
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (checklist) 

รางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... 

   กฎหมายใหม            แกไข/ปรับปรุง                ยกเลิก 

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ กรมพลศึกษา  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 

 ๑.๑ ความเปนมาและสภาพปญหา 

 โดยที่กิจกรรมการเลนกีฬาและการแขงขันกีฬาไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก ทําใหวงการ

กีฬาในประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว มีจัดการแขงขันกีฬารายการสําคัญทั้งในประเทศ เชน การแขงขัน

ฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีก การแขงขันวอลเลยบอลไทยแลนดลีก และระดับนานาชาติหรือระดับมหกรรมกีฬา

นานาชาติ เชน การแขงขันจักรยานยนตชิงแชมปโลก โอลิมปกเกมส เอเชียนเกมส หรือซีเกมส ซึ่งการแขงขันกีฬา

ในรายการตาง ๆ เหลาน้ี มีรายไดหรือผลประโยชนเขามาเกี่ยวของสูงมาก มีผูที่ทําหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือ 

ตัดสินกีฬาเปนจํานวนมาก โดยกรมพลศึกษาไดดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลจํานวนผูปฏิบัติหนาที ่

ฝกสอนกีฬาและผูปฏิบัติหนาที่ตัดสินกีฬาจากทุกหนวยงานทั่วประเทศ พบวามีจํานวนประมาณ 140,000 คน 

แตผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาและผูปฏิบัติหนาที่ตัดสินกีฬาในกลุมน้ีเพียงบางสวนที่มีฐานขอมูลหรือหลักฐานที่

ชัดเจนวาไดผานการศึกษาอบรมและมีมาตรฐานความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทของการทําหนาที่ 

ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ทําใหในบางครั้งผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีการบิดเบือนไปสรางประโยชนสวนตนหรือ

หมูคณะไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎกติกาของแตละชนิดกีฬา เชน การลวงละเมิดทางเพศ 

แกนักเรียนหรือนักกีฬาที่อยูในการฝกสอน ไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเลนกีฬา มีการทํารายผูตัดสินกีฬา  

ทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกกลุมผูรักกีฬาและขยายวงไปสูความเสื่อมเสียของวงการกีฬา  

 ปจจุบันเพื่อเปนการสงเสริมกีฬาและควบคุมการดําเนินการทางการกีฬา รัฐบาลไดผานกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับกีฬาจํานวนหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อควบคุมดูแลการแขงขันกีฬา

มวย คุมครองนักมวย และสงเสริมกีฬามวยใหมีมาตรฐาน พระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาที่กําหนดโดยองคการตอตานการใชสารตองหามทางการ

กีฬา เพื่อใหมีการสรางทักษะ ความพรอมทางกายภาพและจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม ในการแขงขันกีฬา

ดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม เปนไปดวยความเสมอภาคและเปนธรรม โดยไมตองใชสารตองหาม รวมทั้งเปนการให

การคุมครองตอสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  

เพื่อสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานการแขงขันของแตละชนิดกีฬา โดยมีมาตรฐาน

ทัดเทียมนานาประเทศและกําหนดมาตรการคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาอาชีพ บุคลากร

กีฬาอาชีพ และผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ หรือพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ที่นําหลักการ

ควบคุมสมาคมกีฬามาอยูภายใตการกํากับดูแลของการกฬีาแหงประเทศไทย และมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
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ที่ไดรับเงินจากภาษีสุราและยาสูบมาใชเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาของไทย แตยังไมมีสวนที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา 

 การกําหนดใหการฝกสอนกีฬาและการตัดสินกีฬามีมาตรฐานอาชีพ (Professional Standards)  

อันไดแก มาตรฐานความรูและประสบการณ ซึ่งเปนขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามาประกอบอาชีพจะตองมีความรู

และมีประสบการณในอาชีพเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดพรอมกับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความชํานาญในการประกอบอาชีพทั้ง 

ความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ

ปฏิบัติตนเพื่อเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติหนาที่ เพื่อดํารงไวซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติและ

ศักด์ิศรีแหงการปฏิบัติหนาที่ตามแบบแผนพฤติกรรม อันจะเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของ 

ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่พึงประสงคใหบุคคลเหลาน้ีประพฤติปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบ

อาชีพ สามารถสรางความเช่ือมั่น ศรัทธาใหแกผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติหลักการพื้นฐาน 

ใหรัฐพึงสงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่เขมแข็ง  

รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน”เปาหมายของ

ประเทศไทยในการสงเสริมและพัฒนา “กีฬา” ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน กรมพลศึกษา 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดดําเนินการศึกษารวมกับคณะนักวิชาการดานกีฬา ผูทรงคุณวุฒิ และสมาคมกีฬา 

โดยจัดทํามาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาโดยทั่วไป เพื่อใหมีมาตรฐานบุคลากรการกีฬาระดับชาติและ

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และไดเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

พ.ศ. .... เพื่อเปนการวางหลักเกณฑในการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ดวยการใชระบบมาตรฐานสากล 

เปนเกณฑข้ันพื้นฐานของคุณสมบัติผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา เพื่อสรางความเช่ือมั่น หลักประกัน ตลอดจน 

สรางความมั่นใจใหกับประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการกีฬาอยางกวางขวาง แพรหลาย จนเปนวิถีชีวิตอยาง 

ไมมีขอจํากัดใด ๆ และใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งสงผลใหขีดความสามารถของประเทศในดานตาง ๆ เพิ่มพูนข้ึนในทุกมิติ 

สะทอนผานความสําเร็จในการแขงขันกีฬาตาง ๆ ทั้งระดับชาติและระดับโลก 

 เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 

 เพื่อแกไขปญหาขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา ดังน้ี 

 (๑) ใหผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาปฏิบัติหนาที่เปนไปตามระดับมาตรฐานที่ไดรับ 

การยอมรับของผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา  

 (๒) เพื่อใหผูรับบริการไดรับความปลอดภัยจากการใหบริการฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬา  

 1.2 ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ 

 กรมพลศึกษามีความจําเปนตองทําภารกิจน้ี เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาและ 

ผูตัดสินกีฬาจะเปนการสรางมาตรฐานและความมั่นใจตอความปลอดภัยในกิจกรรมการเลนกีฬาและการแขงขัน

กีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน หากไมมีการยกระดับมาตรฐานของผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาที่มีการทํา
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หนาที่อยูในปจจุบันในระดับตางๆ จะเปนผลใหผูรบับริการมีความเสี่ยงตออันตรายที่อาจไดรับจากการฝกซอมหรือ

การเลนกีฬา และมีแนวโนมที่การตัดสินกีฬาไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎกติกาของแตละ 

ชนิดกีฬา หรือมีการบิดเบือนเพื่อสรางประโยชนสวนตนหรือหมูคณะ  ทั้งน้ี ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา 

มีบทบาทสําคัญ ดังน้ี  

 ผูฝกสอนกีฬา มีบทบาทโดยตรงตอการควบคุม ดูแล ประสานงาน และกําหนดกฎเกณฑตางๆ  

ตอนักกีฬา (และทีม) เปนผูวางแผนกําหนดแนวทางเกี่ยวกับวิธีการฝกซอมและแขงขันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

โดยบทบาทหลักของผูฝกสอนกีฬา คือ การฝกสอนและพัฒนานักกีฬาใหมีการเลนกีฬาเปนไปอยางถูกตองและ

ปลอดภัยตามมาตรฐานของแตละชนิดกีฬา ในหลายชนิดกีฬาหรือในหลายบริบทของการฝกสอนกีฬา เชน  

