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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน ผูแทนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง จึ ง เป น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ได ว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะสามารถนํ า
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สํานักวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะ
ใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
กีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดานการเสริมสรางสุขภาพ
พลานามัย ใหแข็งแรง และจิตใจที่แจมใส นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยใหประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นําไปสูการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาคนในชาติใหมีความ
สามัคคี มีระเบียบวินัย รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง และประเทศชาติ ตองอาศัยการกีฬาเปนสื่อ
สําคัญ การกีฬาจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองไดรับการสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยถวนหนา
การกีฬาแหงประเทศไทยและสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา (กรมพลศึกษาเดิม) ไดถายโอนภารกิจงานสงเสริมกีฬาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีขอบเขตการถายโอนภารกิจโดยสรุป ดังนี้
สนามกีฬาระดับจังหวัด ถายโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสนามกีฬานั้นตั้งอยู
ยกเวน สนามกีฬาที่มีวิทยาลัยพลศึกษาตั้งอยู 13 แหง ใหอยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
สนามกีฬาระดับรอง ถายโอนใหแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสนามกีฬานั้น
ตั้งอยู ยกเวนสนามกีฬาที่อยูในโรงเรียน สถานศึกษา ใหอยูในความดูแลของสถานศึกษา นั้น
การกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ถายโอนใหแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด และโครงการลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบลถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบล
การจัดหาอุปกรณกีฬา ถายโอนใหแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นอกจากภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีภารกิจดานการสงเสริมกีฬา ดังนี้
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z พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(4) ใหมีสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ”
z พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
มาตรา 57 เทศบาลนคร อาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได”
z พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยู
ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”
-

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่น สมควรใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(12) จั ด ให มี แ ละบํ า รุ ง สถานที่ สํ า หรั บ การกี ฬ า สถานพั ก ผ อ นหย อ นใจ
สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุม อบรมสําหรับราษฎร”
z พระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(14) การสงเสริมกีฬา
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มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การส ง เสริ ม การกี ฬ า จารี ต ประเพณี และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของ
ทองถิ่น”
ดังนั้นมาตรฐานการสงเสริมกีฬานี้ จะเปนประโยชนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการดานการสงเสริมกีฬาตามภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานไดอยางมีมาตรฐาน

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดานการ
สงเสริมกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาไปใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เชน การจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น การจัดตั้ง
งบประมาณ การสรรหาและการพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง ใช ใ นการติ ด ตามตรวจสอบกํ า กั บดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1.2.3 เพื่ อ ให ก ารส ง เสริ ม กี ฬ าขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการ
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพ พลานามัย ความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจของประชาชน

