การตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไขปรับปรุง
ส่วนราชการผู้เสนอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ยกเลิก

1. วัตถุประสงค์เป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถของประชาชน
ในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดกลไกการพัฒนานโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สมควรมีคณะกรรมการ นโยบายการกีฬาแห่งชาติเพื่อทาหน้าที่จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกากับ ติดตาม และขับเคลื่อน การดาเนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเป็นผลให้การ
บริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการบูรณาการการทางาน ทรัพยากรและความร่วมมือ
ระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาการกีฬาขั้น
พื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศใน ทุกระดับ กีฬาเพื่อการอาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา อุตสาหกรรม
การกีฬา รวมถึงพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมให้กีฬาเป็นเครื่องมือขจัดความเหลื่อมล้า
และสร้างความสามัคคีสันติสุขของสังคม
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่อให้การบริหารและการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมกีฬาที่สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้สู่ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน การมีคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตลอดจนกากับ
ดูแล ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะทาให้การขับเคลื่อนกีฬา
ของประเทศเกิดสัมฤทธิผลได้
1.3 การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
1.3.1 ทางเลือกที่ 1 ใช้กลไกการบริหารจัดการกีฬาที่มีอยู่เดิม มีข้อเสียคือ ขาดเอกภาพในการ
ทางาน นโยบายใหม่ๆที่เกิดขึ้น ขาดการบูรณาการการทางาน แผนงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงไม่มีอานาจในการกากับดูแล
1.3.2 ทางเลือกที่ 2 มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มีข้อดีคือคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบการทางาน
ร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย
1.4 มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการกากับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มา 5 ฉบับ ซึ่งปัจจุบัน
เป็นแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ( พ.ศ.2555-2559) แต่พบว่า ยังมีนโยบายสาคัญหลายประการที่ไม่
สามารถดาเนินการขับเคลื่ อนและบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เนื่องจากการดาเนินงานดังกล่าวจะต้องได้รับความ
ร่วมมือและการบูรณาการจากภาคเอกชนและท้องถิ่นด้วยเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนและพัฒนา
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นโยบาย ด้านการกีฬาของประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาและกากับดูแลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องได้เพียงใด
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายด้านการกีฬาของประเทศ โดยมีอานาจหน้าที่ จัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กากับดูแลและติดตาม และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
2) มีจัดทาแผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
3) เกิดการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่ างเป็นระบบและมีการบูรณาการใน
ทุกระดับ
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่ อรั ฐ ต่ า งประเทศหรื อองค์การระหว่ า งประเทศใด ในเรื่ อ งใด การดาเนิน การดั งกล่า วจะเป็น ผลดีหรื อ
ก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
- -ไม่มกี ารทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแต่อย่างใด

