
 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 
 

  1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

รายงานสิ่งท่ีตรวจพบจากการทวนสอบเบื้องต้น (Pre-verify) 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

สิ่งที่ตรวจพบ ข้อ 
1. ควรเพิ่มเติมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันา อบต. ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนา อบต. และ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
4.1.1 (1) (2) 

2. ควรรวบรวมเอกสารการสื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการทั้งภายนอก และภายใน เช่น จดหมายเวียน หรือ
หลักฐานการลงนามรบัเอกสาร เปน็ต้น 

4.1.1 (3) 

3. ควรเพิ่มเติมและรวบรวมหลักฐานการสื่อสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
ทั้งภายในและภายนอก เช่น หนังสือเวียน จดหมายน าส่งแผน เว็บไซต์ 

4.1.2 (4) (5) 

4. ควรพิจารณาประชาสัมพันธเ์อกสารปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ก 
ของ อบต.  

4.1.2 (6) 

5. ควรพิจารณาทบทวนผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขององค์กรด้านการท่องเที่ยวเป็น
เอกสารใหม้ีความชัดเจน 

4.1.2 (7) 

6. ควรเพิ่มเติมค าสั่งแบ่งงาน ของส่วนราชการ ส่วนท่ีรับผิดชอบงานท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรมประเพณ ี 4.1.3 (1) 
7. ควรเพิ่มเติมหลักฐานการสื่อสารค าสั่งแต่งตั้ง หรือการรับทราบค าสั่ง เช่น หนังสือเซ็นรับค าสั่ง หรือหนงัสือ

เชิญประชุมครั้งท่ี 1 
4.1.3 (3) 

8. ควรเพิ่มเติมหลักฐานรายงานการท าประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อจัดท าหรือปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.2 (1) 

9. ควรเพิ่มเติมและรวบรวมหลักฐานการสื่อสาร แผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2561-2565 แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 และข้อบัญญตัิประจ าปี 2563 เช่น หนังสือเวียน จดหมายน าส่งแผน เว็บไซต์ เป็นตน้ 

4.2 (5) 

10. ควรเพิ่มเติมหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่า มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
หรือการจดักิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการร่วมกบัชุมชน เช่น การจัดงาน
ลอยกระทง หลักฐานการประชุมของชุมชนร่วมกับ อบต. ในการวางแผนการจดังานต่างๆ ท่ีทาง อบต. 
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน เช่น รายงานการประชุมการจัดงานลอยกระทง ท่ีมีการประชุมร่วมกับชุมชน พร้อม
สรุปผลโครงการ เป็นต้น 

4.3.1 (1) (2) 

11. ควรจัดเตรียมภาพถ่ายการน าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เสาวรส หรือช้าง ตกแต่ง
สถานท่ี หรือออกร้าน ในงานต่างๆ เป็นต้น 

4.3.1 (4) 

12. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานขั้นตอนการจัดท า ประกาศ ข้อบัญญตัิ มีการจดัรับฟังความคดิเห็นก่อน
ประกาศ 

4.3.1 (6) 

13. ควรเพิ่มเติมช้อมูลรายชื่อกลุม่อาชีพ ทั้งที่จดทะเบียน และยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มอาชีพสตรี เป็นต้น 

4.3.2 (2) 

14. ควรเพิ่มเติมข้อมลูภาพถ่าย หรือหลักฐานการจ่ายเงินในการสนับสนนุอาหารจัดประชุมจากชุมชนท้องถิ่น 4.3.2 (3) 
15. ควรเพิ่มเติมหลักฐานใบเสร็จ หรือสัญญาจ้าง การจ้างงานาคนในชุมชนท้องถิ่น เช่น ท าสวน ท าอาหาร เป็น

ต้น หรือหลักฐานการจ้างงานพนักงาน อบต.ที่เป็นคนท้องถิ่น 
4.3.2 (4) 

16. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมลูการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ 
ให้บริการที่มีคณุภาพและไดร้ับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

4.3.2 (5) 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
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  2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

สิ่งที่ตรวจพบ ข้อ 
17. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานโครงการที่ให้ชุมชน นักท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม อนุรักษ์

ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม  ท่ีร่วมกับชุมชนหรือนักท่องเที่ยว เช่น กฎระเบยีบการเขา้ใช้บ่อน้ าร้อน เป็น
ต้น 

4.3.2 (6) 

18. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานการโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น หรือ หลักฐานการสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร 

4.3.2 (7) 

19. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมลูปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง ของส านักงาน และข้อมูลการใช้ น้ าประปา 
(หน่วย) ของ ส านักงาน อบต.  