กีฬาทางอากาศ กีฬาทางนํ้า กีฬาข่ีมา กีฬาสําหรับคนพิการ ฯลฯ มักจะมีสภาพแวดลอมหรือเงื่อนไขที่มีความเสี่ยง 

ในดานความปลอดภัย การฝกสอนกีฬาโดยขาดทักษะที่จําเปนตามมาตรฐานยอมเปนการเพิ่มความเสี่ยงอันตราย

ตอชีวิต หรือรางกายของผูรับบริการ เชน อันตรายที่อาจเกิดจากการใชอากาศยานเพื่อการกีฬา อันตรายอันเกิด

จากอุบัติเหตุทางนํ้า อันตรายทางรางกายในเด็กหรือคนพิการที่ไดรับการฝกสอนกีฬาที่ไมถูกตอง เปนตน  

ผูฝกสอนกีฬาที่ผานการศึกษาอบรมหรือมีประสบการณตามมาตรฐาน จะเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ 

ในระดับสากล เช่ือวาจะเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการลดความเสี่ยงและปองกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดข้ึน 

จากการฝกสอนกีฬาของตนได  

 ผูตัดสินกีฬา เปนผูทําหนาที่ ตัดสินและควบคุมการแขงขันกีฬาอยางถูกตอง ยุติธรรม เพื่อให 

การแขงขันเปนไปตามกฎ กติกา และจุดมุงหมายของการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลที่ดี  

โดยมีหนาที่ในการตัดสินช้ีขาด ตีความ หรือกระทําการอื่นใดเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ และกติกาในการแขงขันกีฬา 

ทุกชนิดกีฬา ไดใหอํานาจผูตัดสินกีฬาอยูในสถานะที่เปนผูควบคุมการแขงขันและมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม

พฤติกรรมของนักกีฬาในระหวางการแขงขันกีฬา รวมทั้งมีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัย 

ในการแขงขันกีฬา เชน การตรวจสอบสถานที่และอุปกรณการแขงขันกีฬา ใหมีความปลอดภัยและไมเปนอันตราย

ตอนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน เปนตน  

 ๑.๓ การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

 เพื่อใหเปาหมายของภารกิจ กลาวคือ ใหผูทําหนาที่ฝกสอนกีฬาและผูทําหนาที่ตัดสินกีฬาในทุกระดับ   

ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในแตละชนิดกีฬาและเปน 

ผูผูกพันตนอยูภายใตจรรยาบรรณของการเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาที่เกิดข้ึนไดจริง ยกเวน ผูฝกสอนกีฬา

และผูตัดสินกีฬาในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในสถานศึกษา        

ผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในกิจกรรมกีฬาเพื่อนันทนาการกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาไดดําเนินการประเมินและวิเคราะหวิธีการที่มีความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายดังกลาว พรอมทั้ง  

ประเมินผลกระทบในแตละวิธีการ ดังน้ี 

 



๔ 
 

 
 

ทางเลือกในการดําเนินการ ผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

ทางเลือกที่ ๑ ไมทําอะไรเลย  (๑) การทําหนาที่อยูในปจจุบันในระดับตางๆ จะเปนผลให
ผูรับบริการมีความเส่ียงตออันตรายที่อาจไดรับจากการฝกซอมหรือ
การเลนกีฬา และมีแนวโนมที่การตัดสินกีฬาไมเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎกติกาของแตละชนิดกีฬา หรือมีการบิดเบือน
เพื่อสรางประโยชนสวนตนหรือหมูคณะ  
 (๒) สถานการณมีแนวโนมที่จะเปนอยางน้ันตอไป เน่ืองจากไม
มีปจจัยในดานใดเปล่ียนแปลงไป ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
โดยเฉพาะในกลุมผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่ใหบริการในบริบท
ของกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ หรือกิจกรรมกีฬาเพื่อนันทนาการ  
 (๓) มีแนวโนมที่จะสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาตามทักษะหรือ
ประสบการณที่เคยมีมา และเปนที่เช่ือวาในกลุมดังกลาวจํานวนมาก 
มิไดมีแรงจูงใจและโอกาสที่จะเขาศึกษาหรือฝกอบรม เพื่อเพิ่มเติม
ความรูและทักษะการเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสิน 

ทางเลือกที่ ๒ ใชกลไกการบริหารโดยการจัดการ
ฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาหรือ ผูตัด สินกีฬา หรื อ 
การรับรองหลักสูตรการฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาหรือ 
ผูตัดสินกีฬา 

ขอด ี 
ตนทุนในการดําเนินการไมสูงมากนัก ผูที่ผานการฝกอบรมใน

หลักสูตร ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
แลว ยอมเปนที่นาเช่ือถือไดในระดับหน่ึงวาผูน้ันเปนผูมีความรูและ
ทักษะ ที่เพียงพอเหมาะสมตอการทําหนาที่ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสิน
กีฬา 
ขอเสีย 

(๑) ผลกระทบหรือความเปล่ียนแปลงมีแนวโนมวาจะไมแตกตาง
ไปจากทางเลือกที่ ๑ มากนัก ถึงแมวาหลักสูตรการศึกษาหรือการ
อบรมผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาจะมีมาตรฐานที่ดีเพียงใด ผูที่ทํา
หนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในภาคของอาสาสมัครจํานวนมากมี
แนวโนมที่จะขาดแรงจูงใจและโอกาสที่จะเขาไปสูกระบวนการ
ฝกอบรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานน้ัน 

(๒) ฐานขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสิน
กีฬาผานการศึกษาอบรมและมีมาตรฐานความรูความสามารถตอการ
ทําหนาที่จะมีอยูคอนขางจํากัด ขอมูลผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่
ไมครอบคลุมดังกลาว เปนอุปสรรคโดยตรงตอการกําหนดวิธีการหรือ
กลไกอ่ืนๆ ในการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

ทางเลือกที่ ๓ ใชกลไกตามรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
พ.ศ. .... 

ขอด ี
(๑) การกําหนดใหเฉพาะผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่ มี

ความรูและทักษะที่ไดมาตรฐานและไดรับอนุญาตใหบริการเปน         
ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา  

(๒) ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีมาตรฐานเดียวกันและ
เทียบเทาระดับสากล 

(3) ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาไดรับการดูแลสิทธิประโยชน
จากการปฏิบัติหนาที่ 

(4) ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ไดรับการยอมรับจากสังคม
มากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ 

 



๕ 
 

 
 

ทางเลือกในการดําเนินการ ผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

(5) ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีโอกาสไดรับการจางงานเพิ่ม
มากขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 

(6) ผูประกอบธุรกิจดานกีฬามีบุคลากรที่มีมาตรฐาน ทําใหมี        
ผูมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีผลประกอบการสูงขึ้น 

(7) ประชาชนจะไดออกกําลังกาย เลนกีฬา และไดรับการบริการ 
จากผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาอยางถูกตองและปลอดภัย 

(8) ประชาชนมีความม่ันใจ เช่ือม่ัน สงผลตอการเขารวมกิจกรรม
การออกกําลังกายและเลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

(9) มีฐานขอมูลผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบในการกําหนดนโยบายของหนวยงานของรัฐ 
ขอเสีย 

มีตนทุนในการดําเนินการมากขึ้นกวาทางเลือกที่ ๑ และ ๒  
โดยตนทุนที่พอจะสามารถระบุได  
     ตนทุนภาครัฐ 
     1. ตนทุนการบริหารภาครัฐ 
     ๒. ตนทุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมมาตรฐาน        
ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
     ตนทุนภาคเอกชน 
    ๑. คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
    ๒. คาใชจายในการฝกอบรมเพิ่มเติม (ในบางกรณี) 

