฏิบัต ิ164 
4.1 คณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 165 

 องค์กรกําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังกําหนดบทบาท 166 
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะทํางาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับทิศ167 
ทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 168 

‐ มีการกําหนดโครงสร้างคณะทํางานขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับคณะทํางานท่ีมีอยู่เดิม 169 
ซึ่งคณะทํางานควรประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้แทนของชุมชนในพ้ืนที่ 170 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และผู้แทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว171 
ในพ้ืนที่ 172 

‐ มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ เช่น 173 

 กําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 174 

 พิจารณาแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 175 

 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 176 

‐ มีการสื่อสารโครงสร้างคณะทํางาน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง177 
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 178 
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4.2 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 179 
 องค์กรกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม180 
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวที่กํากับดูแล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการใน181 
การดําเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” สําหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และ182 
เป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย183 
ภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยควรจะ 184 

‐ มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ หรือการกําหนด185 
ทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม หรือจัดทําขึ้นใหม่  186 

‐ มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม 187 

‐ มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติผ่านช่องทางที่เหมาะสม 188 
เช่น การประชุม หนังสือเวียน 189 

‐ มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางที่190 
เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ  191 

4.3 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 192 
 องค์กรจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กร193 
สามารถดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและแนวทางการบริหารจัดการ 194 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควรจะ 195 

‐ มีระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน 3-5 ปี 196 

‐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 197 

‐ มีการกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้ 198 

‐ มีการกําหนด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็น  199 

‐ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่เก่ียวข้อง 200 

‐ หากมีการดําเนินงานท่ียังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให้ดําเนินการแก้ไข201 
เป็นอันดับแรก 202 

4.4 แนวทางการบริหารจัดการ 203 
4.4.1 แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วม 204 

องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ205 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 206 
รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดยควรจะ 207 

‐ มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือ208 
การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่การการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล 209 
และการปรับปรุง 210 
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‐ มีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทาง211 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 212 

‐ มีการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ213 
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว214 
โดยไม่บุกรุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 215 

‐ มีการนําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของ216 
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า อย่าง217 
เหมาะสม 218 

4.4.2 แนวทางสนับสนุนศักยภาพชุมชน 219 
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพ220 

ชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถขององค์กร โดยควรจะ 221 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว222 
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 223 

‐ มีการพิจารณาจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 224 

‐ มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 225 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ226 
ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 227 

‐ มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจาก228 
ภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 229 

4.4.3 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 230 
องค์กรกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่าง231 

คุ้มค่า และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์232 
มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 233 

‐ มีการระบุแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก รวมถึงรายงานผลการใช้ทรัพยากรและการ234 
เกิดมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 235 

‐ มีการดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของ236 
ทรัพยากร เช่น นํ้า พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม 237 

‐ มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบ238 
น้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน239 
ทดแทน 240 

‐ มีการดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการบําบัด241 
มลพิษ นํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามเกณฑ์242 
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มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และมีความเหมาะสมกับการ243 
ดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 244 

‐ มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสาร245 
สกัดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 246 

‐ มีการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เช่น 247 
ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น รณรงค์การป่ันจักรยาน 248 

‐ มีการใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่แหล่ง249 
ท่องเที่ยว 250 

‐ มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุของพันธ์ุพืช 251 
พันธ์ุสัตว์ท้องถิ่น 252 

4.4.4 แนวทางด้านความปลอดภัย 253 
องค์กรดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ โดยควร254 

จะ 255 

‐ มีการประเมินความเสี่ยง อันเกิดจากภัยพิ บั ติตามธรรมชาติ  และภัยจาก256 
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 257 

‐ มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเป็นสอดคล้องกับ258 
ผลการประเมินความเสี่ยง 259 

‐ มีแผนรองรับในกรณีที่อาจเกิดเหตุขึ้นจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจาก260 
อาชญากรรม 261 

4.4.5 แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 262 
องค์กรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความ263 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยควรจะ 264 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับการ265 
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 266 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความ267 
ต้องการ 268 

‐ มีการจัด เตรียมหรือส นับส นุน ให้มี ถั งขยะที่ เพี ยงพอและสอดคล้องกับ269 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 270 

‐ มีการทําการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาหรือสื่อ271 
รูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 272 

‐ มีการจัดเตรียมและสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวทราบถึง273 
ความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว 274 
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‐ มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อเอ้ือให้กับผู้สูงอายุ 275 
และผู้พิการ สามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง276 
ทั่วถึง 277 

4.4.6 แนวทางการติดตามความเปลี่ยนแปลง 278 
องค์กรดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึง279 

พอใจของนักท่องเที่ยว และความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน โดยควรจะ 280 

‐ มีการจัดเตรียมและระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว และ281 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 282 

‐ มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของของแหล่งท่องเที่ยว และสภาพของ283 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 284 

‐ มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจาก285 
นักท่องเที่ยวและชุมชน 286 

4.4.7 แนวทางส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 287 
องค์กรพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปดําเนินงาน 288 

โดยควรจะ 289 

‐ มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปยังหน่วยงานรัฐหรือผู้ประกอบการ290 
ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 291 

‐ มีการเชิญชวนองค์กรอ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ292 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 293 

4.5 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 294 
องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว295 

ขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันมีความรู้ 296 
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน297 
ที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 298 

‐ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความสามารถ 299 
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ โดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ 300 
ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง เช่น 301 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 302 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 303 

 ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 304 

‐ มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรขององค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่ง305 
ท่องเที่ยว 306 
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‐ มีกระบวนการส่งผ่านความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ 307 
4.6 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 308 

4.6.1 การสื่อสาร 309 
องค์กรมีการกําหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน310 

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารท่ีจําเป็น ถูกต้อง และ311 
เหมาะสม โดยควรจะ 312 

‐ มีการจัดทําช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่ม313 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 314 

‐ มีการให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ315 
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 316 

‐ มีการสื่อสารในประเด็นต่างๆ เช่น 317 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 318 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 319 

 ข้อมูลองค์กร 320 

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 321 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร 322 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 323 

 ข้อบังคับในการเข้าใช้พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว 324 
4.6.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 325 

องค์กรกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ326 
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้327 
ง่าย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยควรจะ 328 

‐ กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน การ329 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 330 
รวมท้ังการแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 331 

‐ จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 332 
4.7 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 333 

องค์กรกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมี334 
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยควรจะ 335 
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‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ336 
ดําเนินงานท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้ 337 
และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 338 

‐ มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 339 

‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานในประเด็นดังต่อไปน้ี 340 

 ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 341 

 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 342 
4.8 การทบทวนผลการดําเนินงาน 343 

องค์กรนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว344 
ต่อคณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ345 
ดําเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามทิศทางการบริหารจัดการ346 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแนวทางการบริหารจัดการ โดยควรจะ 347 

‐ มีการจัดทํารายงานผลการประเมิน 348 

‐ มีการทบทวนผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน 349 

‐ มีการทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 350 

 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 351 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 352 

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 353 

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 354 

 กรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ355 
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 356 

 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 357 
358 
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คํานํา 15 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ16 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่17 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 18 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และเกิดความ19 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่20 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย21 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 22 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์23 
การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการจัดทําแผน24 
แม่บทของพื้นที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและบริการในพ้ืนที่25 
พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 26 
งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้จัดทํา “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยศึกษา27 
ม าต รฐานที่ เ ก่ี ย วข้ อ งระ ดั บ ส าก ล  อ าทิ  ISO 9001, ISO 14001, ISO 20121, ISO 26000, Global 28 
Sustainable Tourism (GSTC), Responsible tourism Requirement (South Africa) และก ารศึ กษ า29 
ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 30 
สําหรับมาตรฐานฉบับน้ีจะครอบคลุมข้อกําหนดสําหรับปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม-31 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 32 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะช่วยให้องค์กรที่มี33 
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน และเกิดการ34 
กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 (พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 40 
 ผู้อํานวยการ อพท. 41 

42 
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บทนํา 43 
มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีที่44 

มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาดสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่าง45 
เป็นระบบและย่ังยืน รวมท้ังมาตรฐานฉบับน้ียังคาดหวังที่จะเห็นผลการดําเนินงานขององค์กรที่ดีกว่าเกณฑ์ที่46 
กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติให้ได้อยู่แล้ว มาตรฐานฉบับน้ี จึงนับเป็นความท้า47 
ทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การ48 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน”  49 

มาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน 50 
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วยค้นหาปัญหา51 
อุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 52 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ53 

จัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 54 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล55 

ในการติดตามผล  56 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และความคาดหวังตามแผนการ57 

ดําเนินงาน 58 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคาดหวัง 59 

หรือมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามคาดหวัง รวมท้ังนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการ60 
ดําเนินงานไปพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 61 

มาตรฐานน้ีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุง62 
ศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเท่ียว ซึ่งความสําเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางนั้น ขึ้นอยู่กับความ63 
มุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากน้ีหากองค์กรใดมีมาตรฐานการ64 
จัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมได้ รวมทั้งองค์กรควรจะ65 
สนับสนุนให้องค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องกับองค์กรให้มีการนํามาตรฐานฉบับน้ีไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย 66 
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1 ขอบขา่ย 92 
มาตรฐานน้ีเป็นข้อกําหนดสําหรับใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวซึ่งองค์กรสามารถนําไปปฏิบัติ93 

เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเองเป็นการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน โดยในการนําไป94 
ปฏิบัติน้ันองค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีใน95 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรจะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่96 
ไปด้วย 97 

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานน้ี องค์กรควรให้ความสําคัญกับการยกระดับการ98 
ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปรับปรุงการดําเนินผลการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่99 
เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้ 100 

สําหรับการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน องค์กรสามารถดําเนินการได้ โดย 101 

‐ ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 102 

‐ ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 103 

‐ ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภายนอก 104 

2 คําศัพทแ์ละคํานิยาม  105 
2.1 มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 106 

ข้อกําหนดสําหรับเป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน การ107 
ปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 108 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 109 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 110 
การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ111 

สุนทรีภาพ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ์ของ112 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 113 

2.3 องค์กร 114 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพ้ืนที่ที่กํากับดูแลแน่นอน และมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ115 

ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 116 
2.4 ชุมชนท้องถ่ิน 117 

กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันโดยได้ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ 118 
และมีแบบแผนแน่นอนในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 119 

2.5 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 120 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจต่อการดําเนินงานขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือเสีย121 

ประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 122 
 123 
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2.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 124 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสามารถมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ125 

องค์กร 126 

3 หลักการดาํเนินงาน 127 
3.1 การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 128 

องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายและไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดย 129 
(๑) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย 130 

ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด  131 
(๒) กํากับให้บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย  132 
(๓) มีการติดตาม และทบทวนเพื่อให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม133 

ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 134 
3.2 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 135 

องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดย 136 
(๑) ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์ 137 

ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่ งเน้น138 
ผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท้องถิ่น 139 

(๒) มีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  140 
(๓) มีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ141 

แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะ142 
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมได้ 143 

3.3 การเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 144 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม โดย 145 
(๑) ช้ีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 146 
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลประโยชน์147 

หรือผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม148 
กิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน รวมทั้งนําความคิดเห็นที่ได้รับไป149 
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององค์กร  150 

(๓) คํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและการเข้าไป151 
ดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 152 

3.4 การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 153 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ154 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ โดย 155 
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(๑) เปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อสังคมและ156 
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน  157 

(๒) เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  158 
(๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น159 

และช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 160 
3.5 การยอมรับต่อภาระหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ 161 

องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคม 162 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร โดย 163 

(๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 164 
รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น  165 

(๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดน้ัน 166 
และดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 167 

3.6 การดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 168 
องค์กรต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตามมาตรฐาน169 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ผลหรือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 170 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล โดย จัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร 171 
โดยมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้าง172 
ประโยชน์ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 173 

4 การกํากับดแูล 174 
4.1 คณะกรรมการกํากับดูแล 175 

 องค์กรต้องมีคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กร176 
สามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และความคาดหวังของผู้มีส่วน177 
ได้ส่วนเสียที่สําคัญ โดย 178 

