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บทที่  4 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว  

 
 การดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการของมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวในบทที่ 3 ที่มี
มาตรฐานและตัวชี้วัดทั้ง 3 องคประกอบของการทองเที่ยว และอาจพิจารณาจากระเบียบสากล
วาดวยจรรยาบรรณสําหรับการทองเที่ยว ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค. โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยที่สุดตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน สวนตัวชี้วัดขั้นพัฒนา     
ขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพิจารณาดําเนินการตามศักยภาพ ความจําเปน และ
ความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวหรือ
มอบหมายภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับคณะกรรมการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
4.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอแผนแมบทดานการทองเที่ยว ตอเวทีประชาคม

เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
4.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรจุแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขาใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
4.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
4.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการ  

ทองเที่ยว 
4.7 คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวติดตาม ประเมินผล และรายงานตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
 สําหรับรายละเอียดการดําเนินการและแนวทางการปฏิบัติในแตละขั้นตอน มีดังนี้ 

 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
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4.1   องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพ และความพรอมดานการทองเที่ยวที่
แตกตางกัน ดังนั้นการดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถเลือกดําเนินการไดตามความเหมาะสมของตนเอง กลาวคือ  
 1) รูปแบบที่ 1 ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความพรอมที่จะดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยวใหแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง เพื่อรับผิดชอบงานดานการ
ทองเที่ยว ซ่ึงคณะกรรมการชุดดังกลาวควรประกอบไปดวยผูเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
(2) ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
(3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
(4) ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในพื้นที่ กรรมการ 
(5) ผูแทนศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการในจังหวัด กรรมการ 
(6) ผูแทนผูประกอบการธุรกิจทางการทองเที่ยวในพื้นที่ กรรมการ 
(7) ผูแทนสมาคม/ชมรมดานการทองเที่ยวในพื้นที่ กรรมการ 
(8) นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ กรรมการ 
(9) ผูนําชุมชน กรรมการ 
(10) ปราชญในทองถ่ิน กรรมการ 
(11) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและ 

    เลขานุการ 
(12) เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กรรมการและ 

    ผูชวยเลขานุการ 
 2) รูปแบบที่ 2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมมีความพรอมหรือยังไมมี
ศักยภาพดานสงเสริมการทองเที่ยว อาจมอบหมายภารกิจที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวให
คณะกรรมการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ           
ที่เกี่ยวของสัมพันธกันรับผิดชอบภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวดวย ซ่ึงคณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมายใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจดานตาง ๆ ควรประกอบดวยผูเกี่ยวของ ดังนี้ 
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(1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
(2) ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
(3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
(4) ผูนําชุมชน กรรมการ 
(5) ปราชญในทองถ่ิน กรรมการ 
(6) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและ 
  เลขานุการ 
(7) เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กรรมการและ 
  ผูชวยเลขานุการ 

 3) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการทั้ง 2 รูปแบบที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งขึ้นใหมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   
ของจังหวัด และของพื้นที่ 

(2) พิจารณาแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
(3) รับทราบผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการทองเที่ยว 
(4) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2   องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
โดยแผนแมบทควรมีระยะเวลา 3 - 5 ป โดยในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อาจดําเนินการได 3 แนวทาง ไดแก 

(1) จัดจางสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

(2) สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
หรือการจัดการฝกอบรมใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหแกเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถจัดทําแผนฯไดเอง 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
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(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ที่มีแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนการดําเนินงานจากองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผู
ประสานงานและอํานวยการในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 

ซ่ึงทั้ง 3 แนวทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเลือกดําเนินการไดตามความ
เหมาะสม โดยยึดหลักการของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว นอกจากนั้นหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการรับคําปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึง
มีรายช่ืออยูในภาคผนวก ง. 

4.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอแผนแมบทดานการทองเที่ยว ตอเวทีประชาคม
เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

 ภายหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเสร็จสิ้นแลว ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการจัดเวทีประชาคมรับฟง
ความคิดเห็นจากชาวบาน และเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นตอคณะกรรมการสงเสริมการ
ทองเที่ยว หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทํางานในเชิงบูรณาการในภารกิจตาง ๆ 

4.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนแมบทดานการทองเท่ียวเขาในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

 แผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่ไดรับการเห็นชอบจากเวทีประชาคมและ
คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว หรือคณะกรรมการบูรณาการแลว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบรรจุแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขาในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4.5   องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยมี  
แนวปฏิบัติดังนี้ 

1) พิจารณาคัดเลือกโครงการตามความสําคัญและจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ 
2) ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
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4.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

 ภายหลังจากดําเนินการตามแผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการทองเที่ยวแลว องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตาง ๆ จัดทําเปนรายงานตอคณะกรรมการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

4.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานตอคณะกรรมการ
สงเสริมการทองเที่ยว หรือคณะกรรมการบูรณาการ 

 ภายหลังจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาการทองเที่ยวแลว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการติดตามผล และประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ
อยางตอเนื่อง และจัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว หรือคณะกรรมการ
บูรณาการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแผนแมบทเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว 
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แผนภาพ 4.1 การปฏิบตัิงานดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
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4. บรรจุแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขาใน 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

3. นําเสนอแผนแมบทฯ ตอเวที
ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

5. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการดานการทองเที่ยว 

7. ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงาน 
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กําหนดนโยบายและให
คําปรึกษาดานการทองเที่ยว 

1.1  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การทองเที่ยว (รูปแบบที่ 1) 

1.2  องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
มอบภารกิจใหคณะกรรมการชุด
ที่ทํางานเชิงบูรณาการ  (รูปแบบที่ 2) 

หรือ

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการฯ 