 1.4 มาตรการท่ีใชในการบรรลุวัตถุประสงค 

 ๑.๔.๑ กําหนดใหมีการออกใบอนุญาตผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาแตละชนิดกีฬา เพื่อเปน

การรับรองความรู ความสามารถ ที่ไดมาตรฐานตามที่สหพันธกีฬาแตละชนิดกีฬากําหนด สงผลใหประชาชน 

เกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬา 

 ๑.๔.2 กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติหนาท่ีของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

โดยกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติหนาที่ใหผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเปนการรับรองความนาเช่ือถือหรือประกันการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา วามีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานซึ่งจะเปนประโยชนตอผูรับบริการ การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณน้ัน 

ถือเปนสิ่งจําเปนในการสรางความเช่ือมั่นและความมั่นคงใหเกิดข้ึนในอาชีพ ทั้งในสวนของบุคคลที่ประกอบอาชีพ

เดียวกันหรือในสวนของผูรับบริการที่ตองการความมั่นใจวาจะไดรับการใหบริการจากผูใหบริการดวยความรู 

ความสามารถ มีคุณภาพสูงอยางมืออาชีพ และมีมาตรฐานที่เทาเทียมกัน 

 ๑.๔.3 กําหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาอยางเปนระบบ 

เทียบเทามาตรฐานสากล และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาท่ีไดรับการ

พัฒนา โดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาใหเทียบเทามาตรฐานสากล รวมทั้ง



๖ 
 

 
 

จัดต้ังองคกรหรือหนวยงานเพื่อกํากับ ดูแล และรับรองมาตรฐานของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา และใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณสงเสริมและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาอยางเปนระบบ     

 ๑.4.๔ การใชโทษทางอาญา เปนกลไกบังคับการ 

 ในรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี มีการกําหนดโทษทางอาญา คือ สรุปฐานความผิด มาตรา ๓๘ และ 

๓๙ ดวยขอจํากัดของกลไก บังคับการ ในการข้ึนทะเบียน ซึ่งกลไกตามมาตรา ๓๘ เปนกลไกเดียวที่ทําใหคนมาข้ึน

ทะเบียนและขอใบอนุญาต หากปราศจากกลไกการบังคับตามมาตรา ๓๘ เปาหมายที่จะใหผูฝกสอนกีฬาและ 

ผูตัดสินกีฬามาย่ืนขอใบอนุญาตอาจจะไมเกิดข้ึน สวนฐานความผิดตามมาตรา ๓๙ เปนมาตรการการบังคับทั่วไปที่

เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและการไมขัดขวาง เปนกลไกทางกฎหมายที่ใชอยูโดยทั่วไป ทั้งน้ี ทั้งสองฐาน

ความผิดน้ัน มีกลไกในการระงับคดีเพิ่มเติมเขามาโดยการใหอํานาจนายทะเบียนในการเปรียบเทียบปรับ 

เพื่อเปนกลไกในการระงับและยุติคดี  

 1.5 ภารกิจน้ันจะแกไขปญหาน้ันไดเพียงใด 

  เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. ... มีการ

กําหนดคุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตามมาตรา 22 กําหนดใหผูขอรับ

ใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม อาทิเชน ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีใน

สาขาวิชาที่คณะกรรมการกําหนด หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตร หรือมีประสบการณ ตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด ซึ่งเปนการคัดกรองผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเทาน้ัน ที่สามารถ

ทําหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาตอไปได สวนผูที่ประสงคจะเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา แตยังขาด

ความรูความสามารถที่จะเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา ตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถของ 

แตละชนิดกีฬา โดยการเขารวมฝกอบรมและผานการทดสอบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

เพื่อสงผลใหเพิ่มจํานวนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสนิกีฬาที่ไดมาตรฐานใหมากข้ึน การสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา

และผูตัดสินกีฬายังเปนโอกาสใหองคกรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการกีฬาของชาติไดบูรณาการงาน

รวมกันเพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา สงผลใหผูเลนกีฬามีความปลอดภัย  

เกิดความเช่ือมั่นในการแขงขันกีฬาที่มีการตัดสินอยางยุติธรรม ทําใหการเลนกีฬาเปนกลไกสําคัญในการสราง

จิตสํานึกที่ดีใหประชาชนในสังคมอยูรวมกันอยางมีวินัยและยึดมั่นในความถูกตองและเปนธรรม 

 1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด 

  1.6.1 มีการพัฒนาผูฝกสอนและผู ตัดสินกีฬาที่ไดมาตรฐาน และมีอัตราการเพิ่มข้ึน 

อยางตอเน่ือง  

  1.6.2 ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีมาตรฐานเดียวกันและเทียบเทาระดับสากล 

  1.6.3 ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาไดรับการดูแลสิทธิประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ 

  1.6.4 ผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬา ไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึนเกิดความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ 
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  1.6.5 ผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬามีโอกาสไดรับการจางงานเพิ่มมากข้ึน ไดรับ

คาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 

  1.6.6 ประชาชนจะไดออกกําลังกาย เลนกีฬา และไดรับการบริการ จากผูฝกสอนกีฬาและ

ผูตัดสินกีฬาอยางถูกตองและปลอดภัย 

 1.7 การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทย 

มีตอรัฐตางประเทศ เร่ืองใด 

  ไมมี 

๒. ผูทําภารกิจ 

 เมื่อไดวิเคราะหสภาพปญหา เปาหมายภารกิจ และทางเลือกในการบรรลุเปาหมายในหัวขอ

ขางตน โดยนําโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาทของรัฐในการกีฬาของประเทศ สภาพแวดลอม และ

ขอจํากัดตางๆ มาเปนขอพิจารณาประกอบดวยแลว พบวา ในปจจุบันการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรการกีฬา 

มีบทบาทอยางย่ิงตอวงการกีฬา โดยเฉพาะผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ซึ่งเปนผูที่นําความรูความชํานาญเฉพาะ

ดานกีฬามาใชประกอบอาชีพที่สงผลกระทบตอกีฬาข้ันพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน  กีฬาเพื่อความเปนเลิศ และกีฬา

เพื่อการอาชีพ จึงเห็นสมควรใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหนาที่เปนผูฝกสอนกีฬา

และผูตัดสินกีฬาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน อยูในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงเสริม พัฒนา

องคความรู สรางมาตรฐาน สงเสริมความกาวหนา และปกปองดูแลสิทธิและประโยชนในการเปนผูฝกสอนกีฬา

และผูตัดสินกีฬา รวมทั้งจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนที่จะไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬา

อยางถูกตองและมีความปลอดภัย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 2.1 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน 

ทําภารกิจน้ี 

 เน่ืองจากเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับอํานาจและหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ประเทศไทย  

เปนประเทศที่รัฐมีบทบาทสูงในการดําเนินกิจกรรมดานการกีฬา กลไกที่ไดมีการวิเคราะหแลว เปนกลไกที่จะตอง

อาศัยอํานาจรัฐเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ  

 ภารกิจน้ีควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร  

 ไมควรดําเนินการรวมกับภาคเอกชน เน่ืองจากกลไกการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ผูฝกสอนกีฬาและ

ผูตัดสินกีฬาเปนระบบการอนุญาต ที่ตองใชอํานาจรัฐในการดําเนินการ จึงควรใหภารกิจน้ีเปนของหนวยงาน

ภาครัฐในการกําหนดและพัฒนามาตรฐานบุคลากรการกีฬา อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการไดกําหนดให

ภาคเอกชน ไดแก สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัด คณะกรรมการพาราลิมปก 

แหงประเทศไทย คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปกแหงประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย  



๘ 
 

 
 

ในพระบรมราชูปภัมถ เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา

และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.2 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทํา

ภารกิจน้ีรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด 

 เน่ืองจากวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและ 

ผูตัดสินกีฬา เปนภารกิจที่สามารถดําเนินการไดโดยไมตองรวมกับหนวยงานอื่น 

 2.3 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํา จะไดประโยชนแกประชาชน

มากกวาหรือไม 

 การดูแลมาตรฐานบุคลากรการกีฬาเปนภารกิจหลักของกรมพลศึกษา ตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ กลไกและมาตรการดําเนินการมิไดเปนเรื่อง 

ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกําหนดใหภารกิจน้ีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 

และคณะกรรมการตามกฎหมายที่จะจัดต้ังข้ึน จะมีความเหมาะสมมากกวา  

๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 

 3.1 การจัดทําภารกิจน้ันมีความสอดคลองกับเร่ืองใด อยางไร 

   ๓.๑.๑ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติหลักการ

พื้นฐานใหรัฐมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่เรียกวาเปน “แนวนโยบายแหงรัฐ” ไว   

ซึ่งหนาที่ของรัฐในการดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐดังกลาว อาจแสดงออกไดโดยการตรากฎหมาย

หรือการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยแนวนโยบายแหงรัฐดานกีฬาน้ัน ไดมีการบัญญัติไวใน 

มาตรา ๗๑ วา “รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม จัดให

ประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่

แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุด

แกประชาชน” 

   ๓.๑.๒ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

   ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เปนการกําหนดทิศทางของประเทศในระยะยาว

เพื่อมุงสู วิสัยทัศนที่วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา           

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดวยการมุงเนนการปฏิรูปและการพัฒนากลไกการบริหารราชการแผนดิน 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย 

ทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
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คอรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคม ตลอดจนสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง 

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกได 

สําหรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการกีฬาไดแก “ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน” ซึ่งมุงเนน 

ในการพัฒนาเพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไดรับการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 

   ๓.๑.๓ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดกําหนด

แนวทาง การพัฒนาประเทศโดยมุงเนน (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (๒) คํานึงถึง“การพัฒนา   

ที่ย่ังยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” โดยประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการกีฬา คือ “การ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย” เพื่อมุงลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและ

สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี กลาวคือ (๑) สงเสริมการพัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพ (๒) 

พัฒ นา รู ป แบ บ กา ร ออกกํ า ลั ง ก าย แล ะ โภช นาก า ร ที่ เ ห ม าะ ส มกั บ แ ต ล ะ วั ย  ร วม ถึ ง ส นับ ส นุ น 

การสรางสภาพแวดลอมและการรณรงคใหมีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอื้อตอการสงเสริมทางกายและสุขภาพ 

แกประชากรกลุมตางๆ และ (๓) สรางกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอยางครบวงจร โดยแบงออกเปน ๒ แนวทาง คือ  

(๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา ดวยการสงเสริมกิจกรรมการกีฬาเพื่อสรางรายได รวมถึงธุรกิจและ

ผูประกอบการที่เกีย่วของกับการกีฬา และ (๒) สงเสริมกจิกรรมดานการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อการสราง

การรับรูใหแกประชาชนและปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬา ดวยการจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการ

ในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติที่มีบทบาทหนาที่ในการจัดทําและขับเคลื่อนนโยบายดานการกีฬาของประเทศ 

   ๓.๑.๔ สอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

   แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 – 2564 ไดมุงหวังใหการกีฬาเปน 

สวนสําคัญของวิถีชีวิตและสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนมีนํ้าใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานสุขภาพ

รางกายและจิตใจ ประกอบกับมีองคความรูดานการกีฬา อันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสูความเปนเลิศ

ในระดับสากล นํามาซึ่งความภาคภูมิใจและสรางความสามัคคีแกคนในชาติ สามารถสรางอาชีพและรายไดผาน 

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล สงเสริมใหประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชนของกีฬาโดยเฉพาะ 

เด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเลนกีฬาหรือชมกีฬาที่ตนเองตองการอยางเทาเทียม สรางปจจัย

แวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนากีฬา อาทิ บุคลากรการกีฬา โครงสรางพื้นฐานดานการกีฬา กิจกรรมดานการกีฬา 

องคกรกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

  3.๒ การทําภารกิจน้ันสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 

 โดยที่ภารกิจในการสงเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

ของประเทศไทยจําเปนตองอาศัยกลไกในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวย ระบบการอนุมัติ 

และอนุญาตการเปนผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬา การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณ การจัดต้ัง

คณะกรรมการ การกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการขัดขวาง การเปรียบเทียบปรับ ฯลฯ ซึ่งเปนกลไกที่ไดม ี
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การวิเคราะหแลวขางตนวา เปนมาตรการที่ดีที่สุดในการบรรลุเปาหมายเชิงภารกิจ ซึ่งการดําเนินการโดยใชกลไก 

ดังที่กลาวมาน้ันจําเปนตองอาศัยกฎหมายเปนพื้นฐานในการดําเนินการ  ดังน้ัน จึงจําเปนตองดําเนินการโดยการ 

ตราเปนพระราชบัญญัติ  

 ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร 

 วัตถุประสงคสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของผูฝกสอนกีฬา

และผูตัดสินกีฬา คือ การเรียกรองหรือการตรวจสอบใหผูที่จะทําหนาที่ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาตอง 

ผานกระบวนการฝกอบรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหรือเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในระดับ 

ที่เพียงพอที่จะยืนยันถึงความรูความสามารถของผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาน้ัน ซึ่งมาตรการในการบริหาร 

มีขอจํากัดที่จะไมสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวได เน่ืองจากไมมี 

สภาพบังคับหรือขาดแรงจูงใจใหมีการพัฒนาหรือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่  

 3.3 ในการทําภารกิจน้ัน เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะน้ี 

 เน่ืองจากการขยายตัวของการกีฬาในทุกระดับต้ังแตกีฬาข้ันพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬาซึ่ง ถือวา 

เปนบุคลากรที่เปนรากฐานของการขยายตัวที่สําคัญของวงการกีฬาและเปนความตองการพื้นฐานของสมาคมกีฬา 

สโมสรกีฬา หนวยงานของรัฐ เด็ก เยาวชน พอแม ผูปกครอง นักกีฬาในระดับตาง ๆ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ที่เกี่ยวของกับการกีฬาเปนอยางมาก และจากความตองการที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหองคกรและหนวยงาน 

ที่เปนผูผลิตและควบคุมคุณภาพ ไมสามารถกํากับดูแลและปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬา

และผู ตัดสินกีฬา ซึ่ งมีจํ านวนประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน ใหมี คุณภาพและไดมาตรฐานไดอย างทั่ ว ถึ ง  

จึงทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของการแขงขันกีฬาโดยตรง ทั้งในแงของความบกพรองผิดพลาดที่เกิดจากการ 

ขาดความรูความสามารถ และในลักษณะของการขาดจรรยาบรรณ ในทางตรงกันขามผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา  

ซึ่งเปนผูที่ทํางานดวยความทุมเทและปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตกลับไมมีหนวยงานใดที่จะเขามากํากับดูแลในเรื่อง

สวัสดิการ ความปลอดภัย ความมั่นคงในอาชีพ และปกปองสิทธ์ิเพื่อใหไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่

จากผูวาจางอยางเหมาะสม ดังน้ัน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจในการทําหนาที่และสามารถประพฤติและปฏิบัติได 

อยางมีประสิทธิภาพ จึงถือเปนความจําเปนเรงดวนของวงการกีฬาและผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

การกีฬาที่ตองดําเนินการตรากฎหมายในขณะน้ี เพื่อเขามาดูแลเรื่องสวัสดิการ ความปลอดภัย ความมั่นคง 

ในอาชีพ และปกปองสิทธ์ิเพื่อใหไดรับความเปนธรรมอยางเรงดวน ซึ่งจะเปนการวางรากฐานการพัฒนาผูฝกสอน

กีฬาและผู ตัดสินกีฬาอยางย่ังยืนและเปนการสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการกีฬาของประเทศ 

ใหเกิดความกาวหนาอยางมั่นคงตอไป 

  3.4 การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 
  (ก) การใชบังคับกฎหมาย 

  ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เน่ืองจาก เพื่อใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่
ของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาทั่วประเทศ 
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 □ ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เน่ืองจาก..................................................................... 