(๑) มีการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มี179 
อยู่เดิม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของ180 
องค์กร ผู้แทนของชุมชนในพ้ืนที่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และผู้แทนของ181 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 182 

(๒) มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ เช่น 183 

‐ กําหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 184 

‐ พิจารณาแผนการดําเนินงาน 185 

‐ ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 186 
(๓) มีการสื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง187 

ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 188 
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4.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 189 
 องค์กรต้องกําหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีความเหมาะสม สําหรับใช้เป็น190 
กรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ทําให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการ191 
ดําเนินงานที่ตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดย 192 

(๑) มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ กํากับดูแล ทั้งสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 193 
เศรษฐกิจ  194 

(๒) มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ หรือการ195 
กําหนดทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม หรือจัดทําขึ้นใหม่  196 

(๓) มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม 197 
(๔) มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติผ่านช่องทางที่198 

เหมาะสม เช่น การประชุม หนังสือเวียน 199 
(๕) มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางท่ี200 

เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ  201 
4.3 การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 202 

องค์กรต้องมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรของ203 
องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ204 
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดย 205 

(๑) กําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งอาจ206 
กําหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  207 

(๒) กําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทํางาน208 
สําหรับดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 209 

(๓) สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 210 

5 แผนการดําเนินงาน 211 
 องค์กรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กร212 
สามารถดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและ213 
ประสิทธิผล โดย 214 

(๑) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ215 
ในพ้ืนที่กํากับดูแลขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 216 

(๒) มีการกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้  217 
(๓) มีการกําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน หากเป็นไปได้ควรมีการกําหนดเป็นแผน218 

ระยะยาว 3-5 ปี 219 
(๔) มีการกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็น  220 
(๕) มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 221 
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(๖) หากมีการดําเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให้ดําเนินการ222 
แก้ไขเป็นอันดับแรก 223 

(๗) มีการสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ  224 

6 การนําไปปฏิบัต ิ225 
6.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม 226 

องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ227 
พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 228 
รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกบัท้องถิ่น โดย 229 

(๑) มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือการจัด230 
กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ต้ังแต่การจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 231 

(๒) มีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว232 
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 233 

(๓) มีการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ234 
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยไม่บุก235 
รุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 236 

(๔) มีการนําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชน237 
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า อย่างเหมาะสม 238 

6.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน 239 
องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน240 

ในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถขององค์กร โดย 241 
(๑) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวให้กับคน242 

ในชุมชนท้องถิ่น 243 
(๒) มีการพิจารณาจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 244 
(๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 245 
(๔) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี246 

คุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 247 
(๕) มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิ248 

ปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 249 
6.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม 250 

องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสําหรับท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 251 
และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย และ252 
เหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย 253 
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(๑) มีการระบุแหล่งกําเนิด ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลมลพิษที่อาจก่อให้เกิด254 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 255 

(๒) มีการช้ีบ่งแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใช้ทรัพยากรที่ ใช้ในการ256 
ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว 257 

(๓) มีการดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากร เช่น 258 
นํ้า พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม 259 

(๔) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบน้อยกว่า260 
มาทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน 261 

(๕) มีการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น 262 
รณรงค์การป่ันจักรยาน 263 

(๖) มีการดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการบําบัดมลพิษ 264 
นํ้าเสีย ขยะ กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมี265 
ความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 266 

(๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจาก267 
ธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 268 

(๘) มีการใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่ท่องเที่ยว 269 
(๙) มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุของพันธ์ุพืช พันธ์ุ270 

สัตว์ท้องถิ่น 271 
6.4 การจัดการด้านความปลอดภัย 272 

องค์กรต้องดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านการ273 
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่กํากับดูแลขององค์กร โดย 274 

(๑) มีการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ภัยพิบัติตามธรรมชาติ 275 
และภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 276 

(๒) มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเป็นสอดคล้องกับผล277 
การประเมินความเสี่ยง 278 

(๓) มีแผนรองรับในกรณีที่อาจเกิดเหตุขึ้นจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจากอาชญากรรม 279 
6.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 280 

องค์กรต้องจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความสอดคล้อง281 
กับสภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดย 282 

(๑) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับการ283 
เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 284 

(๒) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอต่อความต้องการ 285 
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(๓) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีถังขยะที่เพียงพอและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ286 
พ้ืนที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีการกําจัดขยะอย่างถูกต้อง สม่ําเสมอ และสอดคล้องกับปริมาณ287 
ขยะที่เกิดขึ้น 288 

(๔) มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อเอ้ือให้กับผู้สูงอายุ และผู้289 
พิการ สามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 290 

6.6 การส่งเสริมการตลาด 291 
องค์กรต้องส่งเสริมการตลาดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดย 292 
(๑) มีการส่งเสริมการตลาดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับประเภท293 

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 294 
เอกสารสิ่งพิมพ์ 295 

(๒) มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาหรือสื่อรูปภาพที่296 
เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 297 

(๓) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึง298 
ความสําคัญ 299 

6.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง 300 
องค์กรต้องดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจ301 

ของนักท่องเที่ยว และความย่ังยืนของการท่องเที่ยวน้ัน โดย 302 
(๑) มีการกําหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และควบคุมให้มีการปฏิบัติ303 

ได้อย่างถูกต้อง 304 
(๒) มีการติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ท่องเที่ยว และสภาพของสังคม 305 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 306 
(๓) มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากนักท่องเที่ยว307 

และชุมชน 308 
6.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 309 

องค์กรต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปดําเนินงาน โดย 310 
(๑) มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ ยวอย่างย่ังยืนไปยังหน่วยงานรัฐหรือ311 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 312 
(๒) มีการเชิญชวนองค์กรอ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการ313 

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 314 
(๓) มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้กับผู้315 

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กํากับดูแล 316 
 317 
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7 การสนับสนนุ 318 
7.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 319 

องค์กรต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ320 
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันมี321 
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง322 
ย่ังยืนที่กําหนดไว้ โดย 323 

(๑) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้าง324 
ความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรใน325 
ทุกระดับ โดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง 326 
เช่น 327 

‐ ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 328 

‐ แผนการดําเนินงาน 329 

‐ ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 330 
(๒) มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ เมื่อ331 

ต้องมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งหรือรับบุคลากรใหม่ 332 
7.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 333 

7.2.1 การสื่อสาร 334 
องค์กรต้องมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก335 

องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม โดย 336 
(๑) มีการจัดทําช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ337 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 338 
(๒) มีการให้ข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อ339 

ความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 340 
(๓) มีการสื่อสารในประเด็นต่างๆ เช่น 341 

‐ ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 342 

‐ แผนการดําเนินงาน 343 

‐ ข้อมลูองค์กร 344 

‐ ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 345 

‐ ผลกระทบจากการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร 346 

‐ ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 347 

‐ ข้อบังคับในการเข้าใช้พ้ืนที่ท่องเที่ยว 348 
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7.2.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 349 
องค์กรต้องมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้350 

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย 351 
และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย 352 

(๑) กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน 353 
การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกัน354 
ไม่ให้เกิดซ้ํา รวมทั้งการแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 355 

(๒) จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 356 

8 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาํเนินงาน 357 
องค์กรต้องมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการ358 

ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนการดําเนินงาน โดย 359 
(๑) มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ360 

ดําเนินงานท่ีอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ และ361 
สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 362 

(๒) มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 363 

9 การทบทวนผลการดําเนนิงาน 364 
องค์กรต้องมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 365 

รวมท้ังต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการดําเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไป366 
ตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดย 367 

(๑) มีการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 368 
(๒) มีการนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกํากับดูแลอย่างน้อยทุก 6 เดือน 369 
(๓) มีการทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 370 

‐ ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 371 

‐ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 372 

‐ ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 373 

‐ ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 374 

‐ กรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ375 
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 376 

‐ ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 377 
378 
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ii 

คํานํา 13 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ14 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่15 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 16 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และเกิดความ17 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่18 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย19 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 20 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผน21 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการ22 
จัดทําแผนแม่บทของพื้นที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและ23 
บริการในพ้ืนที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน24 
ด้านการท่องเท่ียว โดยการจัดทํามาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จะเป็นการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการ25 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 26 

งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้จัดทํามาตรฐานระบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 27 
โดยศึกษามาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในระดับสากล อาทิ ISO 14001:2004, Global Sustainable 28 
Tourism (GSTC), Responsible tourism Requirement (South Africa), ISO 9001:2008, ISO 29 
20121:2012, ISO 26000: 2010 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ30 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการการ31 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนแก่องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ32 
สังคม-วัฒนธรรม 33 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ34 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เกิดการ35 
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดความย่ังยืนต่อไป 36 
 37 
 38 
 39 

พันเอก 40 
 (นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 41 
 ผู้อํานวยการ อพท. 42 
  43 
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บทนํา 44 
มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อกําหนดสําหรับระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนที่จะช่วยให้45 

องค์กรจัดการและบริหารแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน มาตรฐานฉบับน้ีสามารถประยุกต์ใช้ได้46 
กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาด รวมทั้งรองรับความ47 
หลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวของ48 
องค์กรต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไปด้วย 49 

มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนนับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการ50 
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การพัฒนาอย่างย่ังยืน” โดยมาตรฐาน51 
ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นในการดําเนินงานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน52 
อย่างเป็นทางการ ซึ่งหากองค์กรใดมีระบบการจัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้า53 
กับระบบที่มีอยู่เดิมได้ 54 

สําหรับองค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานขององค์กรมีการปฏิบัติได้สอดคล้องตาม55 
มาตรฐาน องค์กรสามารถใช้มาตรฐานฉบับน้ีในการทวนสอบความสอดคล้องในการปฏิบัติตามรายละเอียดของ56 
มาตรฐานด้วยตนเอง และจากหน่วยงานจากภายนอก 57 

รูปแบบของระบบการจัดการและเอกสาร รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นจะต้องมีความเหมาะสม58 
กับขนาดและลักษณะกิจกรรมขององค์กร สําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานน้ัน ขึ้นอยู่กับความ59 
มุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากน้ีจะต้องมีการปรับและบูรณาการ60 
ให้เข้ากับกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพยายามสนับสนุนองค์กรอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าให้มีการนํา61 
มาตรฐานฉบับน้ีไปปฏิบัติ 62 

สําหรับมาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ 63 
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วยค้นหา64 
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 65 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ66 

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 67 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล68 

ในการติดตามผล  69 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับความคาดหวังตามแผนการดําเนินงาน 70 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีแนวโน้มไม่71 

เป็นไปตามคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินงานไปพัฒนาอย่าง72 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 73 

ในส่วนของภาพรวมของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนดังแสดงในรูปที่ 1 74 



(ฉบับร่างท่ี 1) มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

iv 

 75 
รปูที่ 1: ภาพรวมของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 76 

 77 



(ฉบับร่างท่ี 1) มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

1 

๑. ขอบขา่ย 78 
มาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนฉบับน้ีเป็นข้อกําหนดสําหรับใช้ในระบบบริหารจัดการ79 

แหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร และนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ80 
มาตรฐาน 81 

มาตรฐานฉบับน้ีใช้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ประสงค์จะ 82 

‐ ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างเป็น83 
ระบบ 84 

‐ เพ่ิมความม่ันใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่85 
กําหนดไว้ 86 

‐ แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดย 87 

 ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 88 

 ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 89 

 ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนจาก90 
องค์กรภายนอก 91 

มาตรฐานฉบับน้ี สนับสนุนให้บูรณาการระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับระบบขององค์กร92 
ที่มีอยู่เดิม ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวอาจข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กร 93 

นอกจากน้ี ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานน้ี องค์กรพิจารณาถึงความแตกต่างทางด้านสังคม94 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการเมืองในแต่ละองค์กร รวมท้ังความแตกต่างทางสภาวะเศรษฐกิจ95 
ควบคู่ไปด้วย 96 

๒. คําศัพทแ์ละคํานิยาม 97 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คําศัพท์ และ          98 

คํานิยามท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 99 
2.1 มาตรฐานระบบการจัดการ 100 

ข้อกําหนดหรือขั้นตอนในการบริหารกระบวนการทํางานขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมี101 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 102 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 103 
การบริหารการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 104 