4.3.3 (1) 

20. ควรเพิ่มเติมรปูถ่ายการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์ 4.3.3 (5) 
21. ควรเพิ่มเติมหลักฐานการส่งเสริมการลดผลกระทบจากการเดินทางและการขนส่ง เช่น การจัดน าเที่ยวโดย

รถรับ-ส่ง ของชุมชน การส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน เป็นต้น 
4.3.3 (9) 

22. ควรพิจารณาจัดใหม้ีการประกาศการห้ามซื้อขายสัตว์ปา่ พันธุ์ไม้ สงวน อนุรักษ์ อบรม กฎหมายเกีย่วกับ 
กฎหมายหา้มซื้อขายสัตว์ป่า พันธุไ์ม้ เป็นต้น 

4.3.3 (10) 

23. ควรเพิ่มเติมหลักฐาน ทะเบียนอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัย เช่น รถน้ า อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบี้องต้น 
เป็นต้น และควรเพิ่มเติมการจดัท ามาตรการป้องกัน และตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรค
ระบาด ในพ้ืนท่ี เช่น โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

4.3.4 (1)-(3) 

24. ควรด าเนินการจัดเตรียมหลักฐานในพื้นที่ ตามข้อแนะน าในการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้าย
บอกทาง ระเบยีบปฏิบตัิ ห้องสุขา ถังขยะ การบริหารจัดการของเสยีในพ้ืนท่ีท่องเที่ยว ประวัติของแหล่ง
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือรา้นขายของที่ระลึก โดยสามารถจดัเตรียมเป็นภาพถ่าย หรือสื่อท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ร่วมกับพ้ืนท่ีจริง 

4.3.5 (1)-(9) 

25. ควรรวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบปริมาณขยะในแตล่ะเดือน หรือข้อมูลทั่วไป เรื่อง จ านวนอุบัติเหต ุข้อมูล
ที่พัก ร้านอาหาร ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 

4.3.7 (1) 

26. ควรเพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลกฎระเบียบของการใช้พื้นที่ท่องเที่ยว กฎระเบียบวิถีชุมชน ท่ีนักท่องเที่ยวตอ้ง
ปฏิบัติตาม เป็นต้น มีการควบคมุให้มีการปฏิบัติตามกฎที่ก าหนดไว้ (ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์) 

4.3.7 (2) 

27. ควรพิจารณาเพิ่มเติมเอกสารข้อมลูการตรวจสอบผลกระทบที่เกดิขึน้จากการจัดกจิกรรมการท่องเที่ยว หรือ
พื้นที่ท่องเที่ยวข้อมูลกาติดตามตรวจสอบการก่องสร้างให้เป็นไปตามแบบท่ีไดร้ับอนุญาต 

4.3.7 (3) 

28. ควรเพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลการวัดผลความพึงพอใจ จากการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่ได้จดัขึ้น หรอืงาน
โครงการต่างๆ หรือวัดผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวหรอืแหล่งท่องเที่ยว 

4.3.7 (4) 

29. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมลูรายได ้หรือค่าใช้จ่าย ต่อหัว เช่นอัตราคา่ที่พักในพื้นที่เฉลี่ย หรือรายไดเ้ฉลี่ยของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น รายไดเ้ฉลี่ยของการออกร้าน ในงานกิจกรรมประเพณี เป็นต้น 

4.3.7 (5) 

30. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมลูจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี 4.3.7 (6) 
31. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานรายงาน หรือเอกสารสรุปผลการด าเนนิงานต่างๆ การปรับปรุง แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะปรับปรุงท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็น รายงานการประชุมจัดงานโดยเอาข้อผิดพลาดในปีท่ี
ผ่านมาน ามาปรับปรุง 

4.3.7 (7) 

