รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
และร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

สานักกรรมาธิการ ๓
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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แผนการปฏิรูปด้านโครงสร้างการกีฬา
เรื่อง
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
(คกช.)

สารบัญ
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
เรื่อง “การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ” (คกช.)
๑. แผนการปฏิรูปเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
๑.๑ ความสาคัญของปัญหา
๑.๒ กรอบแนวคิด
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑.๔ รูปแบบของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
๑.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
๑.๖ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
๑.๗ ผลตอบแทนของกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของประชาชน
๒. วิธีการปฏิรูป
๓. กาหนดเวลาการปฏิรูป
๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. ตารางสรุปแผนการปฏิรูปเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
๗. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
-----------------------------------------------------

๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๙

๑

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
๑. แผนการปฏิรูป
แผนการปฏิรูปด้านโครงสร้างการกีฬา
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
๑.๑ ความสาคัญของปัญหา
การกีฬาของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ประสบกับข้อจากัดหลายประการ ทั้งในเรื่อง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ไม่ ทั่ ว ถึ ง ล้ า สมั ย และขาดความรู้ ขาดความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในการ
ออกกาลังกาย หรือการเล่นกีฬา แม้ว่าประเทศไทยจะมีกลไกทางการกีฬาเป็นจานวนมาก อาทิ กระทรวง
การท่องเที่ย วและกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา คณะกรรมาธิ การ
การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา แต่กลไกเหล่านี้ก็ไม่สามารถขับเคลื่อน
ทิศทางการกีฬาของชาติให้สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของพี่น้อ งประชาชนได้
อย่างเต็มที่ รวมทั้ง ไม่สามารถรั กษาผลการแข่งขันในระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยได้อย่างคงเส้น คงวา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มองข้ามความสาคัญของการกีฬา
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แต่มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนในวิชาการเป็นหลัก จึงทาให้นักเรียน และ
ผู้ ป กครองต่างให้ น้ าหนักในระบบการเรียนที่แข่งขันกันในทางวิชาการมากจนเกินควร และละเลยต่อการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความบกพร่องในทางสุขภาวะ ทั้งทางร่างกาย
และทางด้านจิตใจ ซึ่งจะพบเห็นกันเป็นประจาในเรื่องโรคอ้วน หรือความอ่อนแอทางสุขภาพ รวมถึงเกิดความ
ก้าวร้าว การนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา หรือการขาดน้าใจนักกีฬา ที่นามาสู่ปัญหาความเสื่อมโทรม
ทางสังคม โดยปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาส าคัญที่บั่นทอนความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งของสังคมไทย
ซึ่งบุคลากรทางการกีฬา และประชาชนต่างมีความอึดอัดใจ และต่างรอคอยเวลาให้มีการปฏิรูปการกีฬาของชาติ
ทั้งระบบ
ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ จึงได้มีการจัดตั้ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้น เพื่อดาเนินการศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูป
ประเทศ รวม ๑๑ ด้าน (มาตรา ๒๗) ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดเรื่องของการกีฬาไว้ในด้านที่ ๑๑ (ด้านอื่นๆ) และใน
เวลาต่อมา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ตั้ง คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาขึ้น เพื่อทำกำรศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำ
แนวทำงเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรจัดทำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และเสนอกลไก
ที่จะผลักดันให้มีกำรปฏิรูปเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกำรกีฬำ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกีฬา ด้วยกระบวนการทางวิชาการ
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ปัญหาและข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการกีฬา โดยรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ เอกสารวิจัย กรณีศึกษา บทวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับการกีฬา ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาข้อมูลจากคณะทางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืน
ความสุขให้คนในชาติ ของสานักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป ที่จัดตั้ง โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากภาคประชาชน และจากกลุ่มวิชาการที่ดาเนินการศึกษาด้านการกีฬา
และจากการประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน จึงทาให้ทราบถึงกรอบความคิดเห็นร่วม ที่จะต้องดาเนินการปฏิรูป