 □ ใชบังคับเพียงบางทองที่ เน่ืองจาก................................................................................ 

 (ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

  □ ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปน ๖๐ วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งเปนระยะเวลาที่กําหนดไวเพื่อการเตรียมการของผูขอรับใบอนุญาตและของหนวยงาน กอนที่กฎหมายจะมีผล 
ใชบังคับ 

  □ ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด............................................ 

 3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอ่ืน 

 เน่ืองจากเปนกฎหมายที่มีเน้ือหาบางประการที่ เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการ

ประกอบอาชีพ จึงจําเปนตองตราเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

 ๓.๖ ลักษณะการใชบังคับ  

 □ ควบคุม (ขามไปขอ ๓.๗) □ กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘) □ สงเสริม 
  ระบบผสม (ทั้งควบคุมและสงเสริม) 

 เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว 

 เพื่อสงเสริมผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬาใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน 
ของแตละชนิดกีฬา รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหนาที่ใหอยูในกรอบของจรรยาบรรณ โดยรายละเอียดและเหตุผล 
ในการเลือกใชมาตรการดังกลาว ไดมีการวิเคราะหแลว ในขอ 1 

 ๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 

  3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอ่ืนท่ีมีผลเปนการควบคุม 

  ระบบอนุญาตในรางพระราชบัญญัติน้ี มีวัตถุประสงคเปนการสงเสริมเพื่อยกระดับ 

การปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬา โดยเปนเครื่องมือเบื้องตนในการคัดกรองผูใหบริการ 

หรือผูประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาใหอยูในระดับมาตรฐานข้ันพื้นฐานของการเปนผูฝกสอนกีฬาหรือ 

ผูตัดสินกีฬาในทุกชนิดกีฬา และคาดหมายวาจะมีผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาจํานวนหน่ึงสามารถพัฒนาตอยอด

และยกระดับการเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาในระดับที่สูงข้ึน เชน ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอไป 

ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่ไดรับใบอนุญาตจะไดรับการรับรองความรู ความสามารถ ที่ไดมาตรฐานตามที่

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาที่สูงข้ึนจะสงผลใหประชาชนเกิด

ความมั่นใจและเช่ือมั่น ในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย  
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ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองมีระบบอนุญาตเพื่อใหเกิดการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่

ของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาได 

  3.7.2 มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร คุมคา

ตอภาระท่ีเกิดแกประชาชนอยางไร 

  มีการกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เน่ืองจากหนวยงานของรัฐมีภาระ 

ตองใหบริการในการออกใบอนุญาตใหกับผูที่มีความตองการปฏิบัติหนาที่ผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬา  

จึงจําเปนตองมีการกําหนดคาธรรมเนียมจากการใหบริการของรัฐ ซึ่งคุมคาตออายุของใบอนุญาตที่กําหนด 

อายุใบอนุญาตไว ๕ ป อีกทั้งการออกใบอนุญาตเปนการรับรองความรู ความสามารถ ของผูฝกสอนกีฬา 

และผูตัดสินกีฬา ทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจและเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยาง

ถูกตอง ปลอดภัย สงผลใหผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาไดรับโอกาสการจางงานที่มากข้ึน  ทั้งน้ี การกําหนด

คาธรรมเนียมตามรางพระราชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ ดังตอไปน้ี 

 (๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬา ๑,๕๐๐ บาท 

 (๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูตัดสินกีฬา ๑,๕๐๐ บาท 

 (๓) คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต ๕๐๐ บาท 

 (๔) คาธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาต ๒๐๐ บาท 

  3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร 

  กระบวนการในการออกใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีการกําหนดข้ันตอน

ในการออกใบอนุญาตไวอยางชัดเจน โดยการใชดุลพินิจในการออกใบอนุญาตของนายทะเบียนจะตองพิจารณา

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามรางมาตรา ๒๒ และเมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะ

ตองหาม โดยอาศัยพยานหลักฐานที่ไดมีการตรวจสอบและรับรองมาแลว และปรากฏวาเอกสารหลักฐานที่ใช 

ในการย่ืนคําขอถูกตอง ครบถวนแลว นายทะเบียนก็ไมจําเปนตองใชดุลพินิจใด ๆ อีก สามารถพิจารณาออก

ใบอนุญาตไดทันที  

  3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนุญาตหรือไม 

 รางมาตรา 23 ไดกําหนดใหเมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๒๑ ผูใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว  

ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผูน้ันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับ

ใบอนุญาต ซึ่งเปนการกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําขอที่แนนอน  นอกจากน้ี ในข้ันตอนการอนุญาตไมวาจะเปน

การตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของคําขอ การแจงผลการพิจารณาคําขอ และการอํานวยความสะดวก 

การดําเนินกระบวนการย่ืนคําขอมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
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อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ดวยแลว 

  3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอการใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร 

 กรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ

อุทธรณคําสั่งดังกลาวเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน 

และใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 

  ๓.๗.๖ มีการตออายุการอนุญาตหรือไม และมีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม 

 สามารถตออายุใบอนุญาตไดเมื่อครบกําหนดอายุใบอนุญาต ๕ ป โดยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการตออายุใบอนุญาตจะเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

  3.๘.๑ กฎหมายท่ีจะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร 

  รางพระราชบัญญัติน้ีมีคณะกรรมการ ๓ คณะ ไดแก คณะกรรมการสงเสริมมาตรฐาน 

ผูฝกสอนกีฬาและผู ตัดสินกีฬา คณะกรรมการกํ าหนดมาตรฐาน  และคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

โดยลักษณะบทบาทและอํานาจหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย จําเปนจะตองอาศัยคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดาน และจําเปนตองใชการมีสวนรวมจากตัวแทนของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ

กับการกีฬา จึงจะสามารถทําใหภารกิจบรรลุเปาหมายได จึงจําเปนตองกําหนดรูปแบบผูทําภารกิจในลักษณะ 

ของคณะกรรมการดังกลาว  

  ๓.๘.๒ คณะกรรมการท่ีกําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม หากมี

ความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอ่ืนน้ัน 

  คณะกรรมการที่กําหนดข้ึนไมมีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอื่นใด  

 ๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือนายกรัฐมนตรี 

หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 

 รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา      

เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ  

เปนกรรมการ ซึ่งการที่กําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ เน่ืองจากคํานึงถึง 

ความหลากหลายของผูมีประสบการณในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของประกอบกัน  
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และเกิดการบูรณาการดานนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาของหนวยงานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ 

