เรื่องเสร็จที่ ๗๗๗/๒๕๕๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มี
หนังสือที่ อพท ๐๑/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป
ความได้ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีใ นการประชุมเมื่อวั นที่ ๒ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๓ มีม ติเห็นชอบตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เรื่องการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ระยะสั้น ๑-๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔)
และระยะยาว
๒. ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้ นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
ดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนา อพท. ตามที่มติคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ
ทั้ ง นี้ แนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและพั ฒ นา อพท. ระยะสั้ น ๑-๒ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอในข้อ ๑ สรุปได้ดังนี้
(๑) การปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ ในภาพรวม ให้ อพท. คงเจตนารมณ์ ต าม
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง แต่ปรับปรุงบทบาทให้ชัดเจนและปรับวิธีการทํางาน โดยมุ่งเน้นและจัดกลไก
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในประเด็นนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอให้ อพท. มีบทบาทเป็นหน่วยวิชาการทํา
หน้าที่ประสานงานและส่งเสริมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
จะต้องเป็นหน่วยที่มีองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เช่น การวางแผน การวางผัง
เมือง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะช่วยให้คําปรึกษาแนะนํา เพิ่ม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(๒) การปรับปรุงภารกิจด้านการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ให้พัฒนา “ต้นแบบ”
การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว โดยเลือกพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวตามประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อหารูปแบบการดําเนินงานที่
เหมาะสมแล้วนําไปใช้เป็น “ต้นแบบ” การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
มุ่งผลักดันให้เกิดผลสําเร็จทั้งกระบวนการของการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ ตั้งแต่การจัดทําแผนและ
ส่ ง พร้ อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๒๙๘ ลงวั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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นําแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับบทบาทของ อพท. ในการบริหารจัดการ
พื้นที่พิเศษหรือปรับปรุง อพท. เป็นองค์กรรูปแบบอื่นในระยะยาวต่อไป
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวได้บัญญัติให้องค์การมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
(๒) ประสานงานการใช้อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผัง
เมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(๔) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มี
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๗) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
(๘) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจ้างงาน
และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
อพท. ได้ ดํา เนิ น การส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ส่ ว น
ราชการ ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรม
ท่องเที่ยวใหม่ โดยให้แต่ละพื้นที่ได้คิด ปฏิบัติ และได้รับผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ การเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษ การเชื่อมโยงพื้นที่
พิเศษกับพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ การสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การสร้างมวลชนสัมพันธ์ การสร้าง
ภาพพจน์ที่ดี และการกําหนดแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวระยะยาว ผลการดําเนินงาน อพท.
สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเป้าหมายดังกล่าว จํานวน ๑๘ พื้นที่ คือ บ้านทาป่าเปา
บ้านวอแก้ว บ้านทาล้ง บ้างบางโรง บ้านเขาเพลา บ้านห้วยสะพาน ตําบลแหลมกลัด ตําบลห้วงน้ําขาว
ตําบลท่าโสม ตําบลเกาะสีชัง ตําบลเกาะเกร็ด ตําบลอัมพวา ตําบลเนินเพิ่ม ตําบลพรุใน ตําบลเชียงดาว
ตําบลเกาะเกิด อําเภอเวียงเก่า และเมืองน่าน ในการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนดังกล่าว
อพท. ได้ส นับสนุนเงินงบประมาณให้กับชุมชนท้ องถิ่นเพื่อใช้ ดําเนินการ ทั้ งนี้ตามเป้าหมายการ
ให้ บริการหน่ วยงาน ตัวชี้ วัดที่ ๒ ตามเอกสารสํานักงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่มที่ ๑ กําหนดให้ อพท. ดําเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
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เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุน
จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่ประกอบกับสํานักงบประมาณได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้กับ อพท. เพื่อดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนตามผลผลิตที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการสํารวจศึกษา เสริมสร้างพัฒนา ฟื้นฟู
และรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนที่ อพท. ได้ดําเนินการดังกล่าวข้างต้น
เป็นการดําเนินการโดยคงเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แต่ปรับปรุงบทบาทให้ชัดเจนและ
ปรั บ วิ ธี ก ารทํ างาน โดยมุ่ ง เน้ น และจั ด กลไกการมีส่ ว นร่ ว มจากทุก ภาคส่ วน และเพื่ อให้แ นวทาง
ดําเนินการดังกล่าวมีความชัดเจนถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อพท. ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ในฐานะรัฐมนตรีผู้
มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององค์การเห็นชอบให้ อพท. หารือข้อกฎหมายกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อพท. จึงขอหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
(๑) การที่ อพท. เข้ า ไปส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ส่ ว น
ราชการ ประชาชน และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ กิ จ กรรม
ท่องเที่ยวใหม่ โดยให้แต่ละพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้และ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยให้มีการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณา
การ ประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพดังกล่าว ถือเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม่
(๒) การดําเนินการตามข้อ (๑) จําเป็นต้องดําเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่ได้ประกาศ
เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วเท่านั้น หรือสามารถดําเนินการได้ในพื้นที่ท่องเที่ยว
ชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณายกระดับให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคตด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือขององค์การบริหารการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์ ก ารมหาชน) (อพท.) โดยมี ผู้ แ ทนสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สํานักงานปลัดกระทรวง)
ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทน อพท. เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมว่า พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่ อพท. เข้าไปดําเนินการตามกรณีข้อหารือนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่
นอกเขตพื้นที่พิเศษ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือประกอบกับข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นดังนี้

