บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญและผลกระทบตอประชาชน
ของรางพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....
1.เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ

โดยที่การกีฬาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถของประชาชนในการ
พัฒนาประเทศ แตประเทศไทยยังขาดกลไกการพัฒนานโยบายพื้นฐานเพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง สมควรมีคณะกรรมการ นโยบายการกีฬาแหงชาติเพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ รวมทั้งกํากับ ติดตาม และขับเคลื่อน การดําเนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเปนผลใหการ
บริหารจัดการดานการกีฬาเปนระบบและมีเครือขายในการพัฒนาการกีฬาอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

2.สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ

รางพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุป ดังนี้
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “คกช.” ประกอบดวย
(๑)นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒)รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบหกคน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคม
องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาราลิมปกแหงประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณเปนที่ประจักษดานการกีฬา ดานการบริหารจัดการกีฬา ดานกฎหมาย ดาน
เศรษฐศาสตร ดานการศึกษา ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตรการกีฬา ดานวิศวกรรม หรือดานอื่นที่เปน
ประโยชนตอการกีฬา
(๕) ผูแทนสมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” จํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจาก การเลือกกันเอง
ของนายกสมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง ของนายกสมาคม
กีฬาแหงจังหวัด เปนกรรมการ
นอกจากนี้ไดกําหนดใหใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และ
อธิบดีกรมพลศึกษาและผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (รางมาตรา 4)
2.2 กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ มีหนาที่และอํานาจในการจัดทํานโยบายและ
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินการดานการกีฬาของประเทศ เสนอ

มาตรการแกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ รวมทั้ง กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (รางมาตรา 9)
2.3 กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ดังนี้
(1) กําหนดใหใหคณะกรรมนโยบายการกีฬาแหงชาติ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ใชบังคับ คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นได
(รางมาตรา 13 )
(2) กําหนดรายละเอียดของแผนพัฒนาการการกีฬาแหงชาติ และแนวทางการดําเนินงานเรื่อง
ตางๆ ที่สําคัญและจําเปนตองมีในแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เชน แนวทางการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา รวมทั้งจัดโครงสรางพื้นฐานและบริการดานการกีฬา ใหครอบคลุมทั่วถึง และมีความพรอม
ใหบริการแกประชาชนอยางเปนธรรม ทันสมัย และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือทองถิ่น เพื่อใหประชาชน ใชประโยชนรวมกันในการกีฬา รวมทั้ง จัดใหมีการ
เขาถึงบริการดานการกีฬาอยางทั่วถึง (รางมาตรา 13)
(3) กําหนดใหหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (ราง
มาตรา 15)
2.4 กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
2.5 กําหนดบทเฉพาะกาล เพื่อรองวาระเริ่มแรกที่ยังไมมีการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา 4(4)
(5)และ (6) ใหคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา
๔ (๑) (๒) (๓) และใหปลัดกระทรวง การทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษา
และผูวาการการกีฬา แหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขา นุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
นโยบายการกีฬาแหงชาติตามพระราช บัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการตาม
มาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) (รางมาตรา 18)

3.ผลกระทบและความคุมคา
3.1 ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายนี้ ไดแก
 ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง ไดแก
หนวยงานราชการ เชน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข สมาคมกีฬา เปนตน
 ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชนทุกกลุม

3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว
1) ดานเศรษฐกิจ
- ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนการกีฬาเปนใหเปน
สวนสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยูใน
ระดับชั้นนําของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสรางกิจกรรมดานการกีฬาในทุกระดับ ผลักดันใหภาครัฐและเอกชนมี
สวนรวมในการสราง สงเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬา และสงเสริมการบริหาร
จัดการกีฬาใหมีมาตรฐานที่ดี ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ไดแก นักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
- ผลกระทบเชิงลบเชิงลบ : ไมมี
2) ดานสังคม
- ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากีฬาของประเทศ
โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมกีฬาเปนวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสวน และเปนกลไกสําคัญในการสรางคุณคา
ทางสังคมและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการใหประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชนของ
กีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเลนกีฬาหรือชมกีฬาอยางเทาเทียม โดยสราง
ปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนากีฬา พัฒนาบุคลากรการกีฬาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬา กิจกรรมดานการ
กีฬา องคกรกีฬา องคความรูวิทยาศาสตรการกีฬา รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการจัดการแขงขันกีฬามวลชนใน
ระดับตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยมุงสงเสริมในมิติของการสรางความรัก ความสามัคคี ระเบียบ
วินัย นําใจนักกีฬา นํามาซึ่งการสรางสันติสุข ภายใตปรัชญา “กีฬาสรางคน คนสรางชาติ”
- - ผลกระทบเชิงลบ : ไมมี
3.3 ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
1) ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในดานของสุขภาพ ความแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ
สามารถเขาถึงการใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬาไดอยางทั่วถึง
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยจะสามารถชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและมีการเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน ใหเปนแหลงสรางรายไดโดยที่ทําใหมีการจัดการทรัพยากรการ
กีฬา พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกีฬาที่สรางรายได เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเสริมสราง
ประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมการปฏิบัติราชการอยางไร
4) การพัฒนาการกีฬามีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกัน
ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ทําใหสามารถลดงบประมาณแผนดินและแกปญหาการทํางานซ้ําซอน
5) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ กลไกและวิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิน
งานตามแผน
3.4 ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
- กฎหมายนี้ไมไดมีลักษณะบังคับ กํากับ ความยุงยากที่อาจเกิดขึ้นในชวงแรกอาจจะมีเรื่องการ
จัดระบบงาน ประสานงาน การจัดตั้งอนุกรรมการตางๆ และการกํากับ ดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผน ซึ่งเกิด
จากอัตรากําลังเจาหนาที่มีไมเพียงพอ

4. ความพรอมของรัฐ
4.1 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใชการประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆในการดําเนินงาน โดย
มีการวางแผนมอบหมายหนวยงานและบุคลากรในรูปแบบคณะทํางานดวยวิธีเกลี่ยอัตรากําลังในหนวยงาน ไมมี
การจัดตั้งหนวยงานใหม จึงไมมีภาระคาใชจายในเรื่องงบลงทุนและงบบุคลากร
4.2 กระทรวงฯ ไดเตรียมความพรอมของบุคลากรโดยมีการประชุมชี้แจง และมีการจัดทําแผนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 - 2564 อีกทั้งมีจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อรองรับการ
ทํางานหากมีการประกาศใชกฎหมายแลว

5.หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎ

5.1 ปจจุบันยังไมมีคณะกรรมการระดับชาติรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายดานกีฬาโดยตรง บทบาท
ภารกิ จในการสงเสริมสนับสนุนในการจั ดกีฬามีหลายหนว ยงานรับผิดชอบในเชิงการจั ดกิจกรรมซึ่ งการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติเขามาดูแลจะทําใหลดการซ้ําซอนของกิจกรรมและงบประมาณ
5.2 ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตาม
แผนตองจัดทําแผนปฏิบัติการและมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในการดําเนินการ
5.3 ผู รั ก ษาการตามกฎหมาย ได แ ก รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า เนื่ อ งจาก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหนวยงานหลักในการดําเนินภารกิจดานกีฬา
……………………………………………