๒
ด้านการกีฬา ซึ่งสามารถประมวลปัญหาในเบื้องต้นได้ว่า ปัญหาอุปสรรคสาคัญอันเกิดจากภาครัฐที่เป็นเหตุ
ให้การพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยมีความล่าช้า คือ กำรซำซ้อน ซับซ้อน ของโครงสร้ำงที่จะนำนโยบำย
ไปสู่ กำรปฏิบั ติทังระบบ ตังแต่ร ะดับ กระทรวง กรม จังหวัด ไปจนถึงชุมชนในท้ องถิ่น ตลอดจนไม่ ไ ปถึ ง
วิถีชีวิตประจำวันของคนในครอบครัว ทังยังขำดควำมชัดเจน ควำมมุ่งมั่น และควำมต่อเนื่องทำงด้ำนนโยบำย
ของกำรพัฒนำกำรกีฬำ นั่นเอง
แม้ในปัจจุบันจะมีการออกแบบกฎหมายทางการกีฬาให้ดี หรือเหมาะสมเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รักษาการตามกฎหมายที่มาจากฝ่ายการเมือง มักละเลยต่อหน้าที่
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย อีกทั้งขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียทางการกีฬา ในการเข้ามากาหนด
กากับ และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ จากเหตุดังกล่าว จึงควรมี
การสร้ างกลไกเพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ทางการกีฬา (Stakeholder) เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการกากับดูแล และ
ในขณะเดียวกัน ก็มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายระดับชาติด้านการกีฬา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่บริห ารจั ดการ
การกีฬาของประเทศตามกฎหมาย มีกรอบและแนวทางในการดาเนินงาน
ดังนั้น แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ที่จะสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ประหยัดงบประมาณในการสนับสนุนกลไกดังกล่าว คือ การจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
เพื่อให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทางการกีฬา อาทิ นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ท้องถิ่น และภาคประชาชน
เข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดนโยบาย เกี่ยวกับการกากับและตรวจสอบ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งช่วยเหลือส่วนราชการในการทางานให้เป็นไปตามกรอบแนวทางตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม
และจริ ย ธรรม สภาขับ เคลื่ อนการปฏิรู ปประเทศ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทาง และ
แผนการปฏิรู ป รวมทั้งวิธีการปฏิรู ป และกาหนดเวลาการปฏิรู ป พร้อมข้อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บเคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ต่อจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์ จัดทาแนวทางแผนการปฏิรู ปและกาหนดเวลาปฏิรูปด้านการกีฬา ตามแผนการปฏิรูปการกีฬ า
เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติขึ้น โดยให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬาของ
ประเทศ
ทั้งนี้ แนวความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบ
ร่ ว มของส่ ว นราชการรวม ๑๔ หน่ ว ยงาน โดยมีกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬ าเป็นเข้าภาพหลั ก ในการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หลังจากนั้นได้นาเข้าพิจารณาในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและได้รับความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๒ กรอบแนวคิด
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและกากับดูแลด้านการกีฬา (Super Board) ที่มอี านาจและหน้าที่
กาหนดนโยบาย และกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ
๑.๓ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการกีฬาให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกาหนด
อย่างเป็นระบบและชัดเจน