 3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร 

 มีการกํ าหนดกรอบหรือแนวทางการใช ดุลพิ นิจของเจ าหนาที่  โดยในการพิจารณา 

ออกใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาของนายทะเบียนจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑในการออก

ใบอนุญาตที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจน และกรณีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติหนาที่หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณจะตองตรวจสอบขอเท็จจริง 

และพิจารณาวินิจฉัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 3.10 ประเภทของโทษท่ีกําหนด 

 □ โทษทางอาญา □ โทษทางปกครอง  ระบบผสม 

 3.11 การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 

 ในรางพระราชบัญญัติน้ี มีการกําหนดโทษทางอาญาเพื่อเปนกลไกบังคับใหการสงเสริมมาตรฐาน 

ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาสัมฤทธ์ิผล ซึ่งกลไกตามมาตรา ๓๘ เปนกลไกเดียวที่ทําใหผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬา

และตัดสินกีฬามาข้ึนทะเบียนและขอใบอนุญาต หากปราศจากกลไกดังกลาว จะสงผลใหขาดสภาพบังคับในการ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของรางพระราชบัญญัติ สําหรับฐานความผิดตามมาตรา ๓๙ เปนมาตรการ 

บังคับทั่วไปที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและการไมขัดขวางการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมายซึ่งเปนกลไกทางกฎหมายที่ใชอยูโดยทั่วไป  ทั้งน้ี ทั้งสองฐานความผิดน้ัน มีกลไกในการระงับคดีเพิ่มเติม

โดยการใหอํานาจนายทะเบียนในการเปรียบเทียบได  

 3.12 ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร 

 ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติน้ี ไดแก ความผิดในกรณีการปฏิบัติ

หนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาโดยไมไดรับใบอนุญาต และกรณีการไมใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐาน

หรือสิ่งใดตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี 

โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจาหนาที่ จึงจําเปนตองกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค  

4. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอ่ืน 

   รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคและสาระสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริม

มาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรฐาน

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ และใชบังคับกับผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาทั่วประเทศ ซึ่งกฎหมาย
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เกี่ยวกับกีฬาที่มีการใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดแก กฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวย 

การสงเสริมกีฬาอาชีพ และกฎหมายวาดวยกีฬามวย มิไดเปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริม

มาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาโดยเฉพาะ จึงไมมีความซ้ําซอนกับพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด 

5. ผลกระทบและความคุมคา 

  5.๑ กลุมผูไดรับผลกระทบและลักษณะผลกระทบ 

ผูไดรับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ 

ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

 

- ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีมาตรฐานเดียวกันและเทียบเทาระดับสากล 
- ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาไดรับการดูแลสิทธิประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ 
- ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น เกิดความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ 
- ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีโอกาสไดรับการจางงานเพิ่มมากขึ้น ไดรับ

คาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
- ผูทําหนาที่เปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาตองขอรับใบอนุญาต 
- ผูขอรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท/๕ ป 
 

ประชาชน - ประชาชนไดรับบริการการฝกสอนกีฬาและการตัด สินกีฬาอยางถูกตอง 
และปลอดภัย 

- ประชาชนเกิดความม่ันใจ เช่ือม่ัน สงผลตอการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

- เกิดความตองการและอัตราการจางงานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่เพิ่มขึ้น 
- ความเส่ียงอันตรายของผูรับบริการอันเกิดจากการใหการฝกสอนกีฬาหรือ 

การตัดสินกีฬาที่ไมไดมาตรฐานลดลง 
- มีความตองการหลักสูตรการศึกษา/ฝกอบรมมากขึ้น สงผลตอการขยายตัวในภาคสวน

ของการจัดการศึกษา/ฝกอบรม 

  5.2 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว  

 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

  เชิงบวก มีการขยายตัวของธุรกิจทางดานกีฬาและเปนการเพิ่มความมั่นคงทางดาน

รายไดของผูประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

  ผูรับผลกระทบเชิงบวก 

  ๑. ผูไดรับใบอนุญาตผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีโอกาสไดรับการจางงานเพิม่มากข้ึน 

และไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 

  ๒. ผูประกอบธุรกิจดานกีฬา มีบุคลากรทางการกีฬาที่มีมาตรฐาน ทําใหมีผูใชบริการ

เพิ่มมากข้ึน สงผลใหมีผลประกอบการสูงข้ึน 
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 เชิงลบ – ไมมี 

 ผูรับผลกระทบเชิงลบ - ไมม ี

 ผลกระทบดานสังคม 

  เชิงบวก ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีมาตรฐาน 

  ผูรับผลกระทบเชิงบวก 

  ๑. ประชาชนไดรับบริการการฝกสอนกีฬาและการตัดสินกีฬาอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

 ๒. ประชาชนมีความมั่นใจ เช่ือมั่น สงผลตอการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย

และเลนกีฬาเพิ่มมากข้ึน 

 ๓. ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน เกิดความ

ภาคภูมิใจ 

 ๔. ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาไดรับการปกปองสิทธิประโยชน 

 เชิงลบ – ไมมี 

 ผูรับผลกระทบเชิงลบ - ไมม ี

  ดานอ่ืนๆ 

   - ไมมี 

  ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเร่ืองใดบางท่ีตองถูกจํากัด การจํากัดน้ันเปนการจํากัด

เทาท่ีจําเปนหรือไม อยางไร 

  รางพระราชบัญญัติน้ีมกีารจาํกัดสทิธิและเสรภีาพในการประกอบอาชีพเทาที่จาํเปนเพื่อประโยชน

ในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา และเพื่อประโยชนของประชาชน 

และบุคคลทั่วไปที่เปนผูรับบริการที่ควรจะไดรับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  ทั้งน้ี เพื่อเปนการ 

จัดระเบียบการประกอบอาชีพใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกาย 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมทั้งไมเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 

เกินสมควรแกเหตุ ภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองไว 

  ๕.๔ ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 

 ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นเพียงใด และเปนการอํานวยความสะดวก 
แกประชาชนมากนอยเพียงใด 
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 รางพระราชบัญญัติน้ี มีวัตถุประสงคในการยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของ        
ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ซึ่งจะสงผลตอการสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางถูกตอง
และปลอดภัย 

  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด การประกอบกิจการเปนไป

โดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศได

มากนอยเพียงใด และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 

  รางพระราชบัญญัติน้ี เปนกลไกใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา

มีมาตรฐาน รวมทั้งประชาชนมีสุขภาวะที่ ดี ทําใหเกิดความคุมคาในการลงทุนเพื่อใหมีบุคลากรดานกีฬา 

ที่ไดมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาไปสูมาตรฐานสากล รวมทั้งไดมีการกําหนด 

ใหมีการสงเสริมการคนควา การทดลอง การวิเคราะห การวิจัย และการพัฒนาดานกีฬา 

  ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร สามารถ 

ลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 

  รางพระราชบัญญัติน้ี เปนกลไกในการควบคุมและสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาหรือ 

ผู ตัดสินกีฬา โดยดําเนินการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานกลางของแตละชนิดกีฬาให เปนหลักสูตรเดียว   

เพื่อใหทุกหนวยงานใชในการฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา ทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในการพัฒนา 

ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา และไมสิ้นเปลืองการใชงบประมาณแผนดิน  

  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชน 

และสังคมจะไดรับ ไดแก  

   ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสาํเรจ็ของรางพระราชบัญญติัน้ี คือ การมีจํานวนผูฝกสอนกีฬา