2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
ภารกิจนี้ควรร่วมกับเอกชนหรือไม่อย่างไร
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ เป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เอกชนไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งในการดาเนิ นการกระทรวงฯ ได้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาพเอกชน
ด้วยแล้ว
2.2 เมื่อค านึงถึงประสิทธิภ าพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริ การประชาชน ควรทาภารกิจ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือไม่ เพราะเหตุใด
คณะกรรมการนโยบายการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานจากภาครั ฐ 14 หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชน 12 หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น 3 หน่วยงาน.โดยมีสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทา
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการเป็น
กลไกการทางานสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและมุ่งให้ เกิดการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการกีฬา ในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่าง
เป็นระบบและมีการ บูรณาการในทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาจะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
การจัดทาพระราชบัญญัตินี้มิได้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 ความสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน นโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)
- - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในเรื่องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา และนันทนาการ
 หน้าที่ของรัฐและนโยบายแห่งรัฐ
- -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการบัญญัติเรื่องการกีฬาและบทบาทหน้าที่
ของการกีฬาไว้อย่างชัดเจนใน มาตรา ๗๑ วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอัน
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
 ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาการกีฬา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย ๔.๐ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยนวัตกรรม และมุ่งสู่
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่เป้าหมายที่จะ
ลดความเหลื่อมพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เกี่ยวกับการกีฬา ได้แก่ 1)
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 2) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาการกีฬา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออก
กาลังกายโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
1)ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อทาหน้าที่จัดทาและขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ 3) ส่งเสริมการดาเนินการของ
ภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา 4)จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้านการกีฬาเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค 5) ส่งเสริมการพัฒนานวั ตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬา
ดาเนินการวิจัยและพัฒนา และนานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมกีฬาทั้งในรูปแบบของการผลิตสินค้าและการให้บริการด้านการกีฬา
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แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการส่งเสริมกีฬา
แนวทางปฏิรูปด้านการกีฬาของประเทศ : ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกในระดับรากฐานที่มีต่อ
การกีฬาของประชาชนในประเทศ เพื่อให้ การกีฬาเป็นส่ วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เ ปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการกีฬาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งจาเป็นต้อง
มีระบบบริ หารจัดการโครงสร้าง การวางแผนกลไกในการขับเคลื่ อน และมียุทธศาสตร์ในการจัดการการกีฬาให้
ครอบคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนาการกีฬาที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อให้การกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และวินัย ตลอดจนแสดงศักยภาพของคนในประเทศ
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางการบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการกากับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มาแล้วจานวน 6
ฉบับ ผ่านมาได้ใช้มาตรการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง พบว่ายังไม่ประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินงานเท่าที่ควร ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) โดยมุ่งไปในทิศ
ทางการนากีฬามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
จากการกีฬา โดยมียุทธศาสตร์หลักใน 5 ด้าน เป็น 5 เสาหลักของการพัฒนา ได้แก่ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน
กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อ ความเป็ น เลิ ศ และการบริห ารจัดการการกีฬา ซึ่ง จากผลการดาเนินงานขับเคลื่ อ น
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมา ฉบับที่ 1-5 พบว่ายังมีนโยบายสาคัญหลายประการที่ไม่สามารถดาเนินการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ซึ่งด้วยบทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬายังไม่สามารถไปจัดการหรือกากับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติได้
ถึงแม้จะมีคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันในระดับต่างๆ ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
ดาเนินงานดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือและการบูรณาการจากภาคเอกชนและท้องถิ่นด้ วยเป็นสาคัญ และไม่
มีกฎหมายในการกากับให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินงานตามแผน
- ดังนั้น จึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ โดยการตราพระราชบัญญัติ
เพื่อให้คณะกรรมการมีอานาจในการกากับติดตามการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผล จึงจาเป็นต้อง
ใช้ขอบเขตความสาคัญของพระราชบัญญัตินี้ในการวางแผนพัฒนาการกีฬาและมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการรวมทั้ง กากับติดตามและประเมินผล อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการ
กีฬาเป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดสัมฤทธิผล
3.3 ในการทาภารกิจนั้นเหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจาก การจัดทาพระราชบัญญัตินี้ เป็นภารกิจหนึ่งของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ
ขณะนี้มีแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2560-2564 แล้ว ซึ่งควรมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติขึ้นมาขับเคลื่อนให้การพัฒนานั้นบรรลุผล ได้ทันเวลาสอดคล้องกับสถานการณ์
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องทีท่ วั่ ประเทศ เนื่องจากเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของคณะทางานและแผนระดับชาติเพื่อการบริหารจัดการกีฬาที่ใช้เพื่อการพัฒนาครอบคลุมทั้งประเทศ
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
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ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้เป็นการจัดตั้งคระกรรมการระดับชาติ ใช้ครอบคลุมประชาชนในวงกว้าง
ทั้งประเทศ
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุทใี่ ช้ระบบดังกล่าว เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้เกิดการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติกากับ
ติดตามให้หน่วยงานต่างๆดาเนินการตามแผน
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
-ไม่มี
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 พระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการกี ฬ าแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....เป็ น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ ให้ มี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเป็นหลัก โดยมีความจาเป็นเพื่อ ทา
หน้าที่เป็นกลไกในการบริหารและพัฒนาการกีฬาของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.8.2 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่มีความซ้าซ้อนกับคณะกรรมการชุดอื่น
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายด้านการกีฬาของ
ประเทศ มีอานาจหน้าที่จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กากับดูแลและติดตาม และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติจากภาครัฐ 14 หน่วยงาน ภาคเอกชน
12 หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น 3 หน่วยงาน รวม 29 คน โดยคณะกรรมการนโยบายการแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และรองประธานการรมการ
(1) นายกรัฐมนตรี (หรือ รองนายกรัฐมนตรี)
เป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง 16 คน
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานที่มีภารกิจการส่งเสริมกีฬาโดยตรง )
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยงานที่มีภารกิจการส่งเสริมกีฬาโดยตรง )
(5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หน่วยงานที่มีภารกิจการส่งเสริมกีฬาโดยตรง )
(6) ปลัดกระทรวงกลาโหม
(หน่วยงานสนับสนุน)
(7) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (หน่วยงานสนับสนุน)
(8) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หน่วยงานสนับสนุน)
(9) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ (กากับ/สนับสนุนแผนงบประมาณ)
(10) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กากับความสอดคล้อง)
(11) อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (ส่งเสริมการศึกษากีฬาทุกระดับ)
(12) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (กีฬาระดับสากล)
(13) ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (กีฬาระดับสากล)
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(14) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส่งเสริมกีฬาท้องถิ่น)
(15) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส่งเสริมกีฬาท้องถิ่น)
(16) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย (ส่งเสริมกีฬาท้องถิ่น)
(17) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา)
(18) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน
(19-24) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬา ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน
การศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิศวกรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา
กรรมการจากการคัดเลือกผู้แทนสมาคมกีฬา
(25) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คาว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคม
กีฬาที่ใช้คาว่า “แห่งประเทศไทย” จานวนหนึ่งคน
(26) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
จานวนหนึ่งคน
(27) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒8) อธิบดีกรมพลศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(29) ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
มีการใช้ดุลยพินิจในกาหนดการหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคม
กีฬาผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยรัฐมนตรีออกระเบียบ
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
พระราชบัญญัตินี้ ไม่มีการกาหนดโทษไว้

