
การเสนอขอรับการประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื  
ตามเกณฑ์การประกาศพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยืน โดย อพท.  

ของจังหวัดราชบุรี 



 
Timeline การขอรับการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี 

 กจิกรรม เดือน 

1. การตรวจราชการของคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอยัการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทนุ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามความคืบหน้าการสง่เสริมและ
พฒันาให้พืน้ที่ อําเภอเมืองราชบรีุ อําเภอบ้านโป่ง และอําเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ เป็นพืน้ที่
พิเศษเพ่ือการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน  

วนัท่ี 26-27  
พฤศจิกายน 2564  

2. จงัหวดัราชบรีุ แจ้งความประสงค์รับการประกาศพืน้ที่พิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 
ตามหนงัสือเลขที่ รบ 0004/31000 ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

3. อพท. แตง่ตัง้คณะทํางานพิจารณาขอรับการประกาศเป็นพืน้ที่พิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่ง
ยัง่ยืนในพืน้ที่จงัหวดัราชบรีุ ท่ี 7/2565 ลงวนัที่ วนัที่ 13 ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 13 มกราคม 2565 

4. ประชมุหารือทอ่งเที่ยวและกีฬาจงัหวดัราชบรีุ และนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัราชบรีุ วนัท่ี 5-7 มิถนุายน 2565 



 
Timeline การขอรับการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี 

 กจิกรรม เดือน 

5. ชีแ้จงความก้าวหน้าในการดําเนินงานขบัเคลื่อนการประกาศพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืนจงัหวดัราชบรีุ ตอ่คณะอนกุรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอยัการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทนุ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชมุ
คณะกรรมาธิการ CA415 ชัน้ 4 อาคารรัฐสภา 

วนัท่ี 8 มิถนุายน 2565 

6. นําเสนอขัน้ตอนการประกาศพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบบรูณาการจงัหวดัราชบรีุ (ก.บ.จ.รบ.) ครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๕ 

วนัท่ี 29 มิถนุายน 2565 

7. รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินการฯ ตอ่คณะอนกุรรมาธิการกิจการศาล 
องค์กรอิสระ องค์กรอยัการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทนุ สภาผู้แทนราษฎร 

วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 



วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ในการประชุม (ก.บ.จ.รบ.)  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  ที่ประชุม

เห็นชอบให้เสนอพื้นที่ร้องขอตาม
เกณฑ์การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื   
จากเดิม จ านวน ๓ อ าเภอ  
เป็น จ านวน ๑๐ อ าเภอ 

 





พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
คืออะไร ? 
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1. เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
2. เป็นพื้นที่ที่มีความล้้าค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม        

3. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
  

 
 



 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการ

ประกาศพื้นที่พิเศษ 
 

1. มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการรวมถึง
งบประมาณเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

2. พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 

4. ส่งเสริมการกระจายรายได้ลดการ
เหลื่อมล้้าด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3. ประสานความร่วมมือและบูรณาการทุกภาคี 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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เกณฑ์และขั้นตอนในการประกาศพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. 
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เกณฑ์การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ขอ้ใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. เป็นพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
2. เป็นพ้ืนที่ที่มีความล้ าค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม        
3. เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 ทั้งนี้ทั้งนั้น พื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมในการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนในเบื้องต้นร้อยละ 75 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดขึ้น
ตามคู่มือการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการพิจารณาการประกาศพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 

 



เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่พิเศษ 
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2.6 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศหรือสภาพดัง้เดิมของแหล่งท่องเที่ยว  



ขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1) ศึกษาศักยภาพ 
พื้นที่ร้องขอ/ 

พื้นที่ตามนโยบาย 

ระยะเวลา 1 เดือน 

2) ประเมินความเหมาะสม 
ตามคู่มือพิจารณา 
ประกาศพื้นที่พิเศษ  

(ต้องไม่ต่้ากว่าร้อยละ 75) 
 

3) ร่วมกับส่วนราชการใน
พื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้
ภายใต้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
และความยินยอมของ 
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

4) เสนอผลการศึกษาต่อ 
คณะกรรมการองค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5) เสนอคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ เพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบการประกาศ
เป็นพื้นที่พิเศษ 

6) เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  
การพัฒนาพื้นที่พิเศษ           
และวงเงินงบประมาณ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
มาตรา 20 

ตามระเบียบ อพท. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาความเหมาะสม
เบื้องต้นในการประกาศพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (แก้ไขครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2558) 

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน 

*หมายเหตุ: ขั้นตอนท่ี 1 – 4 อพท. โดย ส านักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวเป็นผู้ด าเนินการ  ขั้นตอนท่ี 5 – 6  อพท. โดย ส านักบริหารยุทธศาสตร์ และ ส านักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ททช.)  

ระยะเวลา 1 เดือน 
ระยะเวลา 7 -12 เดือน - ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
มาตรา 35 

ระยะเวลา 1 เดือน 

- ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 มาตรา 35 
- พรบ.นโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
มาตรา 10 

ระยะเวลา 1 เดือน 

ระยะเวลา 7- 12 เดือน 
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แผนงานประเมินความเหมาะสมตามคู่มือพิจารณา หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาด้าเนินการ 
1.น้าเสนอขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนให้ที่ประชุม กบจ.จังหวัดราชบุรี รับทราบ 

อพท.๗ 1 เดือน 

2.พื้นที่ประเมินตนเองเบื้องต้นในพื้นที่เตรียมประกาศ ตามคู่มือ
การประเมิน 

จังหวัดราชบุรี / หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1-2 เดือน 

3. น าส่งผลการประเมินพื้นที่เตรียมประกาศ   จังหวัดราชบุรี / หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 1 เดือน 
4. ส่วนราชการที่ร่วมประสานงานศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ 
และได้รับความยินยอมจากองค์การปกครองท้องถิ่นทุกแห่งที่ขอรับ
การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษฯ 

ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7-12 เดือน 

5. เสนอผลการศึกษาต่อ คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จังหวัดราชบุรี 1 เดือน 

6. เสนอผลการศึกษาต่อ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

อพท. และส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

1 เดือน 

7. เสนอผลการศึกษาต่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ อพท. และส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

            1-3 เดือน 

การด้าเนินการประกาศพืน้ที่พเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 



 
ขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษล้าดับต่อจากนี้ 
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1.หน่วยงานพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินตนเอง
(พื้นที่เตรียมประกาศ) เบื้องต้นตามคู่มือเกณฑ์การ
ประเมิน 

2. องค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นเตรียมประกาศ 
ส่งหนังสือแสดงความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษให้กับ อพท. 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 





หนังสือขอแสดงความยินยอม 
ในการประกาศพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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