หรือผูตัดสินกีฬาที่ไดรับใบอนุญาตและไดรับการรับรองเพิ่มมากข้ึน และประชาชนไดรับประโยชนจากการฝกสอน

กีฬาและการตัดสินกีฬาอยางถูกตองและปลอดภัย โดยในการวัดผลความสําเร็จและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ

สามารถนําจํานวนผูฝกสอนกีฬาหรือผู ตัดสินกีฬาที่ ไดรับใบอนุญาตมาเปนดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของราง

พระราชบัญญัติน้ีได ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลาประเมินผลสมัฤทธ์ิภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ี

มีผลใชบังคับ 

  ๕.๕ ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  กรมพลศึกษา ไดมีการเตรียมความพรอมในการจัดทํามาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอน

กีฬาและผูตัดสินกีฬา จัดเตรียมกระบวนงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดมีการประชาสัมพันธ และรับฟงความเห็น

จากผูมีสวนเกี่ยวของในการใชบังคับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมาโดยตลอดทุกระยะ ทําใหมีความพรอม 

ในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายโดยไมมีขอขัดของที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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  ๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดขึ้นกับ 

ประชาชนและการท่ีประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 

   ในการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาตามรางพระราชบัญญัติน้ี จะเปนการ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน สงผลใหประชาชนผูรับบริการเกิดความไววางใจ 
และเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางถูกตอง ปลอดภัย รวมทั้งผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา
ไดรับโอกาสการจางงานที่มากข้ึน ซึ่งมีความคุมคาเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ใชดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ 

๖. ความพรอมของรัฐ 

 ๖.๑ ความพรอมของรัฐ 

  (ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใช  

  กรมพลศึกษามีความพรอมที่จะดําเนินการในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
สงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ตามรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... และจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางสํานักที่มีอยูเดิมเพื่อรองรับบทบาทงานทะเบียน
งานพัฒนา งานสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา และการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาท่ีท่ีจําเปนตองมี 

  กรมพลศึกษามีบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญซึ่งสามารถรองรับการดําเนินการตาม 
รางพระราชบัญญัติน้ี และสามารถวิเคราะหความเช่ือมโยงมิติการพัฒนาดานตางๆ ของการกีฬา และสามารถ
วิเคราะหผลที่จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งความสามารถในการสรางความรูความเขาใจ  
ใหคําปรึกษา และประสานกับหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนา สงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

  (ค) งบประมาณท่ีคาดวาตองใชในระยะหาป โ ดย เ ป น ง บ ดํ า เ นิ น ง านจํ า น วนทั้ ง สิ้ น 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน)  

  ๖.๒ ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดต้ังหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร 

  - ไมมี 

  ๖.๓ วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย 

ต้ังแตป ๒๕๕๙ เปนตนมา กรมพลศึกษา ไดมีการดําเนินการประชุมช้ีแจงและรับฟง 
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... โดยมีผูเขารวม
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ประชุมประกอบดวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด ผูบริหาร
สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ผูบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา และในป พ.ศ. 2560 
ไดดําเนินโครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจตอรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและ 
ผู ตัดสินกีฬา พ.ศ. .. . . ซึ่งประกอบดวยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ โทรทัศน  สื่อสิ่ งพิมพ           
สื่ออิเล็กทรอนิกส และเครือขายสังคมออนไลน  

 การเขาถึงขอมูลของประชาชน 

ในระหวางการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและ 
ผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ไดจัดใหมีชองทางในการเผยแพรและรับฟงความเห็นจากประชาชนอยางกวางขวาง  
โดยการเผยแพรในเว็บไซด สื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายสังคมออนไลน Infographic  
และเอกสารตาง ๆ รวมถึง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในระดับพื้นที่ 

๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 ๗.๑ มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการกับหนวยงานน้ันอยางไร 

  - ไมมี  

 ๗.๒ มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 

  - ไมมี 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 

 พระราชบัญญัติน้ี มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
โดยกรมพลศึกษาทําหนาที่ เปนหนวยงานเลขานุการ ซึ่งมีหนวยงานและภาคีที่ เกี่ยวของพระราชบัญญัติน้ี  
ไดแก การกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด คณะกรรมการพาราลิมปก 
แหงประเทศไทย คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ฯลฯ เปนคณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา และเปนเครือขายที่
เช่ือมโยงไปถึงผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาที่มีอยูทั่วประเทศ 

 7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย  

 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เน่ืองจาก
ภารกิจทางดานกีฬาจะเปนภารกิจโดยตรงของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
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๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ  

   ๘.๑ ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 

  เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

  กระบวนการข้ันตอน และหลักเกณฑหรือเงือ่นไขการขออนุญาต เปนหลักเกณฑที่มีการกําหนดไว

ในกฎหมายลําดับรอง ซึ่งจะมีการประกาศใชใหทราบกอน ผูขอรับอนุญาตจะทราบถึงหลักเกณฑและเงื่อนไข  

และข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ผานกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ และการสื่อสารอื่น เชน การจัดทําคูมือ

แนะนํา และการย่ืนคําขออนุญาตผานระบบเว็บไซต ซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผู ย่ืนคําขอ  

โดยกระบวนการในการออกใบอนุญาตมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐ ในเร่ืองใดบาง  
แตละขั้นตอนใชเวลาในการดําเนินการเทาใด 

  ในรางพระราชบัญญัติน้ี มีเน้ือหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ที่จะมีผลกระทบตอ
ประชาชนโดยตรง ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูมีหนาที่ดําเนินการในแตละข้ันตอน 
มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  

 ๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อยางไร 

 กระบวนการในการออกใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬามีการกําหนดข้ันตอนในการ
ออกใบอนุญาตไวอยางชัดเจน โดยการใชดุลพินิจในการออกใบอนุญาตของนายทะเบียนจะตองพิจารณาตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติน้ี 

 

 



๒๑ 
 

 
 

 ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาท่ีใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพ่ือใหประชาชน
ไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อยางไร 

 การพิจารณาของเจาหนาที่ในการออกใบอนุญาต รางพระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหเปนอํานาจของ 
นายทะเบียน ซึ่งปจจุบันกรมพลศึกษาไมมีหนวยงานสวนภูมิภาค จึงไดเตรียมการจัดทําระบบการขอใบอนุญาต
ผานสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดและระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง 

  ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง 

 ระบบการตรวจสอบการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ี อยูภายใตมาตรฐานของหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง การดําเนินงานของสวนราชการที่ ถูกกําหนดใหมีหนาที ่
ตามรางพระราชบัญญัติน้ี อยูภายใตมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และการประเมินผล เชนเด่ียวกับสวนราชการทั่วไป 
และขอพิพาทอันเกิดจากการใชอํานาจตรากฎหมายอยูภายใตการควบคุมในเขตอํานาจของศาลปกครอง  

  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร 

  ระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการภายในของกรมพลศึกษาในฐานะหนวยงานธุรการของ
คณะกรรมการสงเสรมิมาตรฐานผูฝกสอนกฬีาและผูตัดสินกีฬา มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในที่ใชกับ
สวนราชการทั่วไป  

  ๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 

  รางพระราชบัญญัติน้ีไดมีการกําหนดกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกผานกระบวนการ
พิจารณาเรื่องและการอุทธรณไวแลว  

๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 

   ๙.๑ ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญ 
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติน้ี เรียบรอยแลว 
   ๙.๒ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสิน
กีฬาไวในรางพระราชบัญญัติเพื่อเปนกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อมิใหมีการขยายอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกินสมควรแลว 

๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 

       มีการรับฟงความคิดเห็น  ไมไดรับฟงความคิดเห็น 
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   10.1 ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็น 
     หนวยงานภาครัฐ  
        สํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ. 
      สํานักงาน ก.พ.ร.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
          และสังคมแหงชาติ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กรมบัญชีกลาง กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา การกีฬาแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

     ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ 

     ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ 
     ประชาชนทั่วไป 
     องคกรอื่น ไดแก สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
 
   10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร 
    กรมพลศึกษาไดทําการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชน ผานทางเว็บไซต 
กรมพลศึกษา www.dpe.go.th 

   10.3 จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

      จัดทํา  ไมมีการจัดทํา 

    ในกรณีทําจัดสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปน้ีหรือไม  

     วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 
     จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 
     พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น 
     ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
     ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและเกี่ยวของในแตละประเด็น 
     คําช้ีแจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
         จัดทํารางกฎหมาย 

 ในข้ันตอนการจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนและผู ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  

ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของผูไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดสวนเสียและนําความคิดเห็นมาประกอบ 

การพิจารณายกรางอยางตอเน่ือง โดยไดมีการดําเนินการจัดการประชุมช้ีแจงและรับฟงความคิดเห็น จํานวน 13 ครั้ง 

และการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... 

ผานเว็บไซตกรมพลศึกษา ดังตอไปน้ี 

http://www.dpe.go.th/
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  1. การประชุมช้ีแจงนายกสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริม

มาตรฐานผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หองปาริชาติ โรงแรมโกลเดนทิวลิป 

ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

  2. การประชุมรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและ 

ผูตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมคอนเวนช่ัน ซีดี ช้ัน 1 โรงแรมแอมบาสเดอร 

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

  3. การประชุมรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬา 

พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอรท จังหวัดสงขลา  

  4. การประชุมช้ีแจงสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐาน 
ผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หองกษัตริยศึก 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 
กรุงเทพฯ 

  5. การประชุมช้ีแจงทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัด นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ หองประชุมเชียงดาว โรงแรมดวง
ตะวัน จังหวัดชียงใหม 

 6. การประชุมช้ีแจงทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัด นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ภาคกลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ หองประชุมแคทลียา 2 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

 7. การประชุมช้ีแจงทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัด นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ภาคใต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หองประชุมนางยวน โรงแรมดิโอ
วาเลย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 8. การประชุมช้ีแจงทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัด นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ หองประชุม
ปริ๊นเซส โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

 9. การประชุมช้ีแจงสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระดับพื้นฐาน 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬา 
แหงประเทศไทย 

 10. การประชุมช้ีแจงสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระดับพื้นฐาน 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬา 
แหงประเทศไทย 

 11. การประชุมช้ีแจงสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระดับพื้นฐาน 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬา 
แหงประเทศไทย 



ied

orle). n'l:ti:v"utufirstail'lnlfiNrrrvi.r:i:srylfllylurrny{nr,4rindnfifi:fiilau:il:*fr'uduqru1!
!-.idt

rfroiufi bo fiurF)il bdbo ru ria':l:v%rt o, rYu d Er'lnirrafiufl?yrfiu:fr et :01t 1r:y?lulllrr:ur fll:fiHl
c

rvisil:srlifilufl

<,ro:. firrt:Y--rrhn:rufrnu#uir.tw:v:rtlr-r'rgqffiri*a3ilx.J1fi:-q1uq fifi0ufifilrrayfrfr'piBufiN'r
ea!

,c!\t
v,I.fll. .... r.jruliu'ltsrn:lj?{nfiflu't http//vo"ww.dpe.go.th :v:a'ix{ufi br€r fi6l1erttn:.t - d frnuruu bdbo

S 4, u . , , aj-LerufrrirErrirriil:vtlutJ:vn-erL6lu 
viorrfrarrmvfir,tr{.iu{fl frdruranr:e{rfn.rrunrtfirnur,{u"l:yrurh,rr!

t'.rr,n{n fr'l3r,n:aurerufiNr*dnJ:utrfltv}u ziuilcr:ail'ln:iflr,c'lufis{rr,rfr,r anrffr:n'r;finur rjnitrrnT :!U
Hr 1a u o q 4 , u d 4 d o y t * r d q {
hi0.Jf'lflEunH'l tlanAunW'] uatf'11,{1 Aa!'ln$ufllx'l Q-lu'lu o,,oler6) nu uayltil:strtutt]roruEtarLazu'iuuirrLqlFt!e,

n?3]1\afinul http//mrrw.dpe.go.th siruru e.loro Frl.J LtnsufiFi{qtulfiorauonrtrfrnrriudru?u ob ertJ

rfratfrlirni::'lllyrurnyirri:rur,ia1'.ip,rnrr1:YLfi,in:r:r6nulu6'snfirrtixfruu6': rJ:y16uflryi,tr
a'rrralvrnnuo'rftnllerrlrnfiLvlrliuLiuntuonil::uIeru:i'rh] ,J:anoltrlEi:urJ:yr6urJruirrfreirfiru 16ri,iiult-

(*,) nrr:i#sratot{r.lfrrTfrurirfrfrflinncufixry$offefrufir,crodrfrru'jrEiuryarrur:ndrsiatrliei
rrSokiourri: cyfi zu n rf, uorir.rh

(1e:) rJ:vifiuflqurrffu:frinrrar{oltu"luiBocn{uaxrffi6runrr:i{nrrriarur:arorffinaoufiNr
jail-

tv 4 d
LLAvtiaFlfiufll,{'t

td.i-adi"od
(en) rlivlnutilu?fl1..j1u0flfi'rfiaufllfiLnLuvl:y:ttnquqnlnrrL:'t{}.1'tiit:.1 d
(<) n.lrllvlrsa:LlfiurrTla'rritl:vnorroaailsn:::rnr:ri,:laBrtrrn:rrufrflnaoufilg,lunvfrflreifrufiwr

su!
(a) rirrucYfl Leull0d"rio1r Lu{1unr:i#nr:dr laBlffi naoufi wruav {frnfr ufl wr

,fotittn'finrt.,irnrT:rrdr1nirnvdr,qs"L#Eifiriruufiur"ilorlfiYur,r:'ri::'ruayrdErflu#r #freirui6'ei-:urfiuti , $ 
_-- -

finttut{r"lttta#'d#.rJauunr:tauo:'i{?!:ur.}tfry{fifi inu:rrrnyuEuriil:'rfliln'lxrTru,irun'l:Yrfl.rr}?r3.J
6rri#uuu::fi'rufjufinirn:iyrinrriruaunynrrxs"rriiulunr:m:ryr";y:rtfrrudGd

1 uu

iltt,

tofl:oq'l'tn't:tauci'tcn:s:rsrialAu*frfilfr'r,irrf,un'l:iiitlfi:yr1tlnorsfin-'r'irfr:snr:raualiotEio
l6J

u4d,ya€a4J,a4v
f]6ilB:{3lua:'} tlnv:uLUu1jx1a']ufin ilLittu9lLLnv?0ill:Lau0t;o"ln anruv5tuun5r un't4-

0n.J'aJJl,
{urta'lrnr:ni fi fr nr:finel)

:0{861"Jft t]:}lyia fi fl ul
dd

:ftbr'l; 1tt]'tT L!?1uafi ! fl ilT3Jx,,|nfi fl B't

oer ilTfl$lFllJ lsdbo

i't:ilfinfiil19'l

anrfudi'aru1u nn'r n T nlTyrnfi nur *ny nr:fi wr
9

lvr:6r,'ld o Lqrds.r6,, snddd. o ctbrdor'aorordd
s
L?l:fi1: o bdnjc.l enddd


