การตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไขปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการผู้เสนอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. วัตถุประสงค์เป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ปรับปรุงพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่ อให้ การบริ หารและการพัฒนาการท่ องเที่ ยวของประเทศมี ประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้น และสามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.3 ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
ไม่พบว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
1.4 มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ
1) ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ สอดคล้องกับ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีบทบาทในการกากับ ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในการช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
และการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวได้
3) ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องได้เพียงใด
การปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จะทาให้
การกาหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ การจั ดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วประจ าเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว และแผนบริ ห ารจั ด การกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไทย
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ครอบคลุมในทุกมิติ ทาให้กลไกการบริหารมีการบูรณาการเชื่อมโยงการทางานตั้งแต่
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึง่ มีการปรับปรุงองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ผู้ทาภารกิจ
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้กาหนดให้มี
2.1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
(5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการ
(7) ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ
(8) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ
(9) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
(10) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ
(11) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
(12) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ
(13) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(14) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(15) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(16) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(17) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(18) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(19) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(20) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(21) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(22-28) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละ 1 คน โดยต้องแต่งตั้งจากรายชื่อของผู้ซึ่งสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน 4 คน
(29) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(30-31) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2.2 คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้าเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทุกจังหวัด เป็นรองประธาน
(3) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หัวหน้าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
พิจารณาเสนอ จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้ว ย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(5) ประธานหอการค้าจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทุกจังหวัด เป็นกรรมการ
(6) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทุกจังหวัดเป็น
กรรมการ
(7) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการท่องเที่ยว จานวนไม่เกิน ห้ าคน ตามที่หั ว หน้าเขตพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวพิจ ารณาเสนอ ซึ่งต้องเสนอรายชื่อจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม การบริหารธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนึ่งคนและต้องพิจารณาจากรายชื่อที่ประธาน
หอการค้าจังหวัด (5) และ/หรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (6) เสนอไม่น้อยกว่าสองคน
(8) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(9) ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการ
(5) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
(6) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ
(7) ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(8) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(9) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
(10) ข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
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3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 เพื่อให้การดาเนิ นภารกิจ ของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
บรรลุผลโดยมีความสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน นโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function))
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในเรื่องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา และนันทนาการ
 หน้าที่ของรัฐและนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๖๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่ารัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจั ด ท า การก าหนดเป้ า หมาย ระยะเวลาที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมาย และสาระที่ พึ ง มี ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน
 ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย ๔.๐ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่การมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่เป้าหมายที่จะลด
ความเหลื่อมพัฒนาคุณภาพคน มุ่งสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี (Increase Productivity) ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 2) การ
สร้างบู รณาการกับ ทุกภาคส่ว น (Promote Collaboration) ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยว (Digital
Tourism) เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว
สามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของภาคการผลิ ต และบริ ก าร มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระหว่ า งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมบริการและการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของประเทศ: เน้นเป้าหมายรายได้และนักท่องเที่ยวคุณภาพ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน จัดให้มีบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของการ บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ กระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่การท่องเที่ยวนั้นๆ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว (Restructuring)
ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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3.2 การปรับปรุงพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 ไม่สามารถใช้มาตรการ
ทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้
3.3 เหตุ ที่ จ าเป็ น ต้ องตรากฎหมายในขณะนี้ เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติ นโยบายการท่ องเที่ ย ว
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกาหนดให้มีกลไกในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวของประเทศที่เป็นระบบ สอดรับและเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาการท่องเที่ยวมีเอกภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้มีระบบการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2551 การดาเนินงาน
ในระยะที่ผ่ านมาได้ประสบปั ญหาและอุป สรรคบางประการต่อการบริห ารและการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายมากนัก
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบกับปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติ อาทิ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553
และระเบี ยบส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนิน งานทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2557 จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บังคับพร้อมกันทุกพื้นที่ เนื่องจากมิได้กาหนดการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่
หนึ่งพื้นที่ใดไว้เป็นการเฉพาะ โดยมิได้กาหนดระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายไว้
3.5 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงไม่สมควร
ตราเป็นกฎในลักษณะอื่น
3.6 กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะใช้บังคับเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
เหตุที่ต้องใช้ระบบดังกล่าว เนื่องจากมีความจาเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการ กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
-ไม่ม-ี
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
1) กฎหมายที่ตราขึ้นมีความจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ กาหนดมาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานด้านบริการ
ท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเป็นกลไกที่สาคัญเพื่อให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่มีความซ้าซ้อนกับคณะกรรมการชุดอื่น
3) องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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- คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ กากับดูแลและติ ดตาม และขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่เป็นหัวหน้าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่อ งเที่ยว เสนอแนะมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดที่ทาให้การดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จที่
กาหนดไว้ ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการขับ เคลื่ อนการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวฯ
- คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน มีอานาจหน้าที่บริหาร
และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุน ฯ พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามกิจการที่กาหนดไว้ และควบคุม
ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เหตุที่กาหนดให้ บุ คคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ เนื่องจากต้องการให้
ทุกภาคส่ วนของสั งคมมีส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริห ารและพัฒ นาการท่องเที่ยว
นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

4.ความซ้าซ้อนของกฎหมาย
กฎหมายนี้ไม่มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น และไม่มกี ารกาหนดโทษไว้ในร่างกฎหมาย