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานการสงเสริมกีฬาไดกําหนดแนวทางในการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวม 5 ดาน ประกอบดวย
1.3.1 ดานสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬาและสวนสุขภาพ
1.3.2 ดานอุปกรณกีฬา อาคาร และสถานที่
1.3.3 ดานการบริหารจัดการ
1.3.4 ดานบุคลากร
1.3.5 ดานการจัดกิจกรรม
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1.4 คํานิยาม
1.4.1 กี ฬ า หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ใ ช ร า งกายเป น สื่ อ ในการเคลื่ อ นไหว โดยมี รู ป แบบและ
ระเบียบวิธีตามกติกาที่กําหนด และทําใหเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน ทาทายความสามารถ ซึ่งจะใชเปน
กิจกรรมการแขงขันหรือ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีก็ได
1.4.2 การส งเสริ มกีฬา หมายถึง การดําเนิ นการใดๆ ขององคกรปกครองส วนทอ งถิ่น ที่
อํานวยประโยชนแกประชาชนในการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางทั่วถึง ซึ่งรวมถึงการจัดหาสถานที่
บุคลากร อุปกรณ และงบประมาณ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนอันมีผลตอการพัฒนาการ
กีฬาของทองถิ่น
1.4.3 มาตรฐานการสงเสริมกีฬา หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑที่ระบุไวเพื่อเปนแนวทางใน
การส ง เสริ ม กี ฬ า ประกอบด ว ย มาตรฐานด า นสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย สนามกี ฬ าและสวนสุ ข ภาพ
มาตรฐานดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณกีฬา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานบุคลากร
และมาตรฐานดานการจัดกิจกรรม
1.4.4 สถานกีฬา หมายถึง สถานที่ดําเนินการกิจกรรมทางการกีฬา ประกอบดวย สนามกีฬา
ตางๆ รวมทั้งอาคารประกอบ ไดแก สํานักงานติดตอ หองพักนักกีฬา หองพยาบาล หองประชุม หอง
แถลงขาวกีฬา เปนตน
1.4.5 สนามกี ฬ าระดั บ จั ง หวั ด หมายถึ ง สนามกี ฬ ากลางของจั ง หวั ด ที่ จั ด สร า งโดย
งบประมาณของการกีฬาแหงประเทศไทย หรือของกรมพลศึกษา หรือของหนวยงานในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนสนามกีฬาหลักของจังหวัดในการจัดการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัด ระหวาง
จังหวัดหรือภาค หรือระดับชาติ โดยปกติจะเปนสนามขนาดมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบดวย สนามกีฬา
กลาง สําหรับการแขงขันฟุตบอลและมีลูรอบสนามเพื่อการแขงขันกรีฑาและอาจมีสนามอื่นๆ ประกอบ
เชน สระวายน้ํา โรงยิมเนเซียม เปนตน
1.4.6 สนามกี ฬาระดับรอง หมายถึง สนามกีฬาที่จัดสร างโดยงบประมาณของการกี ฬาแห ง
ประเทศไทย หรือหนวยงานอื่น เชน กรมพลศึกษา เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีเปาหมาย
เพื่อการจัดการแขงขันกีฬาในระดับอําเภอ หรือเพื่อกิจกรรมกีฬาของทองถิ่น เทศบาลตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล โดยปกติจะประกอบดวย สนามฟุตบอล และลูวิ่ง ซึ่งอาจจะมีหรือไมมีอาคารกีฬาอื่นก็ได
1.4.7 ลานกี ฬ าเอนกประสงค หมายถึ ง ลานโล ง กว า ง ตามปริ ม าณพื้ น ที่ ที่ จ ะจั ด หาได
สามารถใชเพื่อการเลนกีฬา หรือออกกําลังกาย หรือการทํากิจกรรมอื่นใดของชุมชน เชน การจัดงานตาม
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น หรือการชุมนุมเพื่อพบปะสังสรรคก็ได
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1.4.8 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญเปนพื้นฐานเพื่อกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬา
1.4.9 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญในการพัฒนายกระดับการสงเสริม
กีฬาใหมีความกาวหนามากกวาตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และเปนการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2528
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บทที่ 2
แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติ
และบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจถายโอน
รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนากีฬาของชาติ โดยไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตามแผนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531-2539) แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 -2544)
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) และไดจัดทํายุทธศาสตร 4 ปสรางกีฬาชาติ
(พ.ศ. 2548-2551) ประกอบดวยการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ และการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือใหประชาชนไมนอยกวา
รอยละ 60 ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และใหประเทศไทยมีการสงเสริม
กีฬาเพื่อสุขภาพ ตลอดจนกีฬาในระดับทองถิ่น และกีฬาเพื่อการแขงขันในระดับสากล
แมวารัฐบาลไดมีนโยบายในการกระจายการพัฒนากีฬาไปสูทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
เปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเลนกีฬาและออกกําลังกายใหมากที่สุด แตสภาพการดําเนินงาน
พบปญหาหลายดาน อาทิ ดานบุคลากร ดานสถานที่และอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ เนื่องจาก
ขาดรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฉะนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการสงเสริมกีฬา
จึงควรวิเคราะหและพิจารณาภารกิจและดําเนินการตามความเหมาะสม และตามศักยภาพของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและขององคกรที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร 4 ป สรางกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร 4 ปสราง
กี ฬ าชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551) และให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังนี้
2.1.1 วิสัยทัศน
สรางกีฬาเปนวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ
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2.1.2 เปาหมายการพัฒนา
การใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให
ประเทศมีการสงเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ กีฬาในระดับทองถิ่น และกีฬาเพื่อการแขงขันใน
ระดับโลกอยางจริงจังและตอเนื่อง
2.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ
(1) แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลศึกษาในสถานศึกษาประกอบดวย
8 โครงการ เชนโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูพลศึกษา โครงการสรางลานกีฬาทุกโรงเรียน โครงการแขงขัน
กีฬาภายในโรงเรียน โครงการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ
(2) แผนงานสงเสริมการสรางนักกีฬาในสถานศึกษา ประกอบดวยโครงการ
1 School 1 Hero
(3) แผนงานส ง เสริม และพั ฒ นาโครงสร า งร า งกายของนั ก เรี ย นและเยาวชน
ประกอบดวย โครงการพัฒนาโครงสรางรางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ
(1) แผนงานสง เสริ ม และพั ฒ นาการออกกํ า ลั ง กาย กี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ
มวลชน ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการลานกีฬาและสวนสุขภาพชุมชนเมือง (Mini Sports Complex)
โครงการจัดจางอาสาพัฒนากีฬาประจําตําบล โครงการสงเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นเมือง โครงการวัน
กีฬาประจําสัปดาห
(2) แผนงานการสงเสริมกีฬามวลชน ประกอบดวย โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล
(3) แผนงานส ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถภาพของประชาชน ประกอบด ว ย
โครงการทดสอบสมรรถภาพของประชาชน
3) ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ
(1) แผนพัฒนาองคกรกีฬา ประกอบดวย 3 โครงการ คือ โครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด และสมาคมกีฬาจังหวัด โครงการจัดตั้งศูนยบริหารองคกรกีฬา (Sports City
Complex) โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
(2) แผนงานศูนยฝกกีฬาแหงชาติ ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการศูนยฝก
กีฬาแหงชาติ สนามกีฬาเมืองหลัก โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรการกีฬา โครงการศูนยฝกกีฬาบนที่สูง
โครงการศูนยฝกกีฬาแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร/ธนบุรี)