๓
(๒) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางการกีฬาเข้ามาร่วมกาหนดความต้องการ
ที่แท้จริงตามความคาดหวังจากทุกภาคส่วนในวงการกีฬา และกากับดูแลการใช้อานาจของฝ่ายการเมือง และ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
๑.๔ รูปแบบของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
(๑) เป็นองค์กรหรือคณะผู้บริหารระดับนโยบาย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทางการกีฬา
ส่ ว นราชการ และฝ่ ายการเมือง เข้ามามีช่องทางในการนาเสนอความต้ องการของภาคประชาสั ง คมจาก
ส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง ทาหน้าที่เป็นหูเป็นตา (Monitor) ให้แก่ภาคประชาสังคมในการกากับดูแลการทางานของ
ผู้รับผิดชอบทั้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และฝ่ายการเมือง เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้ องการ
ที่แท้จริงของประชาชน
(๒) มีลักษณะเป็น คณะกรรมการกาหนดนโยบายและกากับดูแลด้านการกีฬา (Super Board)
ที่มอี านาจและหน้าที่กาหนดนโยบายและกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ
จั ด ตั้ ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการกี ฬ าของชาติ พ.ศ. .... ซึ่ ง มี ส มาชิ ก ๓ ประเภท คื อ กรรมการ
โดยต าแหน่ ง กรรมการโดยการคั ด เลื อ กกั น เองขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
คณะรัฐมนตรี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งที่ชัดเจน
๑.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
(๑) องค์ประกอบ มีกรรมการรวมไม่เกิน ๒๖ คน ดังนี้
๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ
๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
๓) กรรมการโดยตาแหน่งซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการการกีฬา
ของประเทศโดยตรง และโดยอ้อม จานวน ๑๖ คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ ยว
และกีฬา ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน นายกสภาวิช าชีพ บุ คลากรการกีฬา ประธานคณะกรรมการโอลิ มปิคแห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ประธานคณะกรรมการพาราลิ ม ปิ ก แห่ ง ประเทศไทย อธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษา ผู้ ว่ า การการกี ฬ า
แห่ งประเทศไทย ผู้ อานวยการสถาบั น วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๔) กรรมการซึ่ งเป็ นผู้แทนสมาคมกีฬา จานวน ๒ คน ซึ่งมาจากนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คาว่ า
“แห่งประเทศไทย” จานวน ๑ คน และ “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด” จานวน ๑ คน
๕) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวน ๖ คน จากบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ หรื อ ประสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นการกี ฬ า ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นเศรษฐศาสตร์ หรื อ ด้ า น
สื่อสารมวลชน
(๒) ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
เลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีตาแหน่งไม่น้อยกว่า
ผู้อานวยการสานักหรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่าข้าราชการพลเรือนระดับเชี่ยวชาญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) ในส่วนคุณสมบัติ หรือเรื่องอื่น ๆ ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่ งชาติ ได้มีการ
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔
๑.๖ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านการกีฬา
(๓) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ
รวมทั้ง เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
(๕) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นหน่ว ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนดาเนิน กิ จ กรรม
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและกองทุนที่เกี่ยวกับการกีฬา
(๗) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ
(๘) สนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น เป็นเลิศทางการกีฬา
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ระเบียบวินัยของประชาชน และการสร้างเกียรติภูมิ
ให้แก่ประเทศ
(๙) ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น ตามที่นายกรัฐ มนตรีห รื อคณะรัฐ มนตรีม อบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑.๗ ผลตอบแทนของกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ (ถ้ามี)
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของประชาชน
(๑) ประชาชนมีความมั่นใจได้ว่ามีการกากับดูแล และติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และ
แผนการกีฬาของชาติ และมีการประสานงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการกาหนดนโยบายและ
แผนพั ฒ นาการกี ฬ าของชาติ ที่ มี ค วามรอบคอบ ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ละสามารถนาไปปฏิบั ติไ ด้ จ ริง โดยมี
กระบวนการตัด สิ น ใจที่ มีค ณะกรรมการฯ ซึ่ง มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีที่มาจากทุก ภาคส่ ว น ซึ่ง มี
ส่ ว นได้เสี ย กับ การกีฬาของประเทศ เข้ามาร่ว มกันกากับ ติดตาม ตรวจสอบนโยบายและแผนพัฒ นาด้าน
การกีฬาต่าง ๆ ของชาติอย่างครบถ้วน
(๒) ประชาชนสามารถตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐ และหน่ว ยงานภาครั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาคมกีฬาต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ ยังทาหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการกีฬาแก่ประชาชนในระดับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ
(๓) ร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ร่างเบื้องต้น) มาตรา ๖๘ ได้กล่าวถึง
“แนวนโยบายแห่งรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของ
สังคม รวมตลอดส่งเสริมและพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจ
เข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

๕
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จะได้ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร ประสานงาน ประสาน
ประโยชน์ ในการที่จะทาให้ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้ว่า การกีฬาของชาติตามเจตนารมณ์ที่ได้ร ะบุ ไว้
ในมาตรา ๖๘ ตามร่างรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และไปในทิศทางเดียวกัน
ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จะทาหน้าที่ทั้ง ๓ ประการ ดังกล่าวข้างต้น
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนบรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. วิธีการปฏิรูป
(๑) วิเคราะห์ ระดมสมอง กาหนดทิศทาง ประเมินทางเลือก
(๒) จัดทาโครงการจัดตั้ง
(๓) เผยแพร่ทาความเข้าใจ ประสานงานหน่วยงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
(๔) รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจากท้องถิ่น ประเมินผลเบื้องต้น และสภาพแวดล้อม
(๕) พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาส่ง ครม. และ สนช.
(๖) พิจารณาความเป็นไปได้ และการกาหนดแผนกลยุทธ์บนรากฐานของโอกาส และอุปสรรค
(๗) กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ สภาพแวดล้อมองค์กร และแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(๘) จัดทาแผนควบคุม ติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัด
(๙) ลงมือปฏิบัติ ควบคุม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ได้ปฏิบัติ