เศรษฐกิจ 105 
2.3 การพัฒนาอย่างย่ังยืน 106 

การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยที่ ไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อ107 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นต่อไป ในอนาคต 108 
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2.4 องค์กร 109 
หน่วยงาน หรือกลุ่มของบุคคล ที่มี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการและการบริหาร110 

แหล่งท่องเที่ยว 111 
2.5 ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 112 

กลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ113 
สาธารณสุข และเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับโอกาสท่ีทัดเทียมกันในสิทธิประโยชน์ต่างๆ (เช่น ผู้พิการ 114 
เด็ก ชนพ้ืนเมือง ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ) 115 

2.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 116 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้หรือเสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 117 

2.7 ห่วงโซ่คุณค่า 118 
ระบบของกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน โดยเป็นผู้จัดเตรียม (เช่น 119 

ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้รับจ้างช่วง และอ่ืนๆ) หรือผู้ที่ได้รับคุณค่า (เช่น นักท่องเท่ียว ผู้ใช้บริการ และ120 
อ่ืนๆ) จากองค์กร 121 

2.8 ชุมชนท้องถ่ิน 122 
หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี123 

ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์กรต้ังอยู่ 124 

๓. เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง 125 
- ไม่มี – 126 

๔. หลักการ 127 
ในการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างย่ังยืน” น้ัน องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ128 

หลักการของมาตรฐานฉบับน้ี โดยนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงานตาม129 
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังน้ี 130 

4.1 หลักการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วน 131 
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดยองค์กรต้อง132 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการ133 
ดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมท้ังองค์กรต้องกํากับให้บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย 134 
นอกจากน้ีองค์กรต้องมีการติดตาม และทบทวนเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตาม135 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 136 

4.2 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 137 
องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บน138 

พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่งเน้น139 
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่าง140 
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มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ141 
แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิบัติ142 
อย่างไม่มีจริยธรรมได้ 143 

4.3 หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 144 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 145 

องค์กรต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการ146 
ดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 147 
รวมท้ังนําความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานของ148 
องค์กร นอกจากน้ี องค์กรต้องคํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและ149 
การเข้าไปดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 150 

4.4 หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 151 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ152 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ องค์กรต้องเปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ153 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ154 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ155 
สร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 156 

4.5 หลักการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 157 
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม 158 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร องค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบจาก159 
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการ160 
ตรวจสอบน้ัน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ161 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 162 

4.6 หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล 163 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานให้ได้ผลตามต้องการหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า164 

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล องค์กรต้องตระหนักว่าทรัพยากรมี165 
จํากัดและเป็นของส่วนรวม ดังน้ันองค์กรต้องจัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร โดยมุ่ง166 
ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์167 
ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 168 

๕. ข้อกําหนด 169 
5.1 การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 170 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนที่มั่นใจได้ว่า171 
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่ที่กํากับดูแล รวมท้ังมั่นใจได้ว่า172 
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  173 

 174 
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5.2 การจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น 175 
องค์กรต้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า176 

องค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอย่าง177 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  178 

5.3 การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 179 
องค์กรต้องมีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กร เพ่ือให้180 

มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่าง181 
ย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 182 

5.4 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 183 
องค์กรต้องมั่นใจได้ว่ามีแนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม ติดตาม รวมทั้งทบทวนกฎหมายและ184 

ข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  185 
5.5 การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม 186 

5.5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 187 
1) องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ188 

ปกป้อง ดูแล และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ189 
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น  190 

2) องค์กรต้องให้ความสําคัญและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ191 
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือปกป้องไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย  192 

3) องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ193 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถของ194 
องค์กร  195 

5.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 196 
1) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการใช้พลังงาน นํ้า และทรัพยากรที่สําคัญอ่ืนๆ 197 

ที่มีการใช้ในกิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และองค์กรต้องพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกมา198 
ใช้ทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป  199 

2) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการนํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทาง200 
อากาศ และมลพิษที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย ไม่201 
ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต  202 

3) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายที่203 
องค์กรมีการใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต  204 

4) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลให้เกิด205 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กร พร้อมทั้งองค์กรต้องพิจารณาส่งเสริมให้มี206 
การชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา  207 
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5) องค์กรต้องกําหนดมาตรการป้องกันและฟ้ืนฟูผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตาม208 
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้งองค์กรต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตาม209 
กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําที่เสี่ยงต่อการทําลายระบบนิเวศ 210 

5.5.3 ด้านเศรษฐกิจ 211 
1) องค์กรต้องดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อสุขภาพความ212 

ปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังองค์กรต้องมีการส่ือสารข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน 213 
ตลอดจนองค์กรต้องมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ รวมถึง214 
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว215 
ได้มากย่ิงขึ้น 216 

2) องค์กรต้องมีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับวิถี217 
ชีวิต และเท่าเทียมกัน  218 

3) องค์กรต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนมีการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่าง219 
ย่ังยืนไปดําเนินงาน  220 

5.6 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 221 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ222 

บุคลากรขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรที่ทํางานในนามขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ัน223 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว224 
อย่างย่ังยืนที่ผู้บริหารสูงสุดกําหนดไว้ รวมทั้งข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  225 

5.7 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 226 
5.7.1 การสื่อสาร 227 

องค์กรต้องมีการกําหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก228 
องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม  229 

5.7.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 230 
องค์กรต้องกําหนดแผนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน231 

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีกรอบ232 
เวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน 233 

5.8 การจัดทําและควบคุมเอกสาร 234 
องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการจัดทําและควบคุมเอกสารที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม235 

ข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ236 
ดําเนินงานได้ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งมีเอกสารฉบับปัจจุบันซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 237 

5.9 การติดตามผล 238 
5.9.1 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 239 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้240 
มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 241 
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5.9.2 การตรวจติดตามภายใน 242 
องค์กรต้องกําหนดแนวทางและดําเนินการตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาที่กําหนด243 

ไว้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม244 
ข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 245 

5.10 การปรับปรุงและทบทวน 246 
5.10.1 การปรับปรุง และการป้องกัน 247 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและป้องกันในกรณีที่ผลการดําเนินงานมี248 
แนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งการปรับปรุงและ249 
ป้องกันจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น 250 

5.10.2 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 251 
ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการ252 

จัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กรตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ253 
ดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่ไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้254 
ว่าองค์กรมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพียงพอ และมีประสิทธิผล  255 

๖. แนวทางการปฏิบัต ิ256 
6.1 การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 257 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนที่มั่นใจได้ว่า258 
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่ที่กํากับดูแล รวมท้ังมั่นใจได้ว่า259 
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยควรจะ 260 

‐ จัดทําขึ้นใหม่ หรือบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ 261 
หรือการกําหนดทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม 262 

‐ ได้รับความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด 263 
6.2 การจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น 264 

องค์กรต้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า265 
องค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอย่าง266 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยควรจะ 267 

‐ จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุความสําเร็จที่มีการกําหนด ขั้นตอน ระยะเวลา 268 
ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นในแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม 269 

‐ พิจารณาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นดังต่อไปน้ี 270 

 บุคลากร และทักษะความสามารถ  271 

 สิ่งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยี  272 

 งบประมาณ 273 
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6.3 การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 274 
องค์กรต้องมีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กร เพ่ือให้275 

มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่าง276 
ย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยควรจะ 277 

‐ กําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการ278 
จัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ซึ่งอาจกําหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการ279 
บริหารที่มีอยู่เดิม  280 

‐ ระบุบุคลากรตามโครงสร้างคณะทํางานที่สอดคล้องกับการดําเนินงานตามข้อกําหนดของ281 
มาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยมาจากทุกภาคส่วนและทุกระดับใน282 
องค์กร 283 

‐ กําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทํางาน284 
สําหรับดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 285 

‐ จัดทําเป็นเอกสารและสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 286 
6.4 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 287 

องค์กรต้องมั่นใจได้ว่ามีแนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม ติดตาม รวมทั้งทบทวนกฎหมายและ288 
ข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยควรจะ 289 

‐ มีแนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม ติดตาม รวมทั้งทบทวนกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองค์กร290 
เกี่ยวข้อง 291 

‐ รวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม 292 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 293 

‐ ปฏิบัติตามรายละเอียดของกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน 294 
รวมทั้งกําหนดช่วงเวลาในการทบทวนเพ่ือการปฏิบัติที่สอดคล้องอยู่เสมอ 295 

‐ ติดตาม และทบทวนกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นระยะ เพ่ือให้มีการปฏิบัติ296 
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 297 

6.5 การดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 298 
6.5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 299 

1) องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ300 
ปกป้อง ดูแล และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ301 
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดยควรจะ 302 

‐ เปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอด303 
กระบวนการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่การ304 
วางแผน การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 305 
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‐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาแหล่ง306 
ท่องเที่ยวร่วมกัน 307 

‐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน308 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 309 

2) องค์กรต้องให้ความสําคัญและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ310 
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือปกป้องไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวถูกบุกรุกหรือถูกทําลาย โดยควรจะ 311 

‐ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่ง312 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 313 

‐ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้314 
ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้315 
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยไม่บุกรุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 316 

‐ ดําเนินมาตรการป้องกันการค้า และการแสดง โบราณสถานหรือ317 
โบราณวัตถุนอกจากว่าได้รับการอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย 318 

‐ นําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของ319 
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า 320 
อย่างเหมาะสม 321 

3) องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ322 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถของ323 
องค์กร โดยควรจะ 324 

‐ เปิดโอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 325 

‐ พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน326 
ท้องถิ่น  327 

‐ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น 328 

‐ พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นให้329 
สามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 330 

‐ พิจารณาส่งเสริมคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 331 
โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในท้องถิ่นให้มี332 
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 333 

‐ พิจารณาสนับสนุนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคนในชุมชนท้องถิ่น 334 
6.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 335 

1) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการใช้พลังงาน นํ้า และทรัพยากรที่สําคัญอ่ืนๆ 336 
ที่มีการใช้ในกิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และองค์กรต้องพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกมา337 
ใช้ทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป โดยควรจะ 338 
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‐ กําหนดนิยามของทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืนๆ พร้อมระบุชนิดของทรัพยากร 339 

‐ ระบุแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานการใช้พลังงาน นํ้า และ340 
ทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืนๆ  341 

‐ ดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของ342 
พลังงาน นํ้า และทรัพยากรท่ีสําคัญอ่ืนๆ อย่างเป็นรูปธรรม 343 

‐ พิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมี344 
ผลกระทบน้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงาน345 
หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน 346 

2) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการนํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทาง347 
อากาศ และมลพิษที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย ไม่348 
ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 349 

‐ กําหนดนิยามของมลพิษที่สําคัญอ่ืนๆ พร้อมระบุชนิดของมลพิษอ่ืนๆ ที่350 
สําคัญ 351 

‐ ระบุแหล่งกําเนิด ตรวจวัด เก็บบันทึก รายงานผลคุณภาพ และการปล่อยสู่352 
ภายนอก ของน้ําเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ และมลพิษที่สําคัญ353 
อ่ืนๆ  354 

‐ ดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการ355 
บําบัดนํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ และมลพิษอ่ืนๆ ที่สําคัญ ให้356 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และมี357 
ความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 358 

3) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายที่359 
องค์กรมีการใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 360 

‐ ระบุชนิด ปริมาณที่จัดเก็บ ขั้นตอนการใช้ และการกําจัดสารเคมีอันตราย361 
และวัตถุอันตราย รวมท้ังการกําจัดภาชนะที่บรรจุสารเคมีอันตรายและ362 
วัตถุอันตราย 363 

‐ ติดตามการกําจัดสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย รวมท้ังการกําจัด364 
ภาชนะที่บรรจุสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 365 

‐ ช้ีบ่งขั้นตอนการป้องกัน การแก้ไข การแจ้งเหตุและการสื่อสารในกรณีเกิด366 
การหกร่ัวไหลหรือปนเป้ือน 367 

‐ พิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถอัุนตราย 368 
4) องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลให้เกิด369 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากกิจกรรมขององค์กร พร้อมทั้งองค์กรต้องพิจารณาส่งเสริมให้มี370 
การชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โดยควรจะ 371 

‐ ระบุแหล่งกําเนิดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม 372 
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‐ ตรวจวัด บันทึก และรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธีที่373 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 374 