32. ควรเพิ่มเติมข้อมลู หรือเอกสารการเชิญองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น จดหมายเชิญ หรือภาพข่าว 

4.3.8 (1) 
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  3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

สิ่งที่ตรวจพบ ข้อ 
33. เพิ่มเตมิหลักฐานการสร้างเครือข่ายและเชญิชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานตา่งๆ 
4.3.8 (2) 

34. เพิ่มเตมิหลักการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีที่ก ากับดูแล  

4.3.8 (3) 

35. เพิ่มเตมิหลักฐานการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าท่ี เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ เช่น เอกสารที่
หน่วยงานอ่ืนเชิญเข้าร่วมอบรม เอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 

4.4.1 (1) 

36. เพิ่มเตมิหลักฐานพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ 
เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือบุคลากรใหม่ เช่น การปฐมนิเทศ  บันทึกข้อความเรื่องขอส่งมอบงาน ค าสั่ง 
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

4.4.1 (2) 

37. เพิ่มเตมิหลักฐานการก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียใหค้รบทุกกลุม่  

4.4.2.1 (1)  

38. เพิ่มเตมิหลักฐานข้อมลูที่จัดเตรยีมส าหรับสื่อสารที่มีความเข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความต้องการ 
และทันต่อเหตุการณ์  

4.4.2.1 (2)  

39. หลักฐานการให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาชุมชน การ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.4.2.1 (3)  

40. เพิ่มเตมิหลักฐานขอ้มลูที่จัดเตรยีมไว้ส าหรับสื่อสารครอบคลมุประเดน็ดังต่อไปนี ้
- ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลขององค์กร 
- ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 
- ผลที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่ท่องเที่ยว 
- ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
- กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทาง

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
- กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบตัิที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการคา้ประเวณี การมีเพศสมัพันธ์ หรือ

การแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เดก็ วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย 
- แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่รวมถึงการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

4.4.2.1 (4)  

41. เพิ่มเตมิหลักฐานขั้นตอนการรับ และการแกไ้ขข้อร้องเรยีน ช่องทางรับข้อร้องเรียน ศูนยร์ับเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 4.4.2.2 (1) 
42. เพิ่มเตมิหลักฐานการระบุระยะเวลาในการจดัเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่

เหมาะสม เช่น การจดัเก็บจดัเก็บไว้ 10 ปี ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
4.4.2.2 (2) 

43. เพิ่มเตมิหลักฐานติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ  เช่น รายงานการประชุมติดตามงาน
สัปดาห์ รายงานการประชุมตดิตามงานประจ าเดือน สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้จดัท า  

4.5 (1) 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 
 

  4 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

สิ่งที่ตรวจพบ ข้อ 
44. เพิ่มเตมิหลักฐานการสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ เช่น สรปุผล

การด าเนินโครงการต่างๆ ที่ มีการเทียบผลก่อนการด าเนินโครงการก่อนและหลังด าเนินโครงการ 
4.5 (2) 

45. เพิ่มเตมิหลักฐานตอบสนองต่อประเด็นปญัหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เช่น รายงาน
การประชุมติดตามงานสัปดาห์ รายงานการประชุมติดตามงานประจ าเดือน ซึ่งอาจมีการรายงานและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ 

4.5 (3) 

46. เพิ่มเตมิหลักฐานการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานของคณะกรรมการงานส่งเสรมิการท่องเที่ยว หรือ
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา อบต. ที่มีการประชุมการอย่างน้อยทุก 6 เดือน เช่น 
รายงานการประชุม เป็นต้น 

4.6 (1) 

47. เพิ่มเตมิหลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ที่ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
- ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
- ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
- ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 
- ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
- การเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
- ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน  
- การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

4.6 (2) 

ข้อแนะน า 
1. ควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจข้อก าหนดของมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้ความร่วมมือในการ

ตอบค าถาม 
 
ลงช่ือ………………………………………. ผู้ตรวจประเมิน 
          วันที่…………24 ส.ค.63…………..…. 

การรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ 
ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นผู้แทนของเทศบาลฯ รับทราบรายงานสิ่งที่ตรวจพบดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 
                                                                        ลงช่ือ.......................................................... 
                                                                        วันที่  ……………24 ส.ค.63………………..… 

 