๓. กาหนดเวลาการปฏิรูป
โครงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ ใช้เวลา ๙ – ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๙
(๑) วิเคราะห์ ระดมสมอง กาหนดทิศทาง ประเมินทางเลือก
(๒) จัดทาโครงการจัดตั้ง
(๓) เผยแพร่ทาความเข้าใจ ประสานงานหน่วยงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
(๔) รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจากท้องถิ่น ประเมินผลเบื้องต้นและ
สภาพแวดล้อม
(๕) พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาส่ง ครม. และ สนช.
ระยะที่ ๒ ใช้เวลา ๙ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐
(๖) พิจารณาความเป็นไปได้ และการกาหนดแผนกลยุทธ์บนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค
(๗) กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ สภาพแวดล้อมองค์กร และแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(๘) จัดทาแผนควบคุม ติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัด
(๙) ลงมือปฏิบัติ ควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ได้ปฏิบัติ

๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ
(๑) สานักงบประมาณ
(๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๓) กรมพลศึกษา
(๔) การกีฬาแห่งประเทศไทย

๖

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๒) กรมพลศึกษา
(๓) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๔) สถาบันการพลศึกษา
(๕) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) สานักงบประมาณ
(๗) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
(๘) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

๖. ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอรายงานเรื่อง “การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ” (คกช.)
พร้ อ มร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการกี ฬ าแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... เพื่ อ ให้ ส ภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ได้โปรดพิจารณา หากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบด้วย ขอได้โปรดส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
พลเรือเอก
(สถิรพันธุ์ เกยานนท์)
เลขานุการกรรมาธิการ

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
ตารางสรุปแผนการปฏิรูป เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
เรื่อง

แผนการปฏิรูป

แผนการปฏิรูป
๑. การจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบาย โครงสร้างการกีฬา
การกีฬาแห่งชาติ

วิธีการปฏิรูป
๑. วิเคราะห์ ระดมสมอง กาหนด
ทิศทาง ประเมินทางเลือก
๒. จัดทาโครงการจัดตั้ง
๓. เผยแพร่ทาความเข้าใจ
ประสานงานหน่วยงานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ
๔. รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจาก
ท้องถิ่น ประเมินผลเบื้องต้น
สภาพแวดล้อม
๕. พิจารณาร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเสนอ ครม. และ สนช.
๖. พิจารณาความเป็นไปได้และ
การกาหนดแผนกลยุทธ์บน
รากฐานของโอกาสและอุปสรรค
๗. กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
สภาพแวดล้อมองค์กร และแปลง
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
๘. จัดทาแผนควบคุม ติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัด
๙. ลงมือปฏิบตั ิ ควบคุมและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ได้ปฏิบัติ

กาหนดเวลาการปฏิรูป

ร่าง พรบ หรือ พรป.
(ถ้ามี)
๑. สานักงบประมาณ
๑. กระทรวงการท่องเที่ยว
ร่างพระราชบัญญัติ
๒. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
นโยบายการกีฬา
และกีฬา
๒. กรมพลศึกษา
แห่งชาติ
๓. กรมพลศึกษา
๓. การกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ....
๔. การกีฬาแห่งประเทศไทย ๔. สถาบันการพลศึกษา
ระยะที่ ๑
๕. สานักงานคณะกรรมการ
ใช้เวลา ๙ เดือน
กฤษฎีกา
(มกราคม – กันยายน ๒๕๕๙)
๖. สานักงบประมาณ
๗. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(กพร.)
๘. สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.)