‐ กําหนดมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและ375 
ทางอ้อม 376 

‐ พิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา 377 
5) องค์กรต้องกําหนดมาตรการป้องกันและฟ้ืนฟูผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตาม378 

ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้งองค์กรต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตาม379 
กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําที่เสี่ยงต่อการทําลายระบบนิเวศ โดย380 
ควรจะ 381 

‐ มีมาตรการควบคุมและดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่อาจมีต่อ382 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาถิ่นที่อยู่อาศัย พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืช ระบบนิเวศ และ383 
ป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงและโรคต่างๆ   384 

‐ มีการจัดการดูแล ปกป้อง พ้ืนที่ที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก385 
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว หมายรวมถึงการใช้ที่ดินของ386 
องค์กร การพัฒนาอาคารและงานก่อสร้าง 387 

‐ ไม่นําเข้าสัตว์หรือพืชชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ388 
นิเวศ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดิน การกัด389 
เซาะหน้าดิน หรือวัฏจักรของสารอาหาร 390 

‐ ใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่แหล่ง391 
ท่องเที่ยวและมีมาตรการในการจํากัดพืชต่างถิ่นหรือสายพันธ์ุของถิ่นอ่ืน 392 

‐ หลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและหาก393 
เกิดผลกระทบทางลบขึ้นจะต้องมีมาตรการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 394 

‐ ไม่ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าที่ทําจากทรัพยากรธรรมชาติหายากหรือเสี่ยง395 
ต่อการสูญพันธ์ุ 396 

‐ สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 397 

‐ ดําเนินมาตรการป้องกันการล่า การค้า และการแสดง สิ่งมีชีวิตหรือซาก398 
ของสิ่งมีชีวิตที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ุ หรือได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย399 
หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ  400 

6.5.3 ด้านเศรษฐกิจ 401 
1) องค์กรต้องดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อสุขภาพความ402 

ปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังองค์กรต้องมีการส่ือสารข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน 403 
ตลอดจนองค์กรต้องมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ รวมถึง404 
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว405 
ได้มากย่ิงขึ้น 406 
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‐ มีการประเมินความเสี่ยง ระบบป้องกัน และตอบสนองต่อภัยจากความ407 
เสี่ยงอันเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจากอาชญากรรมที่อาจ408 
เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 409 

‐ มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน410 
จากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 411 

‐ มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม และ412 
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 413 

‐ ทําประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยใช้ภาษาหรือสื่อรูปภาพที่เหมาะสม 414 
ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 415 

‐ จัดเตรียมและสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้ประโยชน์ 416 
และควบคุมให้มีการปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 417 

‐ จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ418 
ความต้องการ 419 

‐ จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพ่ือเอ้ือให้กับบุคคล420 
ทุพพลภาพ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถได้รับ421 
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 422 

2) องค์กรต้องมีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับวิถี423 
ชีวิต และเท่าเทียมกัน โดยควรจะ 424 

‐ มีการรับสมัครและการพิจารณาผลงานความก้าวหน้าที่เป็นธรรม 425 

‐ มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้าง สภาพการจ้างงาน และความคุ้มครองทางสังคม426 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นควบคู่427 
ไปด้วย 428 

‐ มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและ429 
ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน430 
ความปลอดภัยที่จําเป็นต่อการทํางานให้ครบถ้วน 431 

‐ เปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม 432 
และการฝึกปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานอย่างเท่าเทียม433 
และไม่เลือกปฏิบัติ 434 

3) องค์กรต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนมีการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่าง435 
ย่ังยืนไปดําเนินงาน โดยควรจะ 436 

‐ เผยแพร่แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปยังผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ437 
บริการอย่างทั่วถึง 438 

‐ กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคํานึงถึง439 
ผลกระทบทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 440 
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‐ พิจารณาสนับสนุนองค์กรอ่ืนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติตามแนวคิดการ441 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 442 

‐ ดําเนินการติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาอย่าง443 
ย่ังยืนของผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้องค์กร 444 

6.6 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 445 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ446 

บุคลากรขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรที่ทํางานในนามขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ัน447 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว448 
อย่างย่ังยืนที่ผู้บริหารสูงสุดกําหนดไว้ รวมทั้งข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 449 
โดยควรจะ 450 

‐ จัดทําแผนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้ครอบคลุมบุคลากร451 
ขององค์กรในทุกระดับ และบุคลากรที่ทํางานในนามขององค์กร 452 

‐ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักในเรื่องต่อไปน้ี: 453 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 454 

 กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 455 

 การดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 456 

 ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 457 
6.7 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 458 

6.7.1 การสื่อสาร 459 
องค์กรต้องมีการกําหนดแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก460 

องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม โดย461 
ควรจะ 462 

‐ จัดทําแผนการสื่อสารที่มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีสื่อสารตามความ463 
เหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 464 

‐ ให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ465 
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 466 

‐ สื่อสารภายในองค์กรเรื่องต่อไปน้ี: 467 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 468 

 แผนการดําเนินงาน 469 

 โครงสร้างคณะทํางาน 470 

 ข้อมูลองค์กร 471 
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 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร 472 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร 473 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับองค์กร 474 

‐ สื่อสารภายนอกองค์กรเรื่องต่อไปน้ี: 475 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 476 

 ข้อมูลองค์กร 477 

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร 478 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร 479 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับองค์กร 480 
6.7.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 481 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง482 
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมี483 
กรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยควรจะ 484 

‐ กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน การ485 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 486 
รวมท้ังการแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขไปยังผู้ร้องเรียน 487 

‐ เก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 488 
6.8 การจัดทําและควบคุมเอกสาร 489 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการจัดทําและควบคุมเอกสารที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม490 
ข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ491 
ดําเนินงานได้ถูกต้องตรงกัน รวมท้ังมีเอกสารฉบับปัจจุบันซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 492 
โดยควรจะ 493 

‐ มีแนวทางในการจัดทําและควบคุมเอกสารดังต่อไปน้ี 494 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 495 

 แนวทางการรวบรวม ปฏิบัติตาม และติดตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ 496 

 โครงสร้างคณะทํางาน 497 

 แผนการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 498 

 แผนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 499 

 แผนการสื่อสาร 500 

 แนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 501 
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 แนวทางจัดทําและควบคุมเอกสาร 502 

 แนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 503 

 แนวทางในการตรวจติดตามภายใน 504 

 แนวทางในการปรับปรุงและป้องกัน 505 

‐ จัดทําทะเบียนควบคุมเอกสารตามความเหมาะสมกับองค์กรโดยระบุ ช่ือเอกสาร ประเภท506 
เอกสาร ประวัติการแก้ไข ผู้จัดทํา ผู้อนุมัติ และรายการแจกจ่าย 507 

6.9 การติดตามผล 508 
6.9.1 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 509 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้510 
มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 511 
โดยควรจะ 512 

‐ มีแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 513 

‐ มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 514 

‐ ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานในประเด็นดังต่อไปน้ี 515 

 การปฏิบัติตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของบุคลากรใน516 
องค์กร 517 

 ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานดําเนินการ 518 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 519 

 ผลการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 520 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 521 

‐ มีการกําหนดเวลาในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลให้เหมาะสมกับแต่ละประเด็น 522 
6.9.2 การตรวจติดตามภายใน 523 

องค์กรต้องกําหนดแนวทางและดําเนินการตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาที่กําหนด524 
ไว้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม525 
ข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยควรจะ 526 

‐ มีแนวทางในการตรวจติดตามภายในที่มีการกําหนดเกณฑ์ ขอบเขต ความถี่ วิธีการ 527 
และการรายงานผล  528 

‐ มีการวางแผนการตรวจติดตามภายในที่ระบุความรับผิดชอบในการตรวจ โดย529 
แผนการตรวจให้พิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการและพ้ืนที่ รวมทั้งผลของ530 
การตรวจคร้ังที่ผ่านมา 531 
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‐ มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ของผู้ทําหน้าที่ตรวจติดตามภายในให้เหมาะสม532 
และเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจติดตาม 533 

 534 
6.10 การปรับปรุงและทบทวน 535 

6.10.1 การปรับปรุง และการป้องกัน 536 
องค์กรต้องกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและป้องกันในกรณีที่ผลการดําเนินงานมี537 

แนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งการปรับปรุงและ538 
ป้องกันจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยควรจะ 539 

‐ มีแนวทางการปรับปรุงและป้องกันที่ครอบคลุม 540 

 การควบคุมและแก้ไขให้ถูกต้อง และจัดการกับผลที่ตามมา 541 

 การสืบหาสาเหตุ และกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 542 

 การบันทึกผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนด สาเหตุ 543 
รวมท้ังผลการปฏิบัติการปรับปรุง และป้องกัน 544 

 การทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการปรับปรุงและป้องกัน 545 

‐ มีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 546 
6.10.2 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 547 

ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการ548 
จัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กรตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ549 
ดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่ไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้550 
ว่าองค์กรมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยควรจะ 551 

‐ ทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 552 

 ความเหมาะสมของทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 553 

 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 554 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 555 

 ผลการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 556 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 557 

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 558 

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 559 

 โอกาสในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 560 
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‐ เก็บผลการทบทวนการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ561 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 562 

‐ มีการทบทวนเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญที่อาจก่อให้เกิด563 
ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ564 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 565 

  566 
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คํานํา 11 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ12 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่13 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 14 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และเกิดความ15 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่16 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย17 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 18 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผน19 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการ20 
จัดทําแผนแม่บทของพ้ืนที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและ21 
บริการในพ้ืนที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน22 
ด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะเป็นการผลักดัน ส่งเสริม23 
ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 24 

งานมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ได้จัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดย25 
ศึกษามาตรฐานที่เก่ียวข้องระดับสากล อาทิ ISO 14001:2004, Global Sustainable Tourism (GSTC), 26 
Responsible tourism Requirement (South Africa), ISO 9001:2008, ISO 20121:2012, ISO 26000: 27 
2010 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 28 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แก่องค์กร29 
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรม 30 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ31 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เกิดการ32 
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดความย่ังยืนต่อไป 33 
 34 
 35 
 36 

พันเอก 37 
 (นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 38 
 ผู้อํานวยการ อพท. 39 

40 
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บทนํา 41 
เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้42 

องค์กรจัดการและบริหารแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีสามารถ43 
ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาด โดยการนําไป44 
ปฏิบัติองค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีในการ45 
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไป46 
ด้วย 47 

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการ48 
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยเกณฑ์49 
มาตรฐานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างเป็น50 
ทางการ ซึ่งหากองค์กรใดมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้า51 
กับเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ 52 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 53 
รวมทั้งปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว สําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม54 
แนวทางน้ัน ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้55 
จะต้องมีการปรับและบูรณาการให้เข้ากับกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิม รวมท้ังพยายามสนับสนุนองค์กรอ่ืนที่56 
เก่ียวข้องกับองค์กรให้มีการนําแนวทางฉบับน้ีไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย 57 

สําหรับเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 58 
หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วย59 
ค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 60 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ61 

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 62 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล63 

ในการติดตามผล  64 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับความคาดหวังตามแผนการดําเนินงาน 65 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีแนวโน้มไม่66 

เป็นไปตามคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินงานไปพัฒนาอย่าง67 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 68 

ในส่วนของภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังแสดงในรูปที่ 1 69 
 70 



(ฉบับร่างท่ี ๒) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

iv 

 71 
รปูที่ 1: ภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 72 

 73 
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๑. ขอบขา่ย 74 
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรที่มี75 

บทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 76 
รวมทั้งมีการดําเนินงานได้ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว  77 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 78 

‐ ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 79 

‐ เพ่ิมความมั่นใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่80 
กําหนดไว้ 81 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีย่ิงขึ้นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมทั้ง82 
สนับสนุนให้บูรณาการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับแนวทางขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งการบูรณาการ83 
ดังกล่าวอาจข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กร 84 

นอกจากน้ี ในการนําแนวทางน้ีไปปฏิบัติ องค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางด้านสังคม 85 
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรม การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ควบคู่ไปด้วย 86 

๒. คําศัพทแ์ละคํานิยาม 87 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คําศัพท์ และ          88 

คํานิยามท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 89 
2.1 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 90 

เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรที่ใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน 91 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 92 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 93 
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม 94 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 95 
2.3 องค์กร 96 

