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พระราชบัญญัติ 

นโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การกีฬา”  หมายความว่า  การกระทําหรือการดําเนินการใดที่เก่ียวกับกีฬา 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“สมาคมกีฬา”  หมายความว่า  สมาคมกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “คกช.”  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบแปดคน  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา  ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย   
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล 
แห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากบุคคล 
ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬา  ด้านการบริหารจัดการกีฬา  
ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านการศึกษา  ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  ด้านวิศวกรรม  
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา 

(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง
ของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัด  เป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีกรมพลศึกษา
และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕ กรรมการตามมาตรา  ๔   (๔ )  (๕ )  และ  (๖ )  ต้องมี คุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
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(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้ 

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่   

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่ 
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  (๕)  

และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ ออก  เพราะบกพร่องต่ อหน้ าที่   มีความประพฤติ เสื่ อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕ 
กรรมการตามมาตรา  ๔  (๕)  หรือ  (๖)  นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว   

ให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือพ้นจากตําแหน่งนายกสมาคมของสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  หรือ
นายกสมาคมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  (๕)  และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
ให้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทน  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการน้ันเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้ง
หรือเลือกกรรมการแทนก็ได้  โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
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ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซ่ึงได้รับ 
การแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้น  อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินการด้านการกีฬาของประเทศ  รวมทั้งเสนอ

มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  และ 
การปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ 

(๓) พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติ  ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา  รวมทั้งให้มีการจัดทํา
มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา 

(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา  เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  

(๗) เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและติดตามการดําเนินการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิ จฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุมให้ ถือ เสียงข้ างมาก   กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง 
ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

อาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ความเห็น  หรือคําแนะนําที่เก่ียวข้องกับการกีฬาได้
เม่ือเห็นสมควร 

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติใช้บังคับ  
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้  โดยให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา  ๑๓  ต้องกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาการกีฬา  วิธีปฏิบัติ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ 
ให้ชัดเจน  และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดําเนินการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน  กีฬาเพื่อมวลชน  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
กีฬาเพื่อการอาชีพ  กีฬาเพื่อคนพิการ  และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(๒) การสง่เสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
(๓) การจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬา  ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อม

ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม  ทันสมัย  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ตลอดจนพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา  รวมทั้ง
จัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง 

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา  รวมท้ังกําหนด 
ให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 

(๕) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ  
ศักยภาพ  และคุณธรรม  
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(๖) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๗) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 
(๘) การดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดําเนินการให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
(๙) การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

(๑๐) การประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
มาตรา ๑๕ เม่ือได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่ กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรา ๑๖ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ   
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  รวมถึง
ศึกษาและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรรมการ 

(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนํานโยบายและแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และ
พัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ 

(๔) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

(๖) สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการกีฬา  
แนวโน้มการกีฬา  รวมทั้งการจัดทําและเผยแพร่สถิติการกีฬาของประเทศ 
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(๗) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาหรือดําเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใด 
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

(๘) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการกีฬา 
(๙) จัดทํารายงานสถานการณ์เก่ียวกับการกีฬาและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(๑๐) จัดทําและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการกีฬา  เพื่อสร้างประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการการกีฬาของประเทศ  ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการกีฬาของประเทศ  ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๗ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ  ประกอบด้วย  

กรรมการตามมาตรา  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  และให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ทั้งนี้   
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ ยังไม่มีแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทําขึ้นและใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะได้มีการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับน้ี   คือ   โดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยสําคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศ  แต่ประเทศไทย 
ยังขาดกลไกการพัฒนานโยบายพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ   และทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
สมควรมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่ งชาติ   เพ่ื อทํ าห น้าที่ จัดทํ าน โยบายและแผนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติ  รวมทั้ งกํากับ   ติดตาม  และขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายและแผนน้ัน   
อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