ระยะที่ ๒
ใช้เวลา ๙ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐)

๗

แหล่งที่มาของงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ร่าง
พระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๙
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
เหตุผล
โดยที่ ก ารกี ฬ าเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และความสามารถของประชาชนในการพัฒ นาประเทศ แต่ประเทศไทยยั งขาดนโยบายพื้ น ฐาน
ในการส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของสากล ดังนั้ น เพื่อส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนคนไทยมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนาไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนานักกีฬาที มชาติไทยมีขีดความสามารถในการก้าวสู่
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านการกีฬาที่เป็นระบบ และมีเครือข่าย
ในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนและยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๐
ร่าง
พระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ....
.........................................
.........................................
.........................................
............................................................................................................................. .......
........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
............................................................................................................................. .......
.........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่ งชาติ
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การกีฬา” หมายความว่า การกระทาหรือการดาเนินการใดที่เกี่ยวกับกีฬา
“กีฬา” หมายความว่า กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อความแข็งแรง
ของร่างกาย หรือเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต และให้หมายความรวมถึง
การแข่งขันที่ใช้กฎ หรือกติกา หรือข้อตกลงร่วมในการเล่น
“กีฬาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬ า ที่ใช้ความรู้
หรือทักษะกีฬาตั้งแต่ในระดับเริ่มต้น เพื่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้าใจนักกีฬา
“กีฬาเพื่อมวลชน” หมายความว่า การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬา ให้เหมาะสม
กับสภาพร่างกายของประชาชนในชีวิตประจาวัน หรือในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
“กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” หมายความว่า กีฬาที่มุ่งทาการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับ
เยาวชน ระดับนิสิตนักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งที่มุ่งประสงค์ต่อชัยชนะ หรือผลตอบแทน

๑๑
“กีฬาเพื่อการอาชีพ” หมายความว่า กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการดารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก
“นั น ทนาการ” หมายความว่า กิจกรรมที่บุคคลกระทาตามสมั ครใจในยามว่ า ง
เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ
“นักกีฬา” หมายความว่า บุคคลที่มุ่งฝึกฝนหรือฝึกหัด ทักษะกีฬา สาหรับการแข่งขัน
เพื่อความเป็นเลิศหรือเพื่อการอาชีพ
“บุคลากรการกีฬา” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่ครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้นา หรือ
อาสาสมัครทางการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงกับการกีฬา
“โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา” หมายความว่า สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอานวย
ความสะดวก บุคลากร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และให้หมายความรวมถึงองค์ประกอบ
หรือทรัพยากรขั้นพื้นฐานของการกีฬาสาหรับให้บริการประชาชน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
“วิทยาศาสตร์การกีฬา” หมายความว่า ระบบวิชาความรู้ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน และความสามารถนักกีฬา และให้หมายความรวมถึง สรีรวิทยาการกีฬา
ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยี
การกีฬา
“การบริหารจัดการด้านการกีฬา” หมายความว่า การบริหารหรือการจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
และได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อ พัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลกีฬาเพื่อการอาชีพ
(๔) ส่งเสริมให้กีฬาเป็นเครื่องมือขจัดความเหลื่อมล้า และการสร้างความสามัคคี
สันติสุขของสังคม
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อคนพิการ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา

๑๒
มาตรา ๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และเพื่อพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบ ทันสมัย มีมาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๒) จัดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา
(๓) จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านการกีฬา และจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดาเนินการทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการด้านการกีฬา
(๕) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมการกีฬา
มาตรา ๗ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน และนันทนาการ พึงดาเนินการให้ครอบคลุม
ทั่วถึงในทุกพื้นที่และมีความพร้อมให้บริการแก่ เด็ก เยาวชน คนวัยทางาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางร่างกาย บุคคลพิเศษ และประชาชน ให้สามารถได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกาย กิจกรรมกีฬาทุกประเภทอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ บนพื้นฐานความทันสมัย
และสอดรับกับมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐาน
ความมั่นคงด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศ
มาตรา ๘ การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต้องมุ่งเน้นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศ
และสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติ ตลอดจนกาหนดแนวทางในการสร้างและพัฒ นา
โครงข่ายการสรรหา การสร้าง การพัฒนานักกีฬาด้ วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและกิจกรรมการแข่งขัน
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน รวมถึงพิจารณากาหนดการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ การช่วยเหลือ
นักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
มาตรา ๙ การกีฬาเพื่อการอาชีพ ต้องมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในระดับสากล
เพื่อให้ ส ามารถพัฒ นาสู่ ร ะบบความเป็ น อาชี พ ของสโมสรกีฬ าอาชี พ สมาคมกีฬาอาชี พ นักกี ฬ า
และบุคลากรการกีฬาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความทันสมัย และมีมาตรฐานสอดคล้องกับการดาเนินการกีฬา
ในระดับสากล การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น
มาตรา ๑๐ การกีฬาเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและการสร้างสันติสุขของคนในสังคม
ต้องดาเนิ น การร่ ว มกัน โดยหน่ ว ยงานของรัฐ เอกชน และองค์การอื่น เพื่อลดความหวาดระแวง
และพัฒนาสัมพันธภาพ และสร้างมิตรภาพที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ และมิตรประเทศ
มาตรา ๑๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา ต้องครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่และพร้อม
ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนทุ ก ประเภทอย่ า งเป็ น ธรรม มี ค วามทั น สมั ย สอดรั บ กั บ มาตรฐานสากล

๑๓
ตลอดจนพิจ ารณาสรรหาและคั ดเลื อ กพื้นที่ส าธารณะในชุ มชนหรื อท้ องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา
มาตรา ๑๒ การประกอบการด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ต้องมีมาตรการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
และผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา เพื่อช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติ เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสิ บ หกคน ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายกสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา ประธาน
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก
แห่ ง ประเทศไทย อธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษา ผู้ ว่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ผู้ อ านวยการสถาบั น
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง ประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(๔) กรรมการผู้แทนสมาคมกีฬาซึ่งมาจากนายกสมาคมที่ใช้คาว่า “แห่งประเทศไทย”
จานวนหนึ่งคน และ “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด” จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวนหกคน จากบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬา ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์
หรือด้านสื่อสารมวลชน
ให้ ป ลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ าคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร และให้ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ซึ่งมีตาแหน่งไม่น้อยกว่าผู้อานวยการสานัก หรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่าข้าราชการพลเรือนระดับ
เชี่ยวชาญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หลั กเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้ เป็นไปตามระเบี ยบ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑๔
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๔) และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละสามปี อาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนสมาคมกีฬา
ตามมาตรา ๑๓ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๕) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ออก เพราะบกพร่อ งต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีทกี่ รรมการผู้แทนสมาคมกีฬาตามมาตรา ๑๓ (๔) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๕) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการแทน
และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ โดยให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านการกีฬา
(๓) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐ มนตรีเกี่ยวกับ การดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว

๑๕
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๖) ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช้จ่ ายงบประมาณและกองทุน
ที่เกี่ยวกับการกีฬา
(๗) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ
(๘) สนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น เป็นเลิศ
ทางการกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ระเบียบวินัยของประชาชน และ
การสร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรื อตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถื อเสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสี ยงหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากั นให้ ประธานในที่ ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอี กเสี ยงหนึ่ งเป็ น
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ
หรือคณะทางาน เพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะ หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ให้นามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
อนุ ก รรมการ บุ ค คลและผู้ เ ชี่ ย วชาญ ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๒ ให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวง กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ าเป็ น
หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท านโยบายและแผนระดั บชาติ ว่า ด้ ว ยการพั ฒ นากี ฬ าแห่ ง ชาติ เ สนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และพัฒนาการกีฬาของชาติในภาพรวม
รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการกีฬา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

