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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “แหล่งท่องเที่ยว” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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““แหล่งท่องเที่ยว” หมายความว่า แหล่งท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “พื้นที่พิเศษ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““พื้นที่พิเศษ” หมายความว่า พื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการกาหนด
และประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “ส านั ก งานพื้ น ที่ พิ เศษ” ในมาตรา ๓
แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สานั กงาน” หมายความว่า ส านั กงานในพื้น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน และ
ให้หมายความรวมถึงสานักงานในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว”
มาตรา ๖ ให้ เพิ่ มบทนิ ยามค าว่ า “เขตพั ฒ นาการท่ องเที่ ยว” และ “คณะกรรมการ
นโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ” ระหว่ า งบทนิ ย ามค าว่ า “ส านั ก งาน” และค าว่ า “องค์ ก าร”
ในมาตรา ๓ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ การบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อการท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
““เขตพัฒ นาการท่องเที่ยว” หมายความว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
“คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ ยวแห่งชาติ ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “คณ ะกรรมการ” ในมาตรา ๓
แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ งยื น
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์ก ารบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
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มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ ก ารบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ ก ารบริ ห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “อพท.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
“Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)”
เรียกโดยย่อว่า “DASTA” ”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ ก ารบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
(๒) ประสานงานการใช้อานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๔) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒ นา
ตลาดการท่องเที่ยว
(๕) ส่งเสริม การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วโดยชุ มชนและพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ยวในพื้ น ที่ ชุม ชน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
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(๗) ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนากลไก
การบริห ารจัด การองค์ความรู้ด้านการท่อ งเที่ ยวทั้ งในและต่ างประเทศ รวมทั้ งพั ฒ นาต้ นแบบหรือ
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๘) ส่งเสริมการพัฒ นาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
(๙) ด าเนิ นการในเขตพั ฒนาการท่ องเที่ ยวหรือแหล่ งท่ องเที่ ยว ทั้ งนี้ ตามที่ คณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย
การด าเนิ นการตามวั ตถุ ประสงค์ ในวรรคหนึ่ ง ให้ มุ่ งเน้ นไปที่ พื้ นที่ พิ เศษหรื อตามที่ คณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิก (๖) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริห ารการพัฒ นาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ . ๒๕๔๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริหารการพั ฒ นาพื้ นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการองค์ ก ารบริ ห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์สูงในด้านการบริหารการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือการปกครอง
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๓) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวนไม่เกิน ห้ าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ผังเมือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การบริหาร หรือกฎหมาย
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
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กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็น ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทน
ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ต้ องมี คุ ณ วุ ฒิ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการขององค์การตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การตามมาตรา ๔๐
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับองค์การหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ขององค์การ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนขององค์การในการเข้าร่วมทุนตามมาตรา ๘ (๔)”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๔ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดาเนินงาน
ขององค์การเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) จัดทาและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(๒) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานขององค์การ
(๓) อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินขององค์การ
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(๔) ประกาศกาหนดหรือเพิกถอนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยความยินยอม
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
(๕) เสนอรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาในพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
ตามมาตรา ๓๖
(๖) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศเกี่ยวกับองค์การในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่ งตั้ ง และการถอดถอนผู้ อ านวยการ การปฏิ บั ติ ง านและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การคัดเลือก คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะที่ปรึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรา ๓๖
(ง) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของผู้ป ฏิบัติงานขององค์การตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนของ
คณะที่ปรึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(จ) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อานวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
(ฉ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ยและการลงโทษทางวินั ย การออกจากตาแหน่ ง การร้องทุ ก ข์และการอุท ธรณ์ ก ารลงโทษของ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
(ช) การบริ ห ารและจั ด การการเงิน การพั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก าร รวมทั้ ง
การบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
(ฌ) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ญ) การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
(ฎ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ และเครื่องหมาย
องค์การ
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(๗) ให้ความเห็นชอบในการกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการใน
การดาเนินกิจการขององค์การ
(๘) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง (๖) (ช) ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๒๐/๑ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานขององค์การ ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัต ย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ การจั ด ท านโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรา ๒๐ (๑) จะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและต้องคานึงถึงหลักการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยอย่างน้อยจะต้ อง
มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมการก่อสร้างให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
การวางผังเมือง และการบารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๒) การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในลักษณะสมดุล กาหนด
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินความจาเป็น การกาหนดตัวชี้วัด
และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) การสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยใช้วัสดุท้องถิ่น พัฒนาสินค้าหัตถกรรมและช่วยเหลือ
ชุมชนท้องถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างตลาดและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วย
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(๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษ และมาตรการด้านสุขอนามัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมมลภาวะ และด้านการกาจัดขยะและของเสียอื่น
(๕) การพัฒ นาโครงข่ายของโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่
การคมนาคม การขนส่ง สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานสาหรับการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม สินค้า บริการและบุคลากรการท่องเที่ยว
(๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้องค์การประสานกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในแต่ละเรื่อง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๐ (๖) (ฌ) และคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งจากผู้ แทนองค์กรเอกชน
ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นหรือเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น หรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษก็ได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับองค์การ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนขององค์การในการเข้าร่วมทุน
ตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ ก รรมการ ให้ น าความในมาตรา ๒๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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มาตรา ๒๕ ให้ อ งค์ การมีผู้ อานวยการคนหนึ่ ง เป็ นผู้ บ ริห ารกิ จการขององค์ การภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
การสรรหาผู้ อ านวยการ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๒๕/๑ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตัง้ ผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ ก ารบริ ห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ผู้อานวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ขององค์การตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ขององค์การ สามารถทางานให้แก่องค์การ
ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหารการพัฒ นาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริหารการพั ฒ นาพื้ นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
“การขาดคุณ สมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบ ห้าปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
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มาตรา ๒๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่
บริห ารกิจการขององค์การให้ เป็น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การ มติของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การทุกตาแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การดาเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจ าปี เกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานด้ านต่ าง ๆ ขององค์ ก าร รวมทั้ ง
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การ”
มาตรา ๒๒ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๓๓/๑ ของหมวด ๓ การบริ ห ารและ
การดาเนินกิจการ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโสตามลาดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการด้วย
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และบูรณาการ ให้องค์การมีอานาจหน้าที่ประสานการปฏิบัติการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
อานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ผังเมือง การควบคุมอาคาร
การรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การสาธารณสุข การรักษาความสะอาด การรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือในด้านอื่นใด แล้วแต่กรณี ให้มีผลสาเร็จตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกาหนด และ
ตามแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการหรือพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๕ การบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“หมวด ๕
การบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
คณะกรรมการมี อ านาจประกาศให้ พื้ น ที่ ใดพื้ น ที่ ห นึ่ งเป็ น พื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น
โดยความยิ นยอมขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้ องและได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดแนวเขตของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อพื้นที่ใ ด
ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้องค์การบูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรา ๓๖ ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแต่ละแห่ง คณะกรรมการอาจเสนอ
รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น
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ให้ น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะที่ ปรึกษาในเขตพื้ นที่ พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ อ งค์ ก ารจั ด ตั้ ง ส านั ก งาน
เป็ น หน่ ว ยบริ ห ารเพื่ อ ด าเนิ น งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๗ และ
บริห ารจัด การตามนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์การบริห ารการพัฒ นาพื้น ที่พิ เศษเพื่ อการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืนตามมาตรา ๒๐ (๑) รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะหรือให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเพื่อประโยชน์
ในการจัดทาและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนตามมาตรา ๒๐ (๑)
ให้มีผู้จัดการสานักงานดังกล่าวคนหนึ่งโดยผู้อานวยการเป็นผู้แต่งตั้ง
ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ ให้สานักงานตามวรรคหนึ่ง รายงานต่อองค์การ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการพั ฒ นาการท่องเที่ ยวประจาเขตพั ฒ นาการท่องเที่ ยว
ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เพื่ อพิจารณาให้ความช่วยเหลื อ
สนับสนุน แก้ไขปัญหา หรือดาเนินการอื่นใด
มาตรา ๓๗/๑ ในเขตพั ฒ นาการท่ องเที่ ยว คณะกรรมการนโยบายการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ
หรือคณะกรรมการอาจให้ องค์ การจัดตั้ งส านั กงานเป็ นหน่ วยบริหารจัดการการท่ องเที่ ยวตามที่ คณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือคณะกรรมการมอบหมาย และให้สานักงานมีอานาจให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการพัฒ นาการท่ องเที่ยวประจาเขตพัฒ นาการท่องเที่ ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบาย
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และจัดทารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าว
ให้นาความในมาตรา ๓๗ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ องค์ การมี ความจ าเป็ นต้ องปรั บปรุ งพื้ นที่ จั ดให้ มี หรื อบ ารุ งรั กษา
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมจากที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือภาคเอกชนได้จัดทาไว้และมีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการ
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอานาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ
เพื่อเป็นรายได้ขององค์การได้
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การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง
ให้ ก ระท าได้ เฉพาะเท่ าที่ จ าเป็ น และได้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยประกาศอัตราให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ มี ความจาเป็ น ต้ องดาเนิ น การตามมาตรา ๓๔ เพื่ อประโยชน์ แ ก่
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อานวยการอาจมอบหมายให้สานักงาน
เป็นผู้จัดทาบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการปฏิบัติการให้บรรลุผลได้”
มาตรา ๒๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่ อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ เจ้าหน้าที่ต้องมีคณ
ุ วุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ขององค์การ สามารถทางานให้แก่องค์การได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗ ให้ เพิ่ ม ความต่อ ไปนี้ เป็ น วรรคสองของมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชกฤษฎี ก า
จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู รณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๔๓/๑ องค์การอาจทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาจ้างได้”
มาตรา ๒๙ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ การบั ญ ชี ข ององค์ ก าร ให้ จั ด ท าตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก าหนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีก ารตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุขององค์การ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
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ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ ผู้ อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาร่วมกั น แล้ วเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้”
มาตรา ๓๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ การประเมินผลงานขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน”
มาตรา ๓๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริห าร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการขององค์การให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้
องค์ การชี้ แจง แสดงความคิ ดเห็ น ท ารายงาน หรื อยั บยั้ งการกระท าขององค์ การที่ ขั ด ต่ อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การได้”
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ งยื น (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก านี้ โดยให้
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการโดยตาแหน่งแทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ และให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระ
การดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
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การนับวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
ให้ นั บต่ อเนื่ องกั บการนั บวาระตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งองค์ การบริ หารการพั ฒ นาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๓๓ บรรดาระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ข้ อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่ งใดอ้ างถึ งคณะกรรมการ
บริหารการพั ฒ นาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้ งองค์ การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ถือว่าระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่ อการท่อ งเที่ ยวอย่างยั่งยืน ตามพระราชกฤษฎี กาจัด ตั้ งองค์ก ารบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๓๔ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารการพัฒ นาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้อง
กั บ บทบั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
องค์ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้ งให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกีฬ า
เป็นผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้ การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