8

บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(3) แผนงานพั ฒนานักกีฬา ประกอบดวย 3 โครงการ คื อ โครงการ Sports Hero
โครงการชางเผือกในตางแดน โครงการสนับสนุนนักกีฬาสูความเปนเลิศ โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจที่มีรายได
(4) แผนงานพัฒนาบุคลากรกีฬา ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ผูฝกสอนกีฬา โครงการพัฒนาผูตัดสินกีฬา โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬา โครงการพัฒนา
นักบริหารจัดการกีฬา
4) ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ประกอบดวย 5 แผนงาน คือ
(1) แผนงานพัฒนาองคกรกีฬาอาชีพ ประกอบดวย โครงการ Sports Hero สูกีฬา
อาชีพ
(2) แผนงานพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ ประกอบดวย 3 โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาผูฝกสอนกีฬาอาชีพโครงการพัฒนาผูตัดสินกีฬาอาชีพ โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬา
(เพื่อการอาชีพ)
(3) แผนงานจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการจัดการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพ เทนนิสอาชีพ กอลฟอาชีพ และโครงการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ อื่นๆ ที่มีศักยภาพ
(4) แผนงานบริหารจัดการกีฬาอาชีพ ประกอบดวย 2 โครงการ คือ โครงการ
จัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ โครงการ Sports T.V.
(5) แผนงานสิทธิประโยชนเพื่อหารายไดสนับสนุนกีฬา ประกอบดวย 2 โครงการ
คือ โครงการสรางมาตรการภาษีเพื่อจูงใจภาคเอกชนใหสนับสนุนกีฬา โครงการจัดหาสิทธิประโยชนเพื่อ
สนับสนุนกีฬา

2.2 นโยบายดานกีฬาและนันทนาการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2.2.1 สงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อสงเสริมสุขภาพและเปนจุดเริ่มตน
ของการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและอาชีพ โดยสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาการกีฬา
2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเกียรติภูมิแกประเทศและความภาคภูมิใจของประชาชน ตลอดจนสงเสริมและปลูกฝง
คานิยมที่ดีตอการกีฬา
2.2.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหลงนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
ความสุขของประชาชน
บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ
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2.2.4 สรางและพัฒนาเครือขายดานนันทนาการ โดยรณรงคใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรเครือขายชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนานันทนาการ
2.2.5 จัดทําแผนพัฒนากีฬาและนันทนาการแหงชาติ