หน่วยงาน หรือกลุ่มของบุคคล ที่มี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ97 
ท่องเที่ยว 98 

2.4 หลักการ 99 
สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติ หรือการตัดสินใจ 100 

2.5 ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 101 
กลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ102 

สาธารณสุข และเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับโอกาสท่ีทัดเทียมกันในสิทธิประโยชน์ต่างๆ (เช่น ผู้พิการ 103 
เด็ก ชนพ้ืนเมือง ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ) 104 
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2.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 105 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้หรือเสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 106 

2.7 ชุมชนท้องถ่ิน 107 
หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี108 

ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์กรต้ังอยู่ 109 

๓. หลักการ 110 
ในการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” น้ัน องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ111 

หลักการของมาตรฐานฉบับน้ี โดยนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงานตาม112 
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังน้ี 113 

3.1 หลักการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วน 114 
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดยองค์กรต้อง115 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการ116 
ดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมทั้งองค์กรต้องกํากับให้บุคลากรที่ เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย 117 
นอกจากน้ีองค์กรต้องมีการติดตาม และทบทวนเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม118 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 119 

3.2 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 120 
องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บน121 

พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่งเน้น122 
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่าง123 
มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ124 
แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิบัติ125 
อย่างไม่มีจริยธรรมได้ 126 

3.3 หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 127 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 128 

องค์กรต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการ129 
ดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 130 
รวมท้ังนําความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานของ131 
องค์กร นอกจากน้ี องค์กรต้องคํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและ132 
การเข้าไปดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 133 

3.4 หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 134 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ135 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ องค์กรต้องเปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ136 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ137 
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ138 
สร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 139 

3.5 หลักการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 140 
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม 141 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร องค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบจาก142 
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการ143 
ตรวจสอบน้ัน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ144 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 145 

3.6 หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล 146 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานให้ได้ผลตามต้องการหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า147 

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล องค์กรต้องตระหนักว่าทรัพยากรมี148 
จํากัดและเป็นของส่วนรวม ดังน้ันองค์กรต้องจัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร โดยมุ่ง149 
ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์150 
ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 151 

๔. เกณฑ์การปฏิบัต ิ152 
4.1 คณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 153 

 องค์กรกําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังกําหนดบทบาท 154 
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะทํางาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับทิศ155 
ทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 156 

‐ มีการกําหนดโครงสร้างคณะทํางานขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับคณะทํางานท่ีมีอยู่เดิม 157 
ซึ่งคณะทํางานควรประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้แทนของชุมชนในพ้ืนที่ 158 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และผู้แทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว159 
ในพ้ืนที่ 160 

‐ มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ เช่น 161 

 กําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 162 

 พิจารณาแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 163 

 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 164 

‐ มีการสื่อสารโครงสร้างคณะทํางาน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง165 
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 166 

4.2 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 167 
 องค์กรกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม168 
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวที่กํากับดูแล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการใน169 
การดําเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” สําหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และ170 
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เป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย171 
ภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยควรจะ 172 

‐ มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ หรือการกําหนด173 
ทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม หรือจัดทําขึ้นใหม่  174 

‐ มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม 175 

‐ มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติผ่านช่องทางที่เหมาะสม 176 
เช่น การประชุม หนังสือเวียน 177 

‐ มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางที่178 
เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ  179 

4.3 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 180 
 องค์กรจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กร181 
สามารถดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและแนวทางการบริหารจัดการ 182 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควรจะ 183 

‐ มีระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน 3-5 ปี 184 

‐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 185 

‐ มีการกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้ 186 

‐ มีการกําหนด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็น  187 

‐ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่เก่ียวข้อง 188 

‐ หากมีการดําเนินงานท่ียังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให้ดําเนินการแก้ไข189 
เป็นอันดับแรก 190 

4.4 แนวทางการบริหารจัดการ 191 
4.4.1 แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วม 192 

องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ193 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 194 
รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดยควรจะ 195 

‐ มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือ196 
การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่การการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล 197 
และการปรับปรุง 198 

‐ มีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทาง199 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 200 
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‐ มีการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ201 
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว202 
โดยไม่บุกรุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 203 

‐ มีการนําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของ204 
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า อย่าง205 
เหมาะสม 206 

4.4.2 แนวทางสนับสนุนศักยภาพชุมชน 207 
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพ208 

ชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถขององค์กร โดยควรจะ 209 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว210 
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 211 

‐ มีการพิจารณาจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 212 

‐ มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 213 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ214 
ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 215 

‐ มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจาก216 
ภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 217 

4.4.3 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 218 
องค์กรกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่าง219 

คุ้มค่า และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์220 
มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 221 

‐ มีการระบุแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก รวมถึงรายงานผลการใช้ทรัพยากรและการ222 
เกิดมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 223 

‐ มีการดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของ224 
ทรัพยากร เช่น นํ้า พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม 225 

‐ มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบ226 
น้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน227 
ทดแทน 228 

‐ มีการดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการบําบัด229 
มลพิษ นํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามเกณฑ์230 
มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และมีความเหมาะสมกับการ231 
ดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 232 
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‐ มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสาร233 
สกัดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 234 

‐ มีการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เช่น 235 
ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น รณรงค์การป่ันจักรยาน 236 

‐ มีการใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่แหล่ง237 
ท่องเที่ยว 238 

‐ มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุของพันธ์ุพืช 239 
พันธ์ุสัตว์ท้องถิ่น 240 

4.4.4 แนวทางด้านความปลอดภัย 241 
องค์กรดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ โดยควร242 

จะ 243 

‐ มีการประเมินความเสี่ยง อันเกิดจากภัยพิ บั ติตามธรรมชาติ  และภัยจาก244 
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 245 

‐ มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเป็นสอดคล้องกับ246 
ผลการประเมินความเสี่ยง 247 

‐ มีแผนรองรับในกรณีที่อาจเกิดเหตุขึ้นจากภัยภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจาก248 
อาชญากรรม 249 

4.4.5 แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 250 
องค์กรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความ251 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ 252 
บุคคลทุพพลภาพ ควบคู่ไปด้วย โดยควรจะ 253 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับการ254 
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 255 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความ256 
ต้องการ 257 

‐ มีการจัด เตรียมหรือส นับส นุน ให้มี ถั งขยะที่ เพี ยงพอและสอดคล้องกับ258 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 259 

‐ มีการทําการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาหรือสื่อ260 
รูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 261 

‐ มีการจัดเตรียมและสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวทราบถึง262 
ความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว 263 
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‐ มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อเอ้ือให้กับผู้สูงอายุ 264 
บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถได้รับ265 
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 266 

4.4.6 แนวทางการติดตามความเปลี่ยนแปลง 267 
องค์กรดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึง268 

พอใจของนักท่องเที่ยว และความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน โดยควรจะ 269 

‐ มีการจัดเตรียมและระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว และ270 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 271 

‐ มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของของแหล่งท่องเที่ยว และสภาพของ272 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 273 

‐ มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจาก274 
นักท่องเที่ยวและชุมชน 275 

4.4.7 แนวทางส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 276 
องค์กรพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปดําเนินงาน 277 

โดยควรจะ 278 

‐ มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปยังหน่วยงานรัฐหรือผู้ประกอบการ279 
ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 280 

‐ มีการเชิญชวนองค์กรอ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ281 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 282 

4.5 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 283 
องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว284 

ขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันมีความรู้ 285 
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน286 
ที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 287 

‐ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความสามารถ 288 
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ โดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ 289 
ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง เช่น 290 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 291 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 292 

 ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 293 

‐ มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรขององค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่ง294 
ท่องเที่ยว 295 



(ฉบับร่างท่ี ๒) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

8 

‐ มีกระบวนการส่งผ่านความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ 296 
4.6 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 297 

4.6.1 การสื่อสาร 298 
องค์กรมีการกําหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน299 

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารท่ีจําเป็น ถูกต้อง และ300 
เหมาะสม โดยควรจะ 301 

‐ มีการจัดทําช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่ม302 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 303 

‐ มีการให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ304 
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 305 

‐ มีการสื่อสารในประเด็นต่างๆ เช่น 306 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 307 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 308 

 ข้อมูลองค์กร 309 

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 310 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร 311 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 312 

 ข้อบังคับในการเข้าใช้พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว 313 
4.6.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 314 

องค์กรกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ315 
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้316 
ง่าย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยควรจะ 317 

‐ กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน การ318 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 319 
รวมท้ังการแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 320 

‐ จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 321 
4.7 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 322 

องค์กรกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมี323 
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยควรจะ 324 
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‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ325 
ดําเนินงานท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้ 326 
และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 327 

‐ มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 328 

‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานในประเด็นดังต่อไปน้ี 329 

 ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 330 

 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 331 
4.8 การทบทวนผลการดําเนินงาน 332 

องค์กรนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว333 
ต่อคณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการ334 
ดําเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปตามทิศทางการบริหารจัดการ335 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแนวทางการบริหารจัดการ โดยควรจะ 336 

‐ มีการจัดทํารายงานผลการประเมิน 337 

‐ มีการทบทวนผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน 338 

‐ มีการทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 339 

 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 340 

 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 341 

 ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 342 

 ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 343 

 กรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ344 
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 345 

 ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 346 
347 
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บรรณานกุรม 348 
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สมบูรณ ์โครงการการรบัรองการพฒันาพืน้ที่เกาะลา้นเปน็แหลง่ท่องเที่ยวระดบัสากลทีเ่ปน็มิตรต่อ364 
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คํานํา 11 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับ12 
การจัดต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่13 
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 14 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และเกิดความ15 
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่16 
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย17 
และต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ 18 

ในการน้ี สํานักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทําแผน19 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดําเนินการประกาศและสนับสนุนการ20 
จัดทําแผนแม่บทของพ้ืนที่พิเศษแห่งใหม่ รวมท้ังจัดทําข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจและ21 
บริการในพ้ืนที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน22 
ด้านการท่องเที่ยว งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้จัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเท่ียวอย่าง23 
ย่ังยืน โดยศึกษามาตรฐานที่เก่ียวข้องระดับสากล อาทิ ISO 14001:2004, Global Sustainable Tourism 24 
(GSTC), Responsible tourism Requirement (South Africa), ISO 9001:2008, ISO 20121:2012, ISO 25 
26000: 2010 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ26 
ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แก่27 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรม โดย28 
การจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะเป็นการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว29 
อย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 30 

อพท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ31 
องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เกิดการ32 
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดความย่ังยืนต่อไป 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 (พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท) 38 
 ผู้อํานวยการ อพท. 39 

40 
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บทนํา 41 
เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้42 

องค์กรจัดการและบริหารแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน เกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีสามารถ43 
ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและขนาด โดยการนําไป44 
ปฏิบัติองค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีในการ45 
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไป46 
ด้วย 47 

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการ48 
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยเกณฑ์49 
มาตรฐานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างเป็น50 
ทางการ ซึ่งหากองค์กรใดมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถนําไปบูรณาการเข้า51 
กับเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ 52 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของผลอันเกิดจากการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 53 
รวมทั้งปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว สําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม54 
แนวทางน้ัน ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้55 
จะต้องมีการปรับและบูรณาการให้เข้ากับกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิม รวมท้ังพยายามสนับสนุนองค์กรอ่ืนที่56 
เก่ียวข้องกับองค์กรให้มีการนําเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย 57 

สําหรับเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 58 
หรือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น และช่วย59 
ค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดําเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปมีดังน้ี 60 
วางแผน (Plan): การกําหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุทิศทางการ61 

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 62 
ปฏิบัติ (Do): การนําระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล63 

ในการติดตามผล  64 
ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการดําเนินงานเทียบกับความคาดหวังตามแผนการดําเนินงาน 65 
ปรับปรุง (Act): การดําเนินการปรับปรุงเมื่อผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีแนวโน้มไม่66 

เป็นไปตามคาดหวัง รวมทั้งนําผลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินงานไปพัฒนาอย่าง67 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 68 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีประกอบด้วย  69 

‐ ขอบข่าย อธิบายถึงขอบข่ายของเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ี เมื่อนําไปปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการการ70 
ท่องเที่ยว 71 

