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รายงานผลการตรวจประเมิน 
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินการส่งเสริมมาตรฐาน
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรที่มีบทบาทในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยภายใต้
โครงการฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง และมีการทวนสอบ 
จำนวน 1 ครั้ง  

การทวนสอบครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรที่เข้าร่วมการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ เมื่อเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยกลุ่มผู้ทวนสอบได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินการจากการตรวจประเมินพื้นที่ท่องเที่ยว การตรวจเอกสารและบันทึกต่างๆ รวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้ทวนสอบจะให้ข้อเสนอแนะกับองค์กร เพื่อให้องค์กรพิจารณานำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงานและพื้นท่ี
ท่องเที่ยวให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ชื่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ชื่อผู้แทนองค์กร     นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม   ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ท่ีอยู่ 194 หมู่ท่ี 14 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 
โทรศัพท์ 044-610210     โทรสาร 044-610210 
E-mail -      Website http://www.lamnangrong.go.th/index.php 
วันท่ีทวนสอบ 20 ตุลาคม 2563 
ชื่อสถานท่ีท่องเท่ียว  พระสยามเทวาธิราช บ้านหนองเสม็ด 
ผู้ตรวจประเมิน  
1. นายภูวนัย ธรรมสถิตย์     ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ทวนสอบ 
2. นางสาวนพมาศ ทิตระกูล     ตำแหน่ง ผู้ทวนสอบ 
ผู้สังเกตการณ์ 
1. นางสาวกัญจน์กนก มีแสง     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.2 
  

ผลการตรวจประเมินมี ดังนี้ 

 ไม่พบข้อเสนอแนะ  พบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง จำนวน 12 รายการ 

  



การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ 
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………............. 

                           (นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม)   
    ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2563 

ลงชื่อ ………………………………………………..................…………………… 

                           (นายภูวนัย ธรรมสถิตย์) 
ตำแหน่ง  หัวหน้าผู้ทวนสอบ 

วันท่ี 20 ตุลาคม  2563 
2/3 

 

สรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ข้อกำหนด 

1 
ควรพิจารณาการนำองค์ประกอบของศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินมาใช้ใน
การออกแบบ ตกแต่งสิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อาหาร และร้านค้า อย่างเหมาะสม ท้ังภายในองค์กร และพ้ืนท่ี
ท่องเที่ยว 

4.3.1 (4) 

2 
ควรเพ่ิมเติมกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถ่ินเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียว 

4.3.2 (1) 

3 
ควรพิจารณาให้มีกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและบุคคล 
เช่น การจดสิทธิบัตรต่างๆ 

4.3.2 (7) 

4 
ควรพิจารณาให้มีแผนงานหรือแนวทางในการลดผลกระทบจากการขนส่ง เพ่ือกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัด
ให้มีรถรางบริการ การจัดให้มีเส้นทางจักรยาน จัดให้มีจักรยานเพ่ือบริการนักท่องเท่ียว 

4.3.3 (9) 

5 
ควรพิจารณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับ
ระหว่างประเทศ สำหรับการเก็บ การจับ การแสดง และการขาย ของป่าท้ังพืชและสัตว์ 

4.3.3 (10) 

6 
ควรพิจารณาให้มีการกำหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พ้ืนท่ีท่องเที่ยว เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
วิถีชีวิตของชุมขนท้องถ่ิน ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทำลาย อย่างครบถ้วนและใช้ภาษาท่ีทุกคนเข้าใจตรงกันครอบคลุม
ถึงสัญลักษณ์ ท่ีแสดงให้รู้โดยทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ 

4.3.5 (2) 

7 
ควรพิจารณาจัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีถังขยะท่ีเพียงพอและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่องเที่ยว 
รวมท้ังมีการกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

4.3.5 (4) 

8 
ควรพิจารณาให้มีการจัดหาส่ิงท่ีเหมาะสมและเพียงพอสำหรับนำของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือบำบัดอย่างถูกหลัก
วิชาการในพ้ืนท่ีท่องเที่ยว เช่น การติดต้ังบ่อดักไขมันบริเวณร้านค้าหรืออาคารภายในพื้นท่ีท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
ปริมาณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังมีการบำบัดอย่างถูกต้อง 

4.3.5 (5) 

9 
ควรพิจารณาสรปุรายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และข้อมูลการลงทุน รายได้ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
อย่างครบถ้วน 

4.3.7 (5) 

10 
ควรพิจารณาให้มีการบันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี อัตราการเข้าพักต่อเดือนและค่าเฉลี่ยต่อปี โดยแบ่งตาม
ประเภท ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเป็นรายเดือน 

4.3.7 (6) 

11 
ควรพิจารณาสรปุผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้เม่ือสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 
รวมท้ัง รูปภาพ กราฟ ตารางเปรียบเทียบ เป็นต้น 

4.5 (2) 

12 

ควรมีการทบทวนผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในประเด็น 
- ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน 
- ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
- ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน 
- ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน 

4.6 (2) 
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ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ข้อกำหนด 

- การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 
- ความเหมาะสมของแผนการดำเนินงาน  
- การทบทวนผลการติดตามการดำเนินงานประจำป ี

 