2.3 บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจถายโอน
ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กํ า หนดให ก ารกี ฬ าแห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานพั ฒ นาการกี ฬ าและนั น ทนาการ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ถายโอนภารกิจงานสงเสริมกีฬาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีขอบเขตการ
ถายโอนภารกิจ สรุปดังนี้
2.3.1 สนามกีฬาระดับจังหวัด ถายโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสนามกีฬานั้น
ตั้งอยู ยกเวนสนามกีฬาที่มีวิทยาลัยพลศึกษาตั้งอยู 13 แหง ใหอยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ โดยการกีฬาแหงประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไขการถายโอนและแนวทางการ
บริหารสนามกีฬาระดับจังหวัดไวดังนี้
1) เงื่อนไขการถายโอน
(1) ใหยกเวนอาคารสํานักงานของการกีฬาแหงประเทศไทย ที่แยกเปนอาคารเฉพาะ
และที่ตั้งอยูภายในสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งการกีฬาแหงประเทศไทย จะเปนผูดูแลและรับผิดชอบคาใชจาย
สาธารณูปโภค (คาน้ํา, คาไฟฟา)
(2) ใหกันพื้นที่ภายในสนามกีฬาจังหวัด ประมาณ 400 ตารางวา เพื่อประโยชน
ในการกอสรางอาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยในจังหวัดที่ยังไมมีอาคารสํานักงาน
(3) ใหยกเวนสํานักงานของการกีฬาแหงประเทศไทยที่ตั้งอยูภายในอัฒจันทร
ของสนามกีฬาและขอใชพื้นที่บางสวนที่การกีฬาแหงประเทศไทย ใชอยูปจจุบันเพื่อกิจกรรมของการกีฬา
แหงประเทศไทย โดยการกีฬาแหงประเทศไทยจะเปนผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา, คาไฟฟา)
(4) สงวนสิทธิ์ในการใชพื้นที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของ
สนามกีฬาในกรณีที่การกีฬาแหงประเทศไทย มีโครงการหรือกิจกรรมที่จําเปนตองใชพื้นที่ อุปกรณ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดังกลาว ทั้งนี้ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับผิดชอบสนามกีฬา
จังหวัดดังกลาว ถือวาเปนภารกิจที่มีความจําเปนอันดับแรก โดยจะตองมีการประสานแผนการใชพื้นที่
สนามกีฬาจังหวัด อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนการลวงหนา
(5) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับโอนสนามกีฬาจังหวัดดังกลาว
รับโอนบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทย (ลูกจางดูแลสนามกีฬา) เพื่อใหดําเนินการดูแลสนามกีฬาตอไป
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(6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เปนผูรับโอนสนามกีฬาจังหวัด ควรจัดใหมี
หนวยงานรับผิดชอบ (สวนราชการ) ตามตัวอยางโครงสรางหนวยงาน อัตรากําลังพนักงาน และลูกจางประจํา
สนาม รวมทั้งอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อรองรับภารกิจการสงเสริมกีฬาและนันทนาการของจังหวัด
(7) สงวนสิทธิ์ไมถายโอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่ไมเกี่ยวของกับกีฬาในสนามกีฬา
กลางจังหวัด เชน บานพักขาราชการ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานตางๆ ฯลฯ ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) แนวทางการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับจังหวัด
จากการถายโอนสนามกีฬาจังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลและบริหาร
จัดการสนามกีฬาจังหวัดนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ควรมีการดําเนินการดังนี้
(1) โครงสรางการบริหารจัดการ
ผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ลูกจางประจําสนาม
งานสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