4.ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน
หรือไม่
- กฎหมายนี้ไม่มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
- ยังไม่เคยมีการตราพระราชบัญญัติในลักษณะนี้

5.ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง ได้แก่
หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข สมาคมกีฬา เป็นต้น
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนทุกกลุ่ม
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5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
1) ด้านเศรษฐกิจ
- ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดกลไกในการขับเคลื่อนการกีฬาเป็นให้เป็น
ส่วนสาคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ใน
ระดับชั้นนาของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหาร
จัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ นักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
- ผลกระทบเชิงลบเชิงลบ : ไม่มี
2) ด้านสังคม
- ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากีฬาของประเทศ
โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมกีฬาเป็นวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสาคัญในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะนาไปสู่การให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของ
กีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬาอย่างเท่าเทียม โดยสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนากีฬา พัฒนาบุคลากรการกีฬาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการ
กีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการจัดการแข่งขันกีฬ ามวลชนใน
ระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งส่งเสริมในมิติของการสร้างความรัก ความสามัคคี ระเบียบ
วินัย นาใจนักกีฬา นามาซึ่งการสร้างสันติสุข ภายใต้ปรัชญา “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
- - ผลกระทบเชิงลบ : ไม่มี
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
- ไม่มีเรื่องการจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
5.3 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
1) ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในด้านของสุขภาพ ความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬาได้อย่างทั่วถึง
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้โดยที่ทาให้มีการจัดการทรัพยากรการ
กีฬา พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกีฬาที่สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง
3) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมการปฏิบัติราชการอย่างไร
4) การพัฒนาการกีฬามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทาให้สามารถลดงบประมาณแผ่นดินและแก้ปัญหาการทางานซ้าซ้อน
5) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ กลไกและวิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนิน
งานตามแผน
5.4 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
- กฎหมายนี้ไม่ได้มีลักษณะบังคับ กากับ ความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องการ
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จัดระบบงาน ประสานงาน การจัดตั้งอนุกรรมการต่างๆ และการกากับ ดูแลให้มีการดาเนินงานตามแผน ซึ่งเกิด
จากอัตรากาลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ

6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการดาเนินงาน โดย
มีการวางแผนมอบหมายหน่วยงานและบุคลากรในรูปแบบคณะทางานด้วยวิธีเกลี่ยอัตรากาลังในหน่วยงาน ไม่มี
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องงบลงทุนและงบบุคลากร
6.2 กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยมีการประชุมชี้แจง และมีการจัดทาแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 - 2564 อีกทั้งมีจัดตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการ
ทางานหากมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎ
7.1 ปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการระดับชาติรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาโดยตรง บทบาท
ภารกิจ ในการส่งเสริมสนับสนุ นในการจัดกีฬามีห ลายหน่วยงานรับผิดชอบในเชิงการจัดกิจกรรมซึ่งการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติเข้ามาดูแลจะทาให้ลดการซ้าซ้อนของกิจกรรมและงบประมาณ
7.2 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
แผนต้องจัดทาแผนปฏิบัติการและมีการบูรณาการการทางานร่วมกันในการดาเนินการ
7.3 ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมาย ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่อ งเที่ ย วและกี ฬ า เนื่ อ งจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินภารกิจด้านกีฬา

