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หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถ
ของประชาชนในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดกลไกการพัฒนานโยบายพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สมควรมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
เพ่ือท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อน 
การด าเนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบ
และมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”  

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การกีฬา” หมายความว่า การกระท าหรือการด าเนินการใดที่เก่ียวกับกีฬา 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา 

แห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 

“คกช.” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ 



๒ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบหกคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิาร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล
ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬา ด้านการบริหารจัดการกีฬา 
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ด้านวิศวกรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา  

(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” จ านวนหนึ่งคน ซึ่งมาจาก 
การเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จ านวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
ของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 

มาตรา ๕  กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไมเ่คยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเ่ป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารง

ต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเ่คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

 
มาตรา ๖  กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 

คราวละสามปี  
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่ 

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่  



๓ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้  

 
มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) 

และ (๖) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าไปโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕ 
กรรมการตามมาตรา ๔ (๕) หรือ (๖) นอกจากต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งนายกสมาคมของสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” 
หรือนายกสมาคมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่ง 

ก่อนวาระ ให้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทน และให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้ด ารงต าแหน่งแทน
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๔ (๔) เพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการ 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มข้ึน  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
 

มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการกีฬาของประเทศ 

รวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
การกีฬาของชาติ 

(๓) พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งให้มีการจัดท ามาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา 

(๕) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  



๔ 

(๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การกีฬา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  

(๗) เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและติดตามการด าเนินการของกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอ านาจ

แต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้  
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

อาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น หรือค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้
เมื่อเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ใช้บังคับ คณะกรรมการอาจด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ โดยให้น าความ 
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา ๑๓ ต้องก าหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้  

(๑) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน  
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ กีฬาเพ่ือคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา  

(๒) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชน 



๕ 

(๓) การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
และมีความพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ตลอดจนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้งจัดให้มีการเขา้ถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง  

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง
ก าหนดให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา  

(๕) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มี
ความสามารถ ศักยภาพ และคุณธรรม  

(๖) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา 
ในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๗) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการ 
ในทุกระดับ 

(๘) การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการด าเนินการ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 

(๙) การประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(๑๐) การประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 
มาตรา ๑๕  เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ

ซ่ึงมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

 
มาตรา ๑๖  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท าหน้าที่เป็น

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล 
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ รวมถึงศึกษาและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรรมการ 

(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการน านโยบาย 
และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ  

(๔) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการกีฬา 
แนวโน้มการกีฬา รวมทั้งการจัดท าและเผยแพร่สถิติการกีฬาของประเทศ 



๖ 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 
ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาหรือด าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

(๘) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการกีฬา 
(๙) จัดท ารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการกีฬาและผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จัดท าและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการกีฬา เพื่อสร้าง

ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการการกีฬาของประเทศ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหนว่ยงานของรัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ ในการปฏิบตัิงานตามพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๗  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) และให้ปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬา 
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา ๔ 
(๔) (๕) และ (๖)  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
.......................................... 
       นายกรัฐมนตร ี
 


