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รายการขอมูลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของท่ีชุมชนจะตองจัดเตรียมเพื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมิน 
มาตรฐาน การทองเที่ยวโดยชุมชนพิจารณาในวันตรวจประเมิน 

 
รายการข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ชุมชนต้องจัดเตรียม 
เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตามเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1. หลักฐานการมีสวนรวมในการจัดทําและการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา 
การทองเที่ยวโดยชุมชน เชน รายงานการประชุม/รูปถายการประชุม 

ข้อ 1.1.2 

2. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตร วิสัยทัศน ์
พันธกิจใน 3 มิต ิไดแก่ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1.1.3 

3. ทะเบียนประวัติสมาชิกกลุมทองเที่ยวชุมชน (ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอรโทรศพัท) ข้อ 1.1.4 
4. ขอตกลงรวมในการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อประโยชนของชุมชน ข้อ 1.2.1 
5. ขอตกลงของกลุมทองเที่ยวชุมชน ข้อ 1.2.1/ 1.2.2/1.2.3/ 2.4.1 
6. ขอตกลงรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรดานสังคมประเพณีและวัฒนธรรม
เพ่ือการทองเที่ยว เชน การแตงกาย ภาษาถิ่น การละเลนพ้ืนบาน อาหารพ้ืนเมือง 
เปนตน พรอมรูปถายการดําเนินกิจกรรม 

ข้อ 1.2.2 

7. ขอตกลงร วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการทองเที่ยวพรอมรูปถายการดําเนินกิจกรรม 

ข้อ 1.2.3 

8. ขอควรปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวและรายงานการประชุม เพ่ือปรับปรุงขอควรปฏิบัติ
สําหรับนักทองเที่ยว 

ข้อ 1.3.1 

9. เอกสารหลกฐานในการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแกสมาชิกในกลุม ข้อ 1.4.1 
10. รายงานการประชุมยอนหลังไมเกิน 1 ป ข้อ 1.5.1 
11. เอกสารแสดงความรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ (ดานการสงเสริมการทองเที่ยว/  
ดานการตลาด) 

ข้อ 1.6.2 

12. เครือขายดานการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ข้อ 1.6.2 
13. สื่อประชาสัมพันธ์, แผนที่ขอมูลเสนทางทองเที่ยว, ปฏิทินกิจกรรมทองเที่ยว,  
ชองทางการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ์ 

ข้อ 1.7.2 

14. โปรแกรมนําเทีย่วในชุมชน ข้อ 1.7.2 
15. บัญชีรายรับ-รายจ่าย, บัญชีธนาคารของกลุ ม, ผู้รับผิดชอบ, การตรวจสอบบัญชี ,  
การเปิดเผยให้สมาชิกรับทราบ, การจัดสรรรายได, กองทุน 

ข้อ 1.8.1 

16. ภาพถายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ข้อ 1.9.1 
17. ภาพถายกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ข้อ 2.2.1 
18. รายชื่อและภาพถายของผลิตภัณฑชุมชน ข้อ 2.3.2 
19. ข้อตกลงในการใชแรงงานเด็กในกิจกรรมที่เสี่ยงภัย หรือเบียดบังเวลาการเรียน ข้อ 2.4.1 
20. บันทึกประวัติขอมูลชุมชน/ รายงานการประชุมการพิจารณาทบทวนขอมูล 
ทางมรดกวัฒนธรรม/ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ข้อ 3.1.1/4.2.1 
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รายการข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ชุมชนต้องจัดเตรียม 
เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตามเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

21. กิจกรรมรณรงคฟนฟูมรดกวัฒนธรรมชุมชน ข้อ 3.3.1 
22. แผนที่เสนทางทองเที่ยว ข้อ 4.1.1 
23. แผนที่ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว, การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว, การแบ่งเขต 
การใช้พ้ืนที่ 

ข้อ 4.1.2 

24. การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว/ แผนการกระจายตัว
นักท่องเที่ยว 

ข้อ 4.1.2 

25. การบริหารจัดการผลกระทบทางลบจากการทองเที่ยวตอทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนเชนการจัดการขยะ-น้ําเสีย 

ข้อ 4.1.2 

26. แผนการจัดการขยะมูลฝอยน้ําเสีย และมลภาวะจากการทองเที่ยว ข้อ 4.1.2 
27. การปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือการทองเที่ยว ข้อ 4.1.3 
28. แบบประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยว/ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักทองเที่ยว 

ข้อ 5.1.1 

29. รายชื่อนักสื่อความหมายของชุมชน (ชื่อ-สกุล, เบอรโทรศัพท, ความเชี่ยวชาญ
ในการสื่อความหมาย) 

ข้อ 5.2.1 

30. ภาพถายและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักสื่อความหมาย 
ทองถิ่นในปที่ผานมา 

ข้อ 5.2.1 

31. ภาพถ่าย/ หนังสือเชิญ/ ใบประกาศฯ การเขารับการอบรมการใหบริการนักท
องเที่ยวเฉพาะกลุม เชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ 

ข้อ 5.3.1 

32. ภาพถาย/ หนังสือเชิญ/ ใบประกาศฯ การเข้ารับการอบรมการให้บริการข อมูล 
ทองเที่ยว เชน การอบกรมภาษา การต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ข้อ 5.3.4 

33. แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน : ประเมินความเสี่ยง ขั้นตอน เบอรโทรศัพท์ 
ซอมแผนฉุกเฉิน อบรม อุปกรณ ์บุคลากรเครือขาย 

ข้อ 5.8.1 

34. ภาพถาย/เอกสารการเขาอบรมการชวยเหลือนักทองเที่ยวเบื้องตน ข้อ 5.8.1 
35. รายชื่อเบอรโทรศัพทของผูประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ข้อ 5.8.2 
36. เอกสาร/ ภาพถายการจัดกิจกรรมตางๆ ระหวางผูประกอบการนําเที่ยว 
และชุมชน 

ข้อ 6.1.1 

37. ขอตกลงรวมระหวางผูประกอบการนําเที่ยวและชุมชน (การใชและซื้อ 
ผลิตภัณฑในทองถิ่น, การดําเนินการทองเที่ยวให ยั่งยืนสมดุลดานเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

ข้อ 6.1.3 

 


