สรุปผลการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ของ อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มี
แนวคิดที่จะเผยแพร่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในทุกระดับ โดยมีการพัฒนามาตรฐานสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวคิดและแนวปฏิบัติสากลขึ้น โดยชื่อว่า “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยว
อย่ า งยั ่ ง ยื น ” (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ซึ ่ ง มาตรฐานดั ง กล่ า วจะเป็ น
เครื่องมือช่วยให้องค์กรที่มีการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการดำเนินงานสำหรับประสาน ส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีให้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนและพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลง
การดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเริ่มด้วยการจัดตั้ง คณะกรรมการ
กำกับดูแลที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว กำหนดทิศทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจกำหนดออกมาเป็น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว มีการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนศักยภาพ
ชุมชน จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม ส่งเสริม
การตลาด ติดตามความเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยว เผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังภาคี
ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก ให้บุคลากร สื่อสารและการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ติดตามผลให้เป็นไปตามทิศทาง วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรับปรุง
และทบทวน การดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) ของ อพท. ยังได้รับการรับรองว่า
เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
(Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยถือ
เป็นมาตรฐานฉบับแรกของไทยที่ได้รับการยอมรั บจาก GSTC ในประเภทหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรั บ แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว (GSTC Destination Criteria) และในปี ๒๕๖๔ อพท. ได้ ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานฯ เพื่อให้ยังคงสถานะ GSTC Recognized และเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อพท. ได้รับแจ้งจาก
GSTC ว่ า มาตรฐานฯ ได้ รั บ การรั บ รองการคงสถานะ GSTC Recognized ซึ ่ ง เป็ น การให้ ก ารยอมรั บ ว่า
"มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS)" ของ อพท. เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC เวอร์ชั่น ๒.๐ ที่ได้มีการปรับปรุง
ทั้งนี้ องค์กรที่ต้องการดำเนินการตามมาตรฐานนี้สามารถนำมาตรฐานไปปฏิบัติได้เลย โดยที่ผ่านมา
อพท. ได้ส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนำมาตรฐานไปปฏิบัติ และเพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้จริงจึงมีการทวนสอบผลการปฏิบัติตามมาต รฐานเทียบกับ
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำผลการทวนสอบให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก อพท. พิจารณาผลอีกครั้ง
สรุปองค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และองค์กรที่
สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ปี พ.ศ.๒๕๕๙
องค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๔ องค์กร
๑. เทศบาลตําบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๒. เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๓. เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๔. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๕. เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๖. เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
๑๐. เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๑๔. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์กรทีส่ ามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๔ องค์กร
๑. เทศบาลตําบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๒. เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๓. เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๔. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๕. เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๖. เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
๑๐. เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๑๔. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ตามข้อกำหนด

ปี พ.ศ.๒๕๖๐
องค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๔ องค์กร
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๓. เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๕. เทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๖. เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๘. เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
๑๐. เทศบาลเมืองหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑๔. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

องค์กรทีส่ ามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๑ องค์กร
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๓. เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๕. เทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๖. เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๗. เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑๑. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ตามข้อกำหนด

ปี พ.ศ.๒๕๖๑
องค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๔ องค์กร
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๒. เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๘. เทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
องค์กรทีส่ ามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๓ องค์กร
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๒. เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๘. เทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ตามข้อกำหนด

ปี พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๑ องค์กร
๑. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๓. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๗. เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๘. เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๙. เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๐. เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๑. บริษัท นิวเชียงแสนกรุ๊ป จำกัด
องค์กรทีส่ ามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๑ องค์กร
๑. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๓. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๗. เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๘. เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๙. เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๐. เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๑. บริษัท นิวเชียงแสนกรุ๊ป จำกัด

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ตามข้อกำหนด

ปี พ.ศ.๒๕๖๓
องค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๓ องค์กร
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๗. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๓. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
องค์กรทีส่ ามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ จำนวน ๑๓ องค์กร
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๗. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๓. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ตามข้อกำหนด

ปี พ.ศ.๒๕๖๔
องค์กรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานฯ จำนวน ๘ องค์กร
๑. เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๓. เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๔. เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๘. เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
องค์กรทีส่ ามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานฯ จำนวน ๘ องค์กร
๑. เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๓. เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

๔. เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๘. เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ตามข้อกำหนด

ปี พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการเชิญชวนองค์กรเข้าร่วมดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) เพื่อขยายผลการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ และเผยแพร่การดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในวงกว้าง
สรุปการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลา
พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม
การทวนสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปี
๒๕๖๔

จำนวนองค์กร
๘

ระยะเวลา
มกราคม ๒๕๖๕

๑.
มีนาคม - เมษายน
๒๕๖๕

กิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรที่ปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable
Tourism Management Standard: STMS) ปี ๒๕๖๔
- เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
- เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
- เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัครองค์กรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๕

จำนวนองค์กร
๘

๗