๑๖
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ และพัฒนาการกีฬาท้องถิ่นให้สอดรับกับอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น การทานุ บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม การเล่ นและการละเล่นพื้นบ้าน ศิล ปะการต่อสู้
ป้องกันตัว และกีฬาภูมิปัญญาไทย
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมมือสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายการพัฒนาการกีฬา ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรการกีฬาในระดับนานาชาติ
หมวด ๓
การบริหารจัดการด้านการกีฬา
มาตรา ๒๓ ให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวง กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั ดท า
นโยบายและแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) แนวทางการพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย ระเบียบวินัย และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
(๒) แนวทางการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ
(๓) แนวทางการพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
(๔) แนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนา
นักกีฬาและประชาชน
(๕) แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มี
ความสามารถ ศักยภาพ และคุณธรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
(๖) แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
(๗) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้การกีฬา และมาตรการส่งเสริม
ให้มีการลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
(๘) แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบ
(๙) วิธีการประเมินผลและทบทวนตามความเหมาะสมของนโยบายและแผน
การจัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนากีฬาแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
ให้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการจัดทาด้วย
มาตรา ๒๔ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
ให้ มีร ะยะเวลาไม่น้ อยกว่าห้ าปี เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการดาเนินการ
และพัฒ นาการกีฬาของชาติ กรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
กาหนดวิธีการประเมินผลและทบทวนตามความเหมาะสมของนโยบายและแผนดังกล่าว

๑๗
มาตรา ๒๕ เมื่ อ คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายและแผนระดั บ ชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การพัฒ นาการกีฬาแห่ งชาติแล้ ว ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่มี ห น้ า ที่
ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนดั ง กล่ า วเสนอต่ อ
คณะกรรมการ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการ อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองแก้ไ ข
ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การพั ฒ นาการกี ฬาแห่ งชาติ หรื อเพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ตามภารกิ จของหน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ล ะแห่ ง
สอดคล้องกันได้
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคสองเห็ น ว่ า การด าเนิ น การตามนโยบาย
และแผนระดับ ชาติว่าด้ว ยการพัฒ นาการกีฬาแห่ งชาติ จะขัดแย้งกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ขัดแย้งกับนโยบายหรือแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หรือมีปัญหาอื่นใดที่ไม่อาจปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย
มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้ง มี หน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาด้านการกีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุน ประธานคณะกรรมการโอลิ มปิ คแห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
เป็นกรรมการ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๑๘
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการผู้ แ ทน
สมาคมกี ฬ าตามมาตรา ๑๓ (๔) และการได้ ม าซึ่ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๑๓ (๕)
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
......................................
นายกรัฐมนตรี

๑๙
บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่ ก ารกี ฬ าเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นา และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดเสถียรภาพในการส่งเสริม
และพัฒ นาการกีฬาที่เป็ นระบบ มีป ระสิ ทธิภ าพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสากล
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่ างยั่ งยื น และเพื่อ พัฒ นานั ก กี ฬาที มชาติ ไ ทยให้ มีขี ด ความสามารถในการก้าวสู่ ความเป็ น เลิ ศ
ในระดับ นานาชาติ รวมทั้งมีการบริ ห ารจัด การด้านการกี ฬาที่ เ ป็นระบบ และมีเครือข่ายในการ
พัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจน และยั่งยืน
๒. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
๒.๑ การกีฬาของชาติ
กาหนดแนวทางดาเนินการการกีฬาของชาติ โดยจาแนกรายละเอียดการดาเนินการกีฬา
ขั้ น พื้ น ฐาน กี ฬ าเพื่ อ มวลชน นั น ทนาการ การกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ การกี ฬ าเพื่ อ การอาชี พ
การกีฬาเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า และการสร้างสันติสุขของคนในสังคม และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การกีฬา รวมถึงแนวทางการประกอบการด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
๒.๒ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มีอานาจและหน้าที่เสนอแนะ
ในการจัดทา ให้ความเห็นชอบ กากับดูแล และจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ด้านการกีฬ า รวมทั้งให้ ความเห็ น และข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การใช้จ่า ยเงิน ของกองทุน การกี ฬ า
ต่าง ๆ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรั ฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตาแหน่ง กรรมการจากการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนรวมไม่เกิน ๒๖ คน โดยมี
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและข้าราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับ
ไม่ ต่ ากว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นระดั บ เชี่ ย วชาญซึ่ ง ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าแต่ ง ตั้ ง
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามลาดับ
๒.๓ การบริหารจัดการด้านการกีฬา
กาหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับผิดชอบจัดทานโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ก่ อ นน าเข้ า คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขออนุ มั ติ หลั ง จากนั้ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การ
ตามภารกิจที่กาหนดในความเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านการกีฬา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติตามลาดับต่อไป นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้องค์การบริหารท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ห น้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการกีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการอีกด้วย