5.ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง ได้แก่
หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
 ผู้ที่อยู่ในพื้น ที่ที่อาจได้รั บผลกระทบจากร่างกฎหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนทุกกลุ่ม
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5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
1) ด้านเศรษฐกิจ
- ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็น
ส่วนสาคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้ได้รับ
ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
- ผลกระทบเชิงลบเชิงลบ : ไม่มี
2) ด้านสังคม
- ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้กาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญใน
การสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทารายได้ให้กับ
ประเทศ ส่งผลให้มีการจ้างงาน กระจายรายได้ ให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
- ผลกระทบเชิงลบ : ไม่มี
3) ด้านอื่นๆ
- ไม่มี –
5.๓ พระราชบัญญัตินี้ มิได้มีผลเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
5.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๑) การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศเป็ นไปอย่างมี
เอกภาพ เป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประชาชนและสังคมสามารถ
รับรู้ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างชัดเจน
๒) ประชาชน ภาคเอกชน และสังคม สามารถรับรู้การกาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างชัดเจน
๓) ประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
๔) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
๕) เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของสังคม และเกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
๖) การพัฒนาการท่องเที่ยวมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานเพื่อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ งชาติ และมีก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติก ารที่
สอดคล้องกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทาให้สามารถลดงบประมาณแผ่นดินและแก้ปัญหาการทางานซ้าซ้อน
๗) สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ส่งเสริมการวิ จัย
และพัฒนาเสริมสร้าง ประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมการท่องเที่ยว
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องการจัดระบบงาน ประสานงาน การจัดตั้ง
อนุกรรมการต่างๆ และการกากับ ดูแลให้มีการดาเนินงานตามแผน

8

6. ความพร้อมของรัฐ
๖.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าจะต้องใช้
ในระยะเริ่มแรก ใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากาลังในหน่วยงาน เพื่อมาปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ซึ่งไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จึงไม่มีภาระค่ าใช้จ่ายในเรื่องงบลงทุนและงบบุคลากร แต่ในระยะยาว อาจมีการ
เพิ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับภารกิจและงานที่เพิ่มมากขึ้น
(ข) คุณวุฒิ
จบการศึกษาปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ค) งบประมาณ
ในระยะเริ่มแรกไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องงบลงทุนและงบบุคลากร เนื่องจากใช้วิธีการเกลี่ย
อัตรากาลังในหน่วยงาน ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ แต่ ในระยะยาว อาจมีการพิจารณาเพิ่มอัตรากาลังบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น จึงอาจทาให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายงบบุคลากรได้
๖.๒ พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการส่งเสริมความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนโดยมีการประชาสัมพันธ์
ไว้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยการสืบค้นทางเว็บไซต์

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎ
7.1 ปั จ จุ บั น คณะกรรมการนโยบายการท่ องเที่ ยวแห่ ง ชาติ รับ ผิ ดชอบขับเคลื่ อนนโยบายด้ านการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยตรง โดยมี ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานอื่นปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันในกรณี
ดังกล่าว
7.2 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
แผนต้องจัดทาแผนปฏิบัติการและมีการบูรณาการการทางานร่วมกันในการดาเนินการ
7.3 ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมาย ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่อ งเที่ ย วและกีฬ า เนื่ อ งจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยว
7.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 มีระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
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8.2 กฎหมายกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง
เพื่อปรึกษาพิจารณาและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และกาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและ
กิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่มิได้ กาหนดขั้นตอนการดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
๘.๓ ระบบการตรวจสอบและคานอานาจ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และท้องถิ่น ซึ่งคานึงถึงความมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการบริหารและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ของประเทศ ความสาคัญตามอานาจหน้าที่ กลไกการทางาน และความสมดุลของการร่วมมือแบบ
ประชารัฐเป็นหลัก

๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 พระราชบัญญัตินี้มีกฎหมายลาดับรองซึ่งออกเป็นประกาศ/ระเบียบ ดังนี้
ชื่อกฎหมาย
ระยะเวลาที่ เหตุผลหรือความจาเป็นในการเสนอหรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดว่าจะ
ขอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ร่างกฎหมาย
เสนอร่าง
กฎหมาย
ร่ า ง ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ 180 วัน มาตรา 25 เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ สานักงานปลัดกระทรวง
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
คณะกรรมการบริหารกองทุน ให้สอดคล้อง การท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
การท่ องเที่ ยวไทย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. .... ออกตาม
มาตรา 26 ปรับถ้อยคาอานาจหน้าที่ของ
มาตรา 26 (3)
คณะกรรมการบริหารกองทุนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
9.2 การตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจของรัฐ หรือ เพิ่มภาระแก่บุคคลเกินสมควร
มีการกาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์) เพื่อป้องกันมิให้กรรมการใช้อานาจหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
10.1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศทั้งหมด โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ ได้จัดประชุมจานวน 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 60 คน ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการ ท.ท.ช. ได้ มีมติเห็นชอบให้
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แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2551
เพื่อดาเนินการพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการประชุมครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการ ท.ท.ช.
ได้มีมติเห็ นชอบในหลักการการปรั บปรุงพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 จานวน 7
มาตรา และบทเฉพาะกาล ตามมติคณะอนุกรรมการฯ
10.2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงอุ ตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้แทนหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อ
พิจารณารายละเอียดร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งพิจารณาความ
ซ้าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
10.3 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องซึ่งประกอบด้ ว ย ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ ผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งพิจารณาความซ้าซ้อนกับ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน
การท่องเที่ยว พ.ศ. .... เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร)
10.4 กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าและเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามแนวทางการจัดทาและการเสนอ
ร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว โดยเปิดรับฟัง
ความคิดเห็ นของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เป็นระยะเวลา 15 วัน เมื่อครบกาหนดแล้ว ไม่มี
ความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
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