งานอาคารสถานที่และ
บริการ

งานบริหารจัดการทั่วไป

(2) บทบาทและภาระหนาที่
ก. กองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
เปนหนวยงานระดับกองที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการของจังหวัด โดยอาศัยการประสานงานและความ
รวมมือกับองคกร หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเปนศูนยกลางการเก็บตัวฝกซอมของ
นั ก กี ฬ าและจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าทุ ก ระดั บ ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาสถานกี ฬ าที่ อ ยู ใ นความรั บผิ ด ชอบให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย มีผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการเปนผูรับผิดชอบ ประกอบไปดวยงาน 3 งาน และ ลูกจางประจําสนาม ไดแก
บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ
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y งานส ง เสริ ม กี ฬ าและนั น ทนาการ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ประสานงานและจัดกิจกรรมการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เชน การจัดแขงขันกีฬา การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักกีฬาและประชาชน การจัดกิจกรรมแอโรบิก สอดสองดูแลและควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมกีฬาของจังหวัด มีหัวหนางานสงเสริมกีฬาและนันทนาการเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําแผนการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยทําเปนแผนงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการกีฬาและนันทนาการ
ของจังหวัด เชน สมาคมกีฬาจังหวัด วิทยาลัยพลศึกษา ชมรมกีฬา องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ
- แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยกําหนดให
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ของจังหวัด
- ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลรายงาน
ตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป
y งานอาคารสถานที่ และบริ การ มี หน าที่ รั บผิ ดชอบการดํ าเนิ นการ
ใหบริการสถานที่และอุปกรณกีฬา เพื่อการฝกซอม/แขงขัน และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ภายในจังหวัดแกหนวยงานตางๆ รวมทั้งเก็บรักษา ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ควบคุมดูแลรักษา
ความปลอดภัยของอาคารสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา ตลอดจนทรัพยสินตางๆ ของสนามกีฬา มีหัวหนางาน
อาคารสถานที่และบริการเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําแผนการดูแล บํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารสถานที่ที่
รับผิดชอบเพื่อของบประมาณ
- จัดจางลูกจางประจําสนามกีฬา เพื่อดูแลบริเวณอาคารสถานที่
และดูแลความปลอดภัย
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ เพื่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตางๆ โดยจัดทําเปนปฏิทินการใชบริการสนาม
กีฬาและอุปกรณกีฬา
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บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

- ดําเนินการใหบริการอาคารสถานที่และอุปกรณกีฬา พรอมทั้ง
รวบรวมสถิติการใชสนามกีฬา และจัดทําบัญชีควบคุมการยืม-คืน อุปกรณกีฬา
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
- จั ด ทํ า สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามและประเมิ น ผล
รายงานตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป
y งานบริหารจัดการทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การประชุม การลงทะเบียนรับ-สง โตตอบหนังสือ รวมทั้งจัดทํา
แผนงาน/โครงการที่ส อดคลอ งกับยุทธศาสตรก ารพัฒ นากีฬ าของกระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬ า
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นากีฬ าจัง หวัด และนโยบายตา งๆ ตลอดจนจัด ทํา งบประมาณรายจา ยประจํา ป
การเบิกจายเงิน จัดทําบัญชี งบดุล และควบคุมพัสดุครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ มี
หัวหนางานบริหารจัดการทั่วไปเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําแผนการบริหารจัดการทั่วไป และรวบรวมแผนงานของ
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการและงานอาคารสถานที่และบริการ เพื่อจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ
ในภาพรวมของกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อของบประมาณประจําป
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ ทั้งในสวนของวัสดุ
สิ่งพิมพ ครุภัณฑ และการเชาใชอุปกรณตางๆ
- จัดทําบัญชี เบิกจายงบประมาณ และบัญชีควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ
- ดําเนิ นการด านงานสารบรรณและธุ รการเกี่ยวกับการรับ-ส ง
โตตอบหนังสือตางๆ และการจัดประชุม/สัมมนา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ดํ าเนิ นการด านการบริ หารงานบุ คคลเกี่ ยวกั บค าตอบแทน
สวัสดิการ และรวบรวมสถิติการมาทํางาน การลาปวย ลากิจ ฯลฯ
- สรุปผลการดําเนินงาน รายงานตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป
- ลู ก จ า งประจํ า สนาม มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
บริเวณสนามกีฬา และอาคารสถานที่ตางๆ ทําความสะอาด ตกแตงสวนและตนไม ดูแลระบบสาธารณูปโภค
และการรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินตางๆ ของสนามกีฬา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ
บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ
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ข. อัตรากําลัง
ในการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรมีอัตรากําลัง ดังนี้
-

ผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
1 คน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
2 คน
งานอาคารสถานที่และบริการ
2 คน
งานบริหารจัดการทั่วไป
2 คน
ลูกจางประจําสนาม (ตามกรอบอัตรากําลังที่จัดจางในแตละจังหวัด)
รวมทั้งสิ้น
7 คน + ลูกจางประจําสนาม
ค. งบประมาณ ต อตอบแทนบุคลากร (รายป ) ตามระเบีย บการเบิกจา ย
ประกอบดวย
-
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คาตอบแทนผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 1 คน
12 เดือน
คาตอบแทนบุคลากรงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 2 คนๆ ละ
12 เดือน
คา ตอบแทนบุคลากรงานอาคารสถานที่และบริการ 2 คนๆ ละ
12 เดือน
คาตอบแทนบุคลากรงานบริหารจัดการทั่วไป 2 คนๆ ละ 12 เดือน
คาตอบแทนลูกจางประจําสนาม 12 เดือน

บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิ 2.1 ขัน้ ตอนการบริหารจัดการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

จัดทําแผนการสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

- จัดทําแผนงาน
- จัดทําแผนการใชจายเงิน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
- การกีฬาแหงประเทศไทย
- สมาคมกีฬา/ชมรมกีฬา
- สถานศึกษา
ฯลฯ
- กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
กีฬาและนันทนาการของจังหวัด
- ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการตางๆ
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป

บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ
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แผนภูมิ 2.2 ขัน้ ตอนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และบริการ
จัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษา
อาคาร สถานที่

- จัดทําแผนการดูแลรักษา หรือซอมแซมอาคารสถานที่และ
อุปกรณกีฬาเพื่อของบประมาณ

จัดจางลูกจางประจําสนามกีฬา

- มอบหมายภารกิจในการดูแลบริเวณอาคาร สถานที่ และ
ดูแลความปลอดภัยภายในสนามกีฬา

ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

1. ประสานในการจัดกิจกรรมและนันทนาการตางๆ รวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
- การกีฬาแหงประเทศไทย
- สมาคมกีฬา/ชมรมกีฬา
- สถานศึกษา
- ฯลฯ
2. จัดทําปฏิทินการใชบริการสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา

ดําเนินการใหบริการอาคาร
สถานที่และอุปกรณกีฬา

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
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- ใหบริการอาคารสถานที่และอุปกรณกีฬา
- รวบรวมสถิติการใชสนามกีฬา
- จัดทําบัญชีควบคุมการใหยืม-คืน อุปกรณกีฬา

- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป

บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิ 2.3 ขัน้ ตอนการบริหารจัดการทั่วไป

จัดทําแผนการบริหารจัดการ
ทั่วไป

- รวบรวมแผนงานของงานสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ งานอาคารสถานที่และบริการ
เพื่อจัดทําเปนแผนงาน/โครงการในภาพรวม

ดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง

- จัดซื้อจัดจางตางๆ ทั้งในสวนของวัสดุ
สิ่งพิมพ ครุภัณฑ และการเชาใชอุปกรณ
ตางๆ

การเบิกจายงบประมาณและ
ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ

- จัดทําบัญชีเบิกจายงบประมาณ และบัญชี
ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑตางๆ

ดําเนินการดานงาน
สารบรรณและธุรการ

- การรับ- สง โตตอบหนังสือตางๆ
- การจัดประชุม/สัมมนากับหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ

ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

ดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล

- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป

- คาตอบแทน สวัสดิการพนักงาน
- จัดทําบัญชี และรวบรวมสถิติการมาทํางาน
การลาปวย ลากิจ ฯลฯ

บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ

17

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

2.3.2 สนามกีฬาระดับรอง ถายโอนใหแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสนามกีฬา
นั้นตั้งอยู ยกเวนสนามกีฬาที่อยูในโรงเรียน สถานศึกษา ใหอยูในความดูแลของสถานศึกษานั้นๆ แต
เนื่องจากสนามกีฬาระดับรองมักเปนสนามที่มีพื้นที่ไมมากเทากับสนามกีฬาระดับจังหวัด อาคารสนามกีฬา
ก็อาจมีไมเทาจํานวนอาคารสนามกีฬาระดับจังหวัด การดูแลรักษาจึงไมจําเปนตองใชบุคลากรและ
งบประมาณมากเทากับสนามกีฬาระดับจังหวัด ทั้งนี้อาจมอบหมายหนวยงาน เชน ฝายการศึกษา หรือฝาย
โยธาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบจัดคน งบประมาณ เพื่อดูแล กรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการทั้งในดานบุคลากรและงบประมาณ อาจมอบหมายใหสถาบันการศึกษาในทองถิ่นนั้นรับ
ภารกิจดูแลไปกอนก็ได บางทองถิ่นใชระบบการบูรณาการในการทํางานโดยรวมกันทั้งเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบลและโรงเรียนรวมกันบริหารจัดการโดยมีหนวยงานที่มีความพรอมดานบุคลากรเปน
แกนกลางในการดําเนินงานก็ไดผลดีเชนเดียวกัน
2.3.3 การกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค นอกจากลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบลที่
สวนราชการเดิมถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบํารุงดูแลรักษาแลว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคหรือสวนสุขภาพเพิ่มเติมใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น (ศึกษารายละเอียดแนวทางการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค และ
สวนสุขภาพไดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลําดับ)
2.3.4 การจัดหาอุปกรณกีฬา ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดแนวทางในการจัดหาอุปกรณกีฬาแตละประเภทไวแลว (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ค)
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บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการสงเสริมกีฬาแหงชาติฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาจากการ
ประมวลและสังเคราะหกรอบแนวคิดในการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่นใหแกประชาชน ในดานการ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย และการสงเสริมกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวของ แผนพัฒนา
กีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) และยุทธศาสตร 4 ป สรางกีฬาชาติ ในกรอบอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสรุปเปนพื้นฐานแนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬา ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ดาน ดังนี้

3.1 ดานสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา และสวนสุขภาพ
3.1.1 ลานกีฬาอเนกประสงค สําหรับประชาชน เพื่อใชเปนที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือ
ทํ า กิ จ กรรมสาธารณะ โดยการจั ด ทํ า ลานกลางแจ ง สามารถเลื อ กจั ด ทํ า ได ต ามขนาดของพื้ น ที่ แ ละ
งบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงาน โดยอาจจะ
จัดหาลานกวางของพื้นที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ซึ่งจะเปนลานดินบดอัดเรียบหรือลานสนามหญา
หรือลานซีเมนต เพื่อปรับใชเปนลานกีฬาอเนกประสงค หรือกอสรางในลักษณะถาวรและไดมาตรฐาน
โดยเนนตามประเภทของกิจกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.1.2 อาคารกีฬาในรม สําหรับการออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อใชออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือ
ทํากิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมกีฬาหรือการออกกําลังกายมีหลายรูปแบบและหลายชนิด ในแตละรูปแบบ
หรือชนิดใชพื้นที่ไมเทากัน บางชนิดจําเปนตองใชพื้นที่มาก เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล หรือตะกรอ
เปนตน แตบางชนิดหรือบางรูปแบบอาจใชพื้นที่ไมมาก เชน เทเบิลเทนนิส รํามวยจีน แอโรบิก โยคะ
เป น ต น ประเทศไทยเป น ประเทศที่ ตั้ ง อยู ใ นแถบที่ มี อ ากาศร อ น และฝนตกชุ ก อาคารในร ม จึ ง เป น
ประโยชนมากตอการเลนกีฬา การออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมอื่นๆ การจัดหาอาคารในรมเพื่อใชใน
กิจกรรมดังกลาวจึงตองใชงบประมาณคอนขางสูง หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณและ
สามารถจัดหาพื้นที่ได ก็ควรดําเนินการ เพราะจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสาธารณะชนในระยะยาว
รูปแบบของอาคารและขนาดขึ้นอยูกับงบประมาณ และพื้นที่ใชสอยที่ตองการ รวมทั้งชนิดและประเภท
ของกิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใช หากตองการมาตรฐานของอาคารในระดับการ
บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แขงขันดวย ก็อาจจะขอขอมูลไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน การกีฬาแหงประเทศไทย สํานักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ
3.1.3 สนามกีฬากลางแจง เพื่อการเลนกีฬา ออกกําลังกาย หรือกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสนามกีฬา
กลางแจงสวนใหญเปนสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน ไดแก สนามกีฬาในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะหนวยงานที่มีกําลังงบประมาณ ควรจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อ
จัดทําสนามกีฬากลางแจง เชน สนามฟุตบอล ซึ่งจะมีลูวิ่งรอบสนามหรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับขนาดของ
พื้นที่ และงบประมาณ หากเปนสนามหญาควรมีงบประมาณดูแลรักษา เชน การตัดหญา รดน้ํา หรือ
จะจัดทําไวในสวนสาธารณะก็