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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนครขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“การพัฒนาพิงคนคร”  หมายความว่า  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยง 

หรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)”  
เรียกโดยย่อว่า  “สพค.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Pinkanakorn  Development  Agency  
(Public  Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “PDA” 

มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผน  พัฒนา  และบริหารจัดการแหล่งทอ่งเทีย่ว  ที่พัก  ศูนย์ประชุม  และกิจการที่ต่อเนื่อง

เพื่อการพัฒนาพิงคนคร 
(๒) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม  การขนส่ง  และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจตาม  (๑) 
(๓) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม 

ของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
(๕) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

การพัฒนาพิงคนคร  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทที่ผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอ่ืนใด 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
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(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ 

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
การเข้าร่วมทุนตาม  (๕)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 

 
 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือองค์กรอ่ืน   รวมทั้ง 

จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ 

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานและคณะกรรมการ

ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายไดแ้ผ่นดิน   
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  อาจนํารายได้

ของสํานักงานจํานวนหนึ่งส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยเงินรายได้ของสํานักงาน

เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
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มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร”  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสามคน  ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
(๓) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครจํานวนสามคน  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินสามคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการ  การเกษตร  การพัฒนาสังคม  
กฎหมาย  การท่องเที่ยว  ส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  การประชุม  หรือด้านอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  
เพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๗  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  และ  (๔)  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือ 

ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
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(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็น 
ผู้ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุน
กับนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา  ๘  (๕) 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปี 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่  
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการตาม
มาตรา  ๑๓  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  หรือ  (๔ )   

พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ 
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่ 
วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที ่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงคท์ี่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
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(๓) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  
หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(๔) ดูแลฐานะและความม่ันคงทางการเงิน  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน  พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ์  หรือข้อห้ามทางการเงิน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  

ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับ 
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ์
และวธิีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
หรือข้อกําหนดของสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน  การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานและขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

 (ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอ่ืน
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัยและ 
การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ช) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  

และการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 
(๙) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
(๑๐) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๘)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุม  หรือจะมีมติในการประชุม 
เรื่องนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ตลอดจน
คณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้ง
กับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน
ตามมาตรา  ๘  (๕)   

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๒ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลาและต้องเป็น 
ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
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(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน
ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๓   
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 
มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน  รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน  
เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซ่ึงสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหนา้ที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๓ 
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 
ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซ่ึงสํานักงานจําเป็นต้องจ้าง

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๑ 
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(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชนอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
เป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้
ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 
ไปปฏิบัติงานใด ๆ   และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  
แล้วแต่กรณี 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๔ การบัญชีของสํานักงาน  ให้จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคบัที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
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เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของสํานักงาน  สอบถามผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง  หรือบุคคลอ่ืน  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสํานักงาน 
เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๓๖ ให้สํานักงานทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปีงบประมาณรายงานนี้ 
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้ง
คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างความรับผิดชอบและความเช่ือถือแก่สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน  
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
โครงการ  และแผนงานที่ได้จัดทําไว้  ให้สํานักงานจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ต้องไม่นานกวา่สามปี 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือ
คณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก 
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล  
ในด้านประสิทธิภาพ  ในด้านการพัฒนาองค์กร  และในรายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 

ให้สํานักงานรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการด้วย 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของรัฐบาล  และมติ 
ของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังให้สํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น  
ทํารายงาน  หรือยบัยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของรัฐบาล  
หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  ตลอดจนส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
ของสํานักงานได้ 
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มาตรา ๓๙ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งสํานักงาน  เม่ือสํานักงานดําเนินการครบห้าปี
ให้สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า  โดยเป็นไป
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่รัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

การประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือคณะบุคคล 
ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

ให้สํานกังานรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และหากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการจัดตั้ง  ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิก 
หรืออาจโอนถ่ายไปให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  ต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๐ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดา 
อํานาจหน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  เฉพาะในส่วนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
และสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เฉพาะในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ   
ไปเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  ประกอบด้วย  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสามคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๔   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  ที่รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐  โดยให้มี
องค์ประกอบ  อํานาจหน้าที่  และวิธีดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่การดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้องค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ  
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และการดําเนินการต่าง ๆ  ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  
และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๔๒ 

มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  มาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราว  โดยให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่เคยได้รับอยู่  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้ดําเนินการบรรจุ 
และแต่งตั้งตามมาตรา  ๔๖  เสร็จส้ิน  หรือมิได้แจ้งความจํานงขอเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 
ของสํานักงานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๖  แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้อํานวยการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๔๔  เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๖ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
มีสิทธิขอเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งซ่ึงสมัครใจเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน  
ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

การเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 

การจะบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งใด  ให้เป็นไปตาม
อัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด   
ซ่ึงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานที่จะมีขึ้นด้วย  และจะต้องได้รับ
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว  ทั้งนี้  โดยผู้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสํานักงาน  ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 
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มาตรา ๔๗ ข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ   
พระชนมพรรษา  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับที่สมัครใจเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  และต้องผ่านการคัดเลือก
และประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  โดยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา  ๔๗   
ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  และค่าจ้างตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  รวมทั้งได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอ่ืนซ่ึงรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นได้รับอยู่เดิม 

การเปล่ียนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้ถือว่า 
เป็นการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

การเปล่ียนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

การเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่ถือว่า 
เป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  
และข้าราชการและลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  
พระชนมพรรษา  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้ใดเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็น
ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้มีสิทธิกระทําได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๕๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสํานักงาน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดขององค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์ 
หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และบริเวณ 
ที่เกี่ยวเน่ือง  เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมีความพร้อมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งท่องเที่ยว  การลงทุนและความเข้มแข็งของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  สมควรส่งเสริม
และจัดให้มีการพัฒนาในรูปแบบพิเศษ  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  กับทั้งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีข้ึน  โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ  
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และอาจใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่อื่นต่อไปอีกได้ในอนาคต  
ในการน้ี  ให้โอนกิจการของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  มาเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน  สมควรจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
ข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