‐ คําศัพท์และคํานิยาม เป็นการระบุ และให้คํานิยามความหมายของคําที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญ สําหรับ72 
การทําความเข้าใจในการนําเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีไปปฏิบัติ 73 
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‐ หลักการ เป็นข้อควรคํานึงขั้นพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติ หรือการตัดสินใจในการบริหารจัดการการ74 
ท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ี 75 

‐ แนวทางปฏิบัติ เป็นเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ี เพ่ือให้เกิดการ76 
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 77 

ในส่วนของภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังแสดงในรูปที่ 1 78 

รปูที่ 1: ภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 79 
 80 
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๑. ขอบขา่ย 81 
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรที่มี82 

บทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 83 
รวมท้ังมีความคาดหวังถึงการดําเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของทุกองค์กรต้อง84 
ปฏิบัติอยู่แล้ว  85 

เกณฑ์มาตรฐานน้ีเป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 86 

‐ ริเริ่ม นําไปปฏิบัติ ติดตามและปรับปรุง ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 87 

‐ เพ่ิมความมั่นใจในการดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่88 
กําหนดไว้ 89 

‐ แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย 90 

 ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 91 

 ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน 92 
หรือ 93 

 ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภายนอก 94 
เกณฑ์มาตรฐานน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีย่ิงขึ้นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมทั้ง95 

สนับสนุนให้บูรณาการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับแนวทางขององค์กรที่มีอยู่เดิม ซึ่งการบูรณาการ96 
ดังกล่าวอาจข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กร 97 

นอกจากน้ี ในการนําเกณฑ์มาตรฐานน้ีไปปฏิบัติ องค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางด้านสังคม 98 
สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกฎหมาย ควบคู่ไปด้วย 99 

๒. คําศัพทแ์ละคํานิยาม 100 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คําศัพท์ และ          101 

คํานิยามท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 102 
2.1 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 103 

ข้อกําหนดสําหรับองค์กรที่ใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน 104 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 105 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 106 
การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ107 

สุนทรีภาพ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ์ของ108 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 109 

 110 
 111 
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2.3 องค์กร 112 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่มี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการ113 

ท่องเที่ยว 114 
2.4 ชุมชนท้องถ่ิน 115 

กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันโดยได้ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ 116 
และมีแบบแผนแน่นอนในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 117 

2.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 118 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้หรือเสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 119 

๓. หลักการ 120 
ในการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” น้ัน องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ121 

หลักการของมาตรฐานฉบับ น้ี โดยนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงานตาม122 
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังน้ี 123 

3.1 หลักการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 124 
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดยองค์กรต้องปฏิบัติ125 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการ126 
ดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมทั้งองค์กรต้องกํากับให้บุคลากรที่ เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย 127 
นอกจากน้ีองค์กรต้องมีการติดตาม และทบทวนเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม128 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 129 

3.2 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 130 
องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บน131 

พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่งเน้น132 
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่าง133 
มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ134 
แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิบัติ135 
อย่างไม่มีจริยธรรมได้ 136 

3.3 หลักการเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 137 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 138 

องค์กรต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการ139 
ดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 140 
รวมท้ังนําความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานของ141 
องค์กร นอกจากน้ี องค์กรต้องคํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและ142 
การเข้าไปดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 143 

 144 
 145 
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3.4 หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 146 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ147 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ องค์กรต้องเปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ148 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ149 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการ150 
สร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 151 

3.5 หลักการยอมรับต่อภาระหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ 152 
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม 153 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร องค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบจาก154 
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการ155 
ตรวจสอบน้ัน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และ156 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 157 

3.6 หลักการดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 158 
องค์กรต้องมีการดําเนินงานให้ได้ผลตามต้องการหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า159 

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล องค์กรต้องตระหนักว่าทรัพยากรมี160 
จํากัดและเป็นของส่วนรวม ดังน้ันองค์กรต้องจัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร โดยมุ่ง161 
ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์162 
ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 163 

๔. เกณฑ์การปฏิบัต ิ164 
4.1 คณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 165 

 องค์กรกําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังกําหนดบทบาท 166 
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะทํางาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับทิศ167 
ทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 168 

‐ มีการกําหนดโครงสร้างคณะทํางานขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับคณะทํางานท่ีมีอยู่เดิม 169 
ซึ่งคณะทํางานควรประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้แทนของชุมชนในพ้ืนที่ 170 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และผู้แทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว171 
ในพ้ืนที่ 172 

‐ มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ เช่น 173 

 กําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 174 

 พิจารณาแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 175 

 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 176 

‐ มีการสื่อสารโครงสร้างคณะทํางาน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง177 
ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 178 
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4.2 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 179 
 องค์กรกําหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม180 
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวที่กํากับดูแล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการใน181 
การดําเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” สําหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และ182 
เป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการดําเนินงานท่ีตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย183 
ภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยควรจะ 184 

‐ มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ หรือการกําหนด185 
ทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม หรือจัดทําขึ้นใหม่  186 

‐ มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม 187 

‐ มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติผ่านช่องทางที่เหมาะสม 188 
เช่น การประชุม หนังสือเวียน 189 

‐ มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางที่190 
เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ  191 

4.3 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 192 
 องค์กรจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กร193 
สามารถดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและแนวทางการบริหารจัดการ 194 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควรจะ 195 

‐ มีระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน 3-5 ปี 196 

‐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 197 

‐ มีการกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้ 198 

‐ มีการกําหนด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็น  199 

‐ มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่เก่ียวข้อง 200 

‐ หากมีการดําเนินงานท่ียังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให้ดําเนินการแก้ไข201 
เป็นอันดับแรก 202 

4.4 แนวทางการบริหารจัดการ 203 
4.4.1 แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วม 204 

องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ205 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 206 
รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดยควรจะ 207 

‐ มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือ208 
การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่การการจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล 209 
และการปรับปรุง 210 



(ฉบับร่างท่ี ๓) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

5 

‐ มีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทาง211 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 212 

‐ มีการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ213 
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว214 
โดยไม่บุกรุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 215 

‐ มีการนําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของ216 
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า อย่าง217 
เหมาะสม 218 

4.4.2 แนวทางสนับสนุนศักยภาพชุมชน 219 
องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพ220 

ชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถขององค์กร โดยควรจะ 221 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว222 
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 223 

‐ มีการพิจารณาจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 224 

‐ มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 225 

‐ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ226 
ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 227 

‐ มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจาก228 
ภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 229 

4.4.3 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 230 
องค์กรกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่าง231 

คุ้มค่า และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์232 
มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยควรจะ 233 

‐ มีการระบุแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก รวมถึงรายงานผลการใช้ทรัพยากรและการ234 
เกิดมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 235 

‐ มีการดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของ236 
ทรัพยากร เช่น นํ้า พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม 237 

‐ มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบ238 
น้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน239 
ทดแทน 240 

‐ มีการดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการบําบัด241 
มลพิษ นํ้าเสีย กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามเกณฑ์242 
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มาตรฐานของกฎหมาย ไม่ปนเป้ือนสู่พ้ืนที่โดยรอบ และมีความเหมาะสมกับการ243 
ดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 244 

‐ มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสาร245 
สกัดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 246 

‐ มีการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เช่น 247 
ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น รณรงค์การป่ันจักรยาน 248 

‐ มีการใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่แหล่ง249 
ท่องเที่ยว 250 

‐ มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุของพันธ์ุพืช 251 
พันธ์ุสัตว์ท้องถิ่น 252 

4.4.4 แนวทางด้านความปลอดภัย 253 
องค์กรดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ โดยควร254 

จะ 255 

‐ มีการประเมินความเสี่ยง อันเกิดจากภัยพิ บั ติตามธรรมชาติ  และภัยจาก256 
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 257 

‐ มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเป็นสอดคล้องกับ258 
ผลการประเมินความเสี่ยง 259 

‐ มีแผนรองรับในกรณีที่อาจเกิดเหตุขึ้นจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจาก260 
อาชญากรรม 261 

4.4.5 แนวทางการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 262 
องค์กรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความ263 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยควรจะ 264 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับการ265 
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 266 

‐ มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความ267 
ต้องการ 268 

‐ มีการจัด เตรียมหรือส นับส นุน ให้มี ถั งขยะที่ เพี ยงพอและสอดคล้องกับ269 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 270 

‐ มีการทําการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาหรือสื่อ271 
รูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 272 

‐ มีการจัดเตรียมและสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวทราบถึง273 
ความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว 274 
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‐ มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อเอ้ือให้กับผู้สูงอายุ 275 
และผู้พิการ สามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง276 
ทั่วถึง 277 

4.4.6 แนวทางการติดตามความเปลี่ยนแปลง 278 
องค์กรดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึง279 

พอใจของนักท่องเที่ยว และความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน โดยควรจะ 280 

‐ มีการจัดเตรียมและระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว และ281 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 282 

‐ มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของของแหล่งท่องเที่ยว และสภาพของ283 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 284 

‐ มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจาก285 
นักท่องเที่ยวและชุมชน 286 

4.4.7 แนวทางส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 287 
องค์กรพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปดําเนินงาน 288 

โดยควรจะ 289 

‐ มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปยังหน่วยงานรัฐหรือผู้ประกอบการ290 
ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 291 

‐ มีการเชิญชวนองค์กรอ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการ292 
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 293 

4.5 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 294 
องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว295 

ขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันมีความรู้ 296 
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน297 
ที่กําหนดไว้ โดยควรจะ 298 

‐ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความสามารถ 299 
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ โดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ 300 
ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง เช่น 301 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 302 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 303 

 ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 304 

‐ มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรขององค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่ง305 
ท่องเที่ยว 306 
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‐ มีกระบวนการส่งผ่านความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ 307 
4.6 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 308 

4.6.1 การสื่อสาร 309 
องค์กรมีการกําหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน310 

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารท่ีจําเป็น ถูกต้อง และ311 
เหมาะสม โดยควรจะ 312 

‐ มีการจัดทําช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่ม313 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 314 

‐ มีการให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความ315 
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 316 

‐ มีการสื่อสารในประเด็นต่างๆ เช่น 317 

 ทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 318 

 แผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 319 

 ข้อมูลองค์กร 320 

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 321 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร 322 

 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 323 

 ข้อบังคับในการเข้าใช้พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว 324 
4.6.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 325 

องค์กรกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ326 
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้327 
ง่าย และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยควรจะ 328 

‐ กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน การ329 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 330 
รวมท้ังการแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 331 

‐ จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 332 
4.7 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน 333 

องค์กรกําหนดแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมี334 
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยควรจะ 335 
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‐ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ336 
ดําเนินงานท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้ 337 
และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 338 
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1 ขอบขา่ย 92 
มาตรฐานน้ีเป็นข้อกําหนดสําหรับใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวซึ่งองค์กรสามารถนําไปปฏิบัติ93 

เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเองเป็นการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน โดยในการนําไป94 
ปฏิบัติน้ันองค์กรควรคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม นอกจากน้ีใน95 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรจะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่96 
ไปด้วย 97 

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานน้ี องค์กรควรให้ความสําคัญกับการยกระดับการ98 
ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปรับปรุงการดําเนินผลการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่99 
เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้ 100 

สําหรับการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน องค์กรสามารถดําเนินการได้ โดย 101 

‐ ดําเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 102 

‐ ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 103 

‐ ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภายนอก 104 

2 คําศัพทแ์ละคํานิยาม  105 
2.1 มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 106 

ข้อกําหนดสําหรับเป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน การ107 
ปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 108 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 109 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 110 
การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ111 

สุนทรีภาพ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลักษณ์ของ112 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 113 

2.3 องค์กร 114 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพ้ืนที่ที่กํากับดูแลแน่นอน และมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ115 

ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 116 
2.4 ชุมชนท้องถ่ิน 117 

กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันโดยได้ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ 118 
และมีแบบแผนแน่นอนในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 119 

2.5 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 120 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจต่อการดําเนินงานขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือเสีย121 

ประโยชน์จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค์กร 122 
 123 
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2.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 124 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสามารถมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ125 

องค์กร 126 

3 หลักการดาํเนินงาน 127 
3.1 การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 128 

องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายและไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดย 129 
(๑) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่ประกาศด้วยอํานาจของกฎหมาย 130 

ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด  131 
(๒) กํากับให้บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องด้วย  132 
(๓) มีการติดตาม และทบทวนเพื่อให้ทราบถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม133 

ช่วงระยะเวลาที่กําหนด 134 
3.2 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 135 

องค์กรต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดย 136 
(๑) ดําเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์ 137 

ความยุติธรรม คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมุ่ งเน้น138 
ผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท้องถิ่น 139 

(๒) มีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  140 
(๓) มีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ทําให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ141 

แก้ไข และการป้องกัน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะ142 
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมได้ 143 

3.3 การเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 144 
องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม โดย 145 
(๑) ช้ีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 146 
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลประโยชน์147 

หรือผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม148 
กิจกรรมขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนเหล่าน้ัน รวมทั้งนําความคิดเห็นที่ได้รับไป149 
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดทิศทางและการตัดสินใจดําเนินงานขององค์กร  150 

(๓) คํานึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและการเข้าไป151 
ดําเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 152 

3.4 การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส 153 
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ154 

ตรวจสอบความถูกต้องได้ โดย 155 
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(๑) เปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อสังคมและ156 
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน  157 

(๒) เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  158 
(๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น159 

และช่วยให้การดําเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 160 
3.5 การยอมรับต่อภาระหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ 161 

องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคม 162 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร โดย 163 

(๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 164 
รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น  165 

(๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดน้ัน 166 
และดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 167 

3.6 การดําเนินงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสมดุล 168 
องค์กรต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตามมาตรฐาน169 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ผลหรือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 170 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล โดย จัดกระบวนการทํางาน จัดสรรบุคลากร และใช้ทรัพยากร 171 
โดยมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเป็นและการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้าง172 
ประโยชน์ในระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล 173 

4 การกํากับดแูล 174 
4.1 คณะกรรมการกํากับดูแล 175 

 องค์กรต้องมีคณะกรรมการสําหรับกํากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กร176 
สามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และความคาดหวังของผู้มีส่วน177 
ได้ส่วนเสียที่สําคัญ โดย 178 

(๑) มีการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มี179 
อยู่เดิม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของ180 
องค์กร ผู้แทนของชุมชนในพ้ืนที่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และผู้แทนของ181 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 182 

(๒) มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ เช่น 183 

‐ กําหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 184 

‐ พิจารณาแผนการดําเนินงาน 185 

‐ ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 186 
(๓) มีการสื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง187 

ภายในและภายนอกองค์กรทราบ 188 
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4.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 189 
 องค์กรต้องกําหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีความเหมาะสม สําหรับใช้เป็น190 
กรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ทําให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการ191 
ดําเนินงานที่ตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดย 192 

(๑) มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ กํากับดูแล ทั้งสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 193 
เศรษฐกิจ  194 

(๒) มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ หรือการ195 
กําหนดทิศทางขององค์กรอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม หรือจัดทําขึ้นใหม่  196 

(๓) มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ หนังสือ เอกสาร บันทึกการประชุม 197 
(๔) มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติผ่านช่องทางที่198 

เหมาะสม เช่น การประชุม หนังสือเวียน 199 
(๕) มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางท่ี200 

เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ  201 
4.3 การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 202 

องค์กรต้องมอบหมายความรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรของ203 
องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ204 
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดย 205 

(๑) กําหนดโครงสร้างคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งอาจ206 
กําหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  207 

(๒) กําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทํางาน208 
สําหรับดําเนินงานตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 209 

(๓) สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 210 

5 แผนการดําเนินงาน 211 
 องค์กรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กร212 
สามารถดําเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพและ213 
ประสิทธิผล โดย 214 

(๑) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ215 
ในพ้ืนที่กํากับดูแลขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 216 

(๒) มีการกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้  217 
(๓) มีการกําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน หากเป็นไปได้ควรมีการกําหนดเป็นแผน218 

ระยะยาว 3-5 ปี 219 
(๔) มีการกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีจําเป็น  220 
(๕) มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 221 
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(๖) หากมีการดําเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ให้ดําเนินการ222 
แก้ไขเป็นอันดับแรก 223 

(๗) มีการสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ  224 

6 การนําไปปฏิบัต ิ225 
6.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม 226 

องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และ227 
พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 228 
รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกบัท้องถิ่น โดย 229 

(๑) มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาหรือการจัด230 
กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ต้ังแต่การจัดทํา การปฏิบัติ การติดตามผล และการปรับปรุง 231 

(๒) มีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว232 
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 233 

(๓) มีการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแบ่งเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ234 
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่อนุรักษ์ และกําหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยไม่บุก235 
รุกหรือทําลายแหล่งท่องเที่ยว 236 

(๔) มีการนําองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชน237 
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง ปฏิบัติงาน อาหาร และร้านค้า อย่างเหมาะสม 238 

6.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน 239 
องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน240 

ในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพตามความสามารถขององค์กร โดย 241 
(๑) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวให้กับคน242 

ในชุมชนท้องถิ่น 243 
(๒) มีการพิจารณาจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 244 
(๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 245 
(๔) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มี246 

คุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 247 
(๕) มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิ248 

ปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 249 
6.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม 250 

องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรสําหรับท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 251 
และกําหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย และ252 
เหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย 253 
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(๑) มีการระบุแหล่งกําเนิด ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลมลพิษที่อาจก่อให้เกิด254 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 255 

(๒) มีการช้ีบ่งแหล่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใช้ทรัพยากรที่ ใช้ในการ256 
ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว 257 

(๓) มีการดําเนินมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากร เช่น 258 
นํ้า พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม 259 

(๔) มีการพิจารณานําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และมีผลกระทบน้อยกว่า260 
มาทดแทนทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน 261 

(๕) มีการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น 262 
รณรงค์การป่ันจักรยาน 263 

(๖) มีการดําเนินมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการบําบัดมลพิษ 264 
นํ้าเสีย ขยะ กากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมี265 
ความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 266 

(๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจาก267 
ธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 268 

(๘) มีการใช้พืชพันธ์ุท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพ้ืนที่ท่องเที่ยว 269 
(๙) มีการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุของพันธ์ุพืช พันธ์ุ270 

สัตว์ท้องถิ่น 271 
6.4 การจัดการด้านความปลอดภัย 272 

องค์กรต้องดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านการ273 
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่กํากับดูแลขององค์กร โดย 274 

(๑) มีการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ภัยพิบัติตามธรรมชาติ 275 
และภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 276 

(๒) มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จําเป็นสอดคล้องกับผล277 
การประเมินความเสี่ยง 278 

(๓) มีแผนรองรับในกรณีที่อาจเกิดเหตุขึ้นจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยจากอาชญากรรม 279 
6.5 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 280 

องค์กรต้องจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความสอดคล้อง281 
กับสภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดย 282 

(๑) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือคําแนะนํา สําหรับการ283 
เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 284 

(๒) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอต่อความต้องการ 285 
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(๓) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีถังขยะที่เพียงพอและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ286 
พ้ืนที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีการกําจัดขยะอย่างถูกต้อง สม่ําเสมอ และสอดคล้องกับปริมาณ287 
ขยะที่เกิดขึ้น 288 

(๔) มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อเอ้ือให้กับผู้สูงอายุ และผู้289 
พิการ สามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 290 

6.6 การส่งเสริมการตลาด 291 
องค์กรต้องส่งเสริมการตลาดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดย 292 
(๑) มีการส่งเสริมการตลาดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับประเภท293 

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 294 
เอกสารสิ่งพิมพ์ 295 

(๒) มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาหรือสื่อรูปภาพที่296 
เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 297 

(๓) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึง298 
ความสําคัญ 299 

6.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง 300 
องค์กรต้องดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความพึงพอใจ301 

ของนักท่องเที่ยว และความย่ังยืนของการท่องเที่ยวน้ัน โดย 302 
(๑) มีการกําหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และควบคุมให้มีการปฏิบัติ303 

ได้อย่างถูกต้อง 304 
(๒) มีการติดตามผลสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ท่องเที่ยว และสภาพของสังคม 305 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม 306 
(๓) มีการติดตามผลความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากนักท่องเที่ยว307 

และชุมชน 308 
6.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 309 

องค์กรต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนไปดําเนินงาน โดย 310 
(๑) มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ ยวอย่างย่ังยืนไปยังหน่วยงานรัฐหรือ311 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 312 
(๒) มีการเชิญชวนองค์กรอ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนการ313 

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 314 
(๓) มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้กับผู้315 

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กํากับดูแล 316 
 317 



มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

8 

7 การสนับสนนุ 318 
7.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก 319 

องค์กรต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ320 
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันมี321 
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง322 
ย่ังยืนที่กําหนดไว้ โดย 323 

(๑) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้าง324 
ความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรใน325 
ทุกระดับ โดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักในเรื่อง 326 
เช่น 327 

‐ ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 328 

‐ แผนการดําเนินงาน 329 

‐ ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 330 
(๒) มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ เมื่อ331 

ต้องมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งหรือรับบุคลากรใหม่ 332 
7.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 333 

7.2.1 การสื่อสาร 334 
องค์กรต้องมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก335 

องค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ันได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม โดย 336 
(๑) มีการจัดทําช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของ337 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 338 
(๒) มีการให้ข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อ339 

ความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 340 
(๓) มีการสื่อสารในประเด็นต่างๆ เช่น 341 

‐ ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กร 342 

‐ แผนการดําเนินงาน 343 

‐ ข้อมลูองค์กร 344 

‐ ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 345 

‐ ผลกระทบจากการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร 346 

‐ ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 347 

‐ ข้อบังคับในการเข้าใช้พ้ืนที่ท่องเที่ยว 348 
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7.2.2 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 349 
องค์กรต้องมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้350 

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย 351 
และมีกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย 352 

(๑) กําหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน 353 
การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อร้องเรียน การดําเนินการแก้ไขและป้องกัน354 
ไม่ให้เกิดซ้ํา รวมทั้งการแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน 355 

(๒) จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 356 

8 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดาํเนินงาน 357 
องค์กรต้องมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการ358 

ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนการดําเนินงาน โดย 359 
(๑) มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ360 

ดําเนินงานท่ีอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ และ361 
สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 362 

(๒) มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 363 

9 การทบทวนผลการดําเนนิงาน 364 
องค์กรต้องมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 365 

รวมท้ังต้องมีการตัดสินใจแก้ไขการดําเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานเป็นไป366 
ตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดย 367 

(๑) มีการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 368 
(๒) มีการนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกํากับดูแลอย่างน้อยทุก 6 เดือน 369 
(๓) มีการทบทวนในประเด็นดังต่อไปน้ี 370 

‐ ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 371 

‐ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 372 

‐ ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผล 373 

‐ ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 374 

‐ กรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ375 
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 376 

‐ ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 377 
378 
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ค าน า 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ 
อพท. ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบาย และแผนการบริหาร
การพัฒนา ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมา
ท่องเที่ยวใหม่ 

ในการนี้ ส านักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ  และด าเนินการประกาศและ
สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทของพื้นที่พิเศษแห่งใหม่ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาธุรกิจและบริการในพื้นที่พิเศษ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้จัดท า 
“มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องระดับสากล อาทิ    
ISO 9001, ISO 14001, ISO 20121, ISO 26000, Global Sustainable Tourism Council (GSTC), 
Responsible Tourism Requirement (South Africa) และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ส าหรับมาตรฐานฉบับ
น้ีครอบคลุมข้อก าหนดส าหรับปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

อพท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฉบับนี้ จะช่วยให้
องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืน และเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นทีต่่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
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บทน า 

มาตรฐานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนียั้งคาดหวังที่จะเห็นผลการด าเนินงาน
ขององค์กรที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติ อยู่แล้ว 
มาตรฐานฉบับนี้ จึงนับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท องเท ่ยวอย างย ง่ย น”  

มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ 
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
ช่วยค้นหาปัญหาและอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้ 

วางแผน (Plan): การก าหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้องค์กร
สามารถบรรลทุิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปฏิบัติ (Do): การน าระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตดิตามผล  

ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และความคาดหวัง ตาม
แผนการด าเนินงาน 

ปรับปรุง (Act): การด าเนินการปรับปรุงเมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ความคาดหวัง หรือมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามความคาดหวัง รวมทั้งน าผลทีไ่ด้
จากการติดตามผลการด าเนินงานไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานครั้ง
ต่อๆ ไป 

มาตรฐานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของผลอันเกิดจากการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แนวทางนั้น ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
ระดับสูง นอกจากนี้หากองค์กรใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถน าไป
บูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้ รวมทั้งองค์กรควรจะสนับสนุนให้องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรให้มีการน ามาตรฐานฉบับนี้ไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย 
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๑ ขอบข าย 
มาตรฐานนี้เป็นข้อก าหนดส าหรับองค์กรใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนซึ่งองค์กรสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้
เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยในการน ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองค์กรควรค านึงถึงความหลากหลาย
ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพทางสังคม การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
นอกจากนี้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรจะต้องค านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดจนใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และความปลอดภัยของผู้มาเยือนควบคู่ไป
ด้วย 

ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ องค์กรควรให้ความส าคัญกับการยกระดับ
การด าเนนิงานเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้ 

การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัตทิี่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับนี ้องค์กรสามารถด าเนินการได้ โดย  

๑) ด าเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 

๒) ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 

๓) ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 

๒ ค าศ พท์และค านิยาม  
มาตรฐานฉบับนี้ ได้ก าหนดค าศัพท์และค านยิามเฉพาะไว้ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ มาตรฐาน 

       เอกสารที่จัดท าขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าวมีการวางกฎระเบียบ ข้อก าหนดส าหรับเป็นขั้นตอนในการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้

๒.๒ มาตรฐานการจ ดการการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

ข้อก าหนดส าหรับเป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
การวางแผน การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒.๓ การท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสุนทรีภาพ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถรักษา
เอกลักษณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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๒.๔ องค์กร 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นทีท่่องเที่ยวที่ก ากับดูแล และมีบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.๕ ชุมชนท้องถิ่น 

กลุ่มคนที่อยู่รวมกันโดยได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ และมีแบบแผนในท้องถิ่นซึ่งองค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๒.๖ ผู้ม ส วนได้ส วนเส ย 
บุคคล กลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจต่อการด าเนินงานขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือ

เสียประโยชน์จากการตัดสินใจและการด าเนินงานขององค์กร 
๒.๗ ผู้ม ส วนได้ส วนเส ยท ่ส าค ญ 

บุคคล กลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจต่อการด าเนินงานขององค์กรซึ่งสามารถมีอิทธิพลหรือมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร 

๒.๘ อ ตล กษณ ์

คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวชี้บ่งลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ
นั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น 

๓ หล กการด าเนินงาน 
๓.๑ การปฏิบ ติตามกฎหมายอย างครบถ้วน 

องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายและไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง โดย 
๑) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่ประกาศด้วยอ านาจของ

กฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรทั้งหมด  
๒) ก ากับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัตใิห้สอดคล้องด้วย  
๓) มีการติดตาม และทบทวนเพื่อให้ทราบถึงกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดและกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง 

๓.๒ การปฏิบ ตอิย างม จริยธรรม 

องค์กรต้องด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดย 

๑) ด าเนินงานโดยยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
และมุ่งเน้นผลประโยชนข์องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่น 

๒) มีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  

๓) มีกระบวนการในการควบคุมดูแลที่ท าให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ         
การแก้ไข และการป้องกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร 
ซึ่งอาจจะน าไปสู่การปฏิบัตทิี่ไม่มีจริยธรรมได ้
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๓.๓ การเคารพในการม ส วนร วมอย างเท าเท ยม 

องค์กรต้องเคารพในการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม โดย 

๑) ชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับ
ผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านั้น รวมทั้งน า
ความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาในการก าหนดทิศทางและการตัดสินใจ
ด าเนินงานขององค์กร  

๓) ค านึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและการ
เข้าไปด าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 

๓.๔ การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร งใส 

องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดย 

๑) เปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการด าเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน  

๒) เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นและช่วยให้การด าเนินงานปลอดจากการคอร์รัปช่ัน 

๓.๕ การยอมร บต อภาระหน้าท ่ท ่ตรวจสอบได ้

องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร โดย 

๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น  

๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่
ผิดพลาดนั้น และด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

๓.๖ การด าเนินงานอย างคุ้มค าและเกิดประโยชน์อย างสมดุล 

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการท างาน 
การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร โดยมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจ าเป็นและการ
ด าเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์ในระยะยาว 
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๔ ข้อก าหนด 
 ๔.๑ การก าก บดูแล 

 ๔.๑.๑ัคณะกรรมการก าก บดูแล 

 องค์กรต้องมีคณะกรรมการส าหรับก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดย 

๑) มีการก าหนดโครงสร้ างคณะกรรมการหรือบู รณาการเข้ ากับ
คณะกรรมการที่มีอยู่เดิม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้แทนของชุมชนในพื้นที่ 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

๒) มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่
ก าหนดไว ้เช่น 

๒.๑) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการด าเนินงาน 

๒.๓) ติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๓) มีการสื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กรทราบ 

 ๔.๑.๒ัทิศทางการจ ดการการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

 องค์กรต้องก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีความ
เหมาะสม ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กร
เข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ตรงกัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย 

๑) มีการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการด าเนินการที่
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ก ากับดูแล ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม  

๒) มีการบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ของ
องค์กร หรือการก าหนดทิศทางอื่นๆ ขององค์กร  

๓) มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

๔) มีการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ  

๕) มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  
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 ๔.๑.๓ัคณะท างานการบริหารจ ดการการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

องค์กรต้องมอบหมายความรับผิดชอบ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจก าหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้าง
การบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิม  

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตาม
โครงสร้างคณะท างานส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

๓) สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 

 ๔.๒ัแผนการด าเนินงาน 

 องค์กรต้องจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
องค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 

๑) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก ากับดูแล
ขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒) มีการก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้ โดยมีตัวชี้วัดระหว่าง
การด าเนินการและตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่องคก์รก าหนดขึ้น 

๓) มีการก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีและ/หรือ มีการก าหนด
แผนการด าเนินงานระยะยาว ๓ – ๕ ปี 

๔) มีการก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็น  

๕) มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๖) หากมีการด าเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้
ด าเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก 

๗) มีการสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ  
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 ๔.๓ัการน าไปปฏิบ ต ิ
๔.๓.๑ัการสน บสนุนการม ส วนร วม 

องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง 
ดูแล และพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  
อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น 
โดย 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ 
พัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดท า การปฏิบัติ 
การติดตามผล และการปรับปรุง 

๒) มีการให้ความรู้และท าความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษ์และ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

๓) มีการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ และก าหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกท าลาย 

๔) มีการน าองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่งสิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อาหาร 
และร้านค้า อย่างเหมาะสม 

๔.๓.๒ัการสน บสนุนศ กยภาพชุมชน 

องค์กรต้องมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่ เป็นธรรมกับชุมชน ตาม
ความสามารถขององค์กร โดย 

๑) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 

๒) ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

๓) มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชน 

๔) มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ
ให้บริการที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

๕) มีการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 
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๔.๓.๓ การจ ดการสิ่งแวดล้อม 

องค์กรต้องก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของการท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดย 

๑) มีการระบุแหล่งก าเนิดมลพิษ ตรวจวัด เก็บบันทึก พร้อมรายงานผลการ
ตรวจวัดต่อสาธารณะ ซึ่งอาจด าเนินการตรวจวัด หรือใช้ข้อมูลผลการ
ตรวจวัดมลพิษในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) มีการตรวจวัด เก็บบันทึก ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวพร้อมรายงานต่อสาธารณะ 

๓) มีมาตรการในการลดการใช้ การใช้ซ้ า  การน ากลับมาใช้ใหม่ของ
ทรัพยากร 

๔) มีการพิจารณาน าทรัพยากรทางเลือกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่และมี
ผลกระทบน้อยกว่ามาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป  

๕) มีการพิจารณาส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๖) มีการพิจารณาส่งเสริม มาตรการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด การน า
กลับมาใช้ใหม่ และการบ าบัดน้ าเสีย ขยะ กากของเสีย มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีความเหมาะสม
กับการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต 

๗) มีการพิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๘) มีการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นในการจัดภูมิทัศน์และการตกแต่งโดยรอบพื้นที่
ท่องเที่ยว 

๙) มีการหลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์
ของพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ท้องถิ่น 

๔.๓.๔ การจ ดการด้านความปลอดภ ย 

องค์กรต้องด าเนินงานโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ก ากับดูแลขององค์กร โดย 

๑) มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ภัย
พิบัติตามธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม และอันตรายจากกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยว 

๒) มีการจัดเตรียมผู้ดูแล อุปกรณ์ความปลอดภัย และการเตือนภัยที่จ าเป็น
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
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๓) มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่อาจเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ 
และภัยจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยว 

๔.๓.๕ การจ ดเตร ยมสิ่งอ านวยความสะดวก 

องค์กรต้องจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพ
ร่างกาย โดย 

๑) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทาง ป้ายบอกทางหรือค าแนะน า 
ส าหรับการเดินทางเข้าถึงพื้นทีท่่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 

๒) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๓) มีการจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีถังขยะที่เพียงพอและกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีการก าจัดขยะอย่างถูกหลัก
วิชาการ และสอดคล้องกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

๔) มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย เพื่อให้
สามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 

๔.๓.๖ การส งเสริมการตลาด 

องค์กรต้องส่งเสริมการตลาดของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดย 

๑) มีการส่งเสริมการตลาดของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ช่องทางที่
เหมาะสมกับประเภทของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  

๒) มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยใช้
ภาษาหรือสื่อรูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคม 

๓) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทราบถึงความส าคัญ 

๔.๓.๗ การติดตามความเปล ่ยนแปลง 

องค์กรต้องด าเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดย
ค านึงถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น โดย 

๑) มีการก าหนดกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดย
ค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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๒) มีการติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

๓) มีการตรวจสอบความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยว
และชุมชนท้องถิ่น 

๔.๓.๘ การส งเสริมแนวคิดการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

  องค์กรต้องส่งเสริมให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป
ด าเนินงาน โดย 

๑) มีการเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานภาครัฐ
หรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 

๒) มีการเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓) มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ก ากับดูแล 

๔.๔ การสน บสนนุ 
๔.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ัความสามารถัและความตระหน ก 

    องค์กรต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่  เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ โดยหัวข้อทีม่ีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และความตระหนักในเรื่อง  

๑.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๑.๒) แผนการด าเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๑.๔) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากร
ใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือมบีุคลากรใหม่ 
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๔.๔.๒ การส ่อสารัและการตอบสนองต อข้อร้องเร ยน 

๔.๔.๒.๑ การส ่อสาร 

องค์กรต้องมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง 
และเหมาะสม โดย 

๑) มีการจัดท าช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 

๒) มีการให้ข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรง
ต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ 

๓) มีการสื่อสารในประเด็น 

๓.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๓.๒) แผนการด าเนินงาน 

๓.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๓.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 

๓.๕) ผลกระทบจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและผล
การติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ 

๓.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

๓.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว 
เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

๓.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองต อข้อร้องเร ยน 

องค์กรต้องมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และมีกรอบเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน โดย 

๑) ก าหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อ
ร้องเรียน การค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน การด าเนินการแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้
ร้องเรียน 

๒) จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
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๔.๕ การติดตามัเฝ้าระว งัและว ดผลการด าเนินงาน 
องค์กรต้องมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการ

ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ระบไุวใ้นแผนการด าเนินงาน โดย 

๑) มีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึง
แนวโน้มการด าเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

๒) มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัติ 

๔.๖ การทบทวนผลการด าเนนิงาน 
องค์กรต้องมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการ

ตัดสินใจแก้ไขการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย 

๑) มีการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน 

๒) มีการน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 

๓) มีการทบทวนในประเด็นดังต่อไปนี ้

๓.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๓.๒) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๓.๓) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 

๓.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

๓.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงาน 

๓.๖) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

๓.๗) อื่นๆ ที่จ าเป็น 
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