๔
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า มาตรา ๗๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ มิได้บัญญัติให้ อพท. มี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการเฉพาะในพื้นที่พิเศษเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของ อพท. ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนตามมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ (๘) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว นั้น แสดงให้เห็นว่า แม้พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่ อพท. จะเข้าไปดําเนินการนั้นยังไม่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็ตาม แต่ อพท. ก็สามารถเข้าไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนําไปสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป กรณีตามข้อหารือนี้ การ
ที่ อพท. เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ โดยให้แต่ละพื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในแต่ละ
พื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งให้
มีการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ จึงอยู่ในกรอบ
วัตถุประสงค์ของ อพท. ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
ประเด็นที่สอง ซึ่งมีประเด็นปัญหาว่า การดําเนินการตามประเด็นที่หนึ่ง จําเป็นต้อง
ดําเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วเท่านั้น หรือ
สามารถดําเนินการได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณายกระดับให้เป็นพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย นั้น เห็นว่า เมื่อได้ให้ความเห็นแล้วว่า การ
ดําเนินการตามประเด็นที่หนึ่งอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของ อพท. ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
๑

มาตรา ๗ ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่
ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
(๒) ประสานงานการใช้อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๔) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยว
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
(๖) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ก าร
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๗) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
(๘) ส่ง เสริม การพัฒ นาพื้น ที่ที่มีศักยภาพในด้า นการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด การจ้า งงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น

๕
จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
การดําเนินการดังกล่าวจึงไม่จําเป็นต้องดําเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น แล้ ว เท่ า นั้น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรา ๒๐๓ ประกอบกับ
บทบัญญัติในหมวด ๔ การประสานการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหมวด ๕ การ
บริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ย่อมเข้าใจได้ว่า การจัดตั้ง อพท. นั้น มุ่ง
ประสงค์ จ ะให้ มี ภ าระหน้ า ที่ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเป็ น หลั ก ดั ง นั้ น การที่ อพท. เข้ า ไป
ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่
พิเศษตามกรณีข้อหารือนี้ จะต้องเป็นการดําเนินการเพื่อนําไปสู่การสํารวจศักยภาพของพื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อที่จะเตรียมการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษต่อไป โดยอาจจะมีการลงไปในพื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นว่า หากเข้าไป
ดําเนินการในระยะหนึ่งแล้วก็จะทําให้พื้นที่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสามารถประกาศให้เป็นพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ต่อไป และเป้าหมายในการที่จะประกาศให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่พิเศษ
จะต้องมีความชัดเจนด้วย เช่น เป็นกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ดําเนินการในพื้นที่นั้น หรือมี
การกําหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ หรือกําหนดไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมิใช่กรณีที่เป็นความต้องการของ
อพท. หรือเพียงเพราะเหตุว่าเป็นการร้องขอของชุมชนท้องถิ่นให้เข้าไปดําเนินการหรือพื้นที่นั้นเป็น
พื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่พิเศษเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในการดําเนินการเช่นว่านี้ หากปรากฏว่าพื้นที่ที่ อพท.
เข้าไปดําเนินการนั้นไม่สามารถพัฒนาให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษได้ อพท. จะต้อง
ยุติการดําเนินการในพื้นที่นั้น เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์บรรลุผล
(๓) ให้คํ า แนะนํา เสนอแนะ และร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ อุป สรรคในการบริ หารจัด การการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษแต่ละแห่ง
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษแต่ละแห่ง
(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๗) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
(๘) ประกาศกําหนดพื้นที่พิเศษด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะที่ปรึกษาในพื้นที่พิเศษดังกล่าว
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปขององค์การ ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สินขององค์การ และสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

๖
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีข้อสังเกตว่า แม้การดําเนินการ
ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่พิเศษตามกรณีข้อหารือนี้เป็นอํานาจหน้าที่ที่
อพท. สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนกับอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากในการจัดตั้งองค์การมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นมีเหตุผลอันเนื่องมาจากว่ารัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
เพื่อจัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจาก
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหาก อพท. เข้าไปดําเนินการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่พิเศษ โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะประกาศให้เป็นพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาจจะทําให้เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนกับอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และทํ า ให้ ขั ด กั บ เจตนารมณ์ ใ นการจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ อพท. ให้ชัดเจนต่อไป
(ลงชื่อ) อัชพร จารุจินดา

(นายอัชพร จารุจินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๓
๔

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
มาตรา ๕ เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดย
มีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอํานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดําเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่น
ใด ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรเป็นหลัก
๕