8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 มีระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
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8.2 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น รวม 29 คน จากภาครัฐ 14 คน ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนสมาคมกีฬา 12 คน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คน ซึ่งการจัดตั้งเช่นนี้ คานึงถึงความสาคัญตามอานาจหน้าที่ กลไกการทางาน และความ
สมดุลของการร่วมมือแบบประชารัฐเป็นหลัก

9 การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 พระราชบัญญัตินี้มีกฎหมายลาดับรองซึ่งออกเป็นประกาศ/ระเบียบ ดังนี้
มาตรา
มาตรา 4

รายละเอียด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 180 วั น นับแต่ วันที่พระ
ซึ่งมาจากผู้แทนสมาคมกีฬามาตรา 4(4)(5)และ(6)
ราช บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

9.2 การตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจของรัฐ หรือ เพิ่มภาระแก่บุคคลเกินสมควร
มีการกาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์) เพื่อป้องกันมิให้กรรมการใช้อานาจหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ สมาคมกีฬา ผู้ประกอบการ
10.2 ผู้เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนการจัดทาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... ได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนาความเห็นมาประกอบการพิจารณายกร่าง
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ก.ขั้นตอนการจัดทาร่าง ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาขึ้น
โดยมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็ น คณะท างาน เช่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งาน ก.พ.ร. ส านั ก งบประมาณ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นต้น เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งพิจารณา
ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พร้อมทั้ง ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูล เพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... และนาเสนอที่ประชุมพิจารณารวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้
1) การประชุมชี้แจงคณะทางานจัดทาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ประชุม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขต ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ และ
มอบหมายคณะทางานศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติ ฯ ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จั ดทารายละเอียด
ของข้อกฎหมายต่อไป
2) การประชุม คณะทางานศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมทราบวัตถุประสงค์ และขอบเขต ประเด็นที่เป็น
สาระสาคัญของ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ตามที่คณะทางานฯ กาหนดแนวทางไว้
3) การประชุมคณะทางานศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในรายมาตรา
4) การประชุมคณะทางานศึกษาข้อมู ล เพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่ งชาติ
พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในหมวดกองทุนพัฒนากีฬาชาติ และปรับปรุง
รายละเอียดความเหมาะสมสอดคล้องของข้อกฎหมายในแต่ละมาตรา
5) นาเสนอร่างพระราชบัญญัติรับฟังความคิดเห็น ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทน
จากสานักงานกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยได้พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น
ต่อรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
6) ประชุม คณะทางานร่ ว มกับ ปรับปรุงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฯ วันที่ 31 พฤษภาคม
2559
ข.ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะทากรรมการกฤษฎีกาได้
เชิญหน่วยงาน มาชี้แจงรายละเอียด ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และการกีฬ าแห่ง
ประเทศไทย
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ส านัก งบประมาณ ส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า
สานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทัง้ นี้ จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เป็นเวลา 16 วัน
เมื่อครบกาหนดแล้วไม่มีความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
๑๐.๒ การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานหลักเกณฑ์การตรวจสองความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติซึ่งได้แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายต่อประชาชน ตามแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรา
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77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 แล้ว
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th และเว็บไซต์กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th
๑๐.๓ การจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญ ดังนี้
10.3.1 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังความคิดเห็นโดยเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... การวิเคราะห์ผลกระทบ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th และเว็บไซต์กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
www.lawamendment.go.th
10.3.2 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังความคิดเห็น 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง
9 พฤษภาคม 2560
10.3.3 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เผยแพร่ทั่วประเทศแก่ส่วน
ราชการและประชาชนทั่วไป
10.3.4 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ได้แก่ (1) หลักการ เหตุผลและคานิยาม
(2) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (3) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (4) การดาเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ และ (5) อื่นๆ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว มีผู้สนใจอ่านจานวน 445 คน ซึ่งไม่มีผู้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือคัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะนาผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอ
ต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

(นายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หมายเลขติดต่อ 0 2356 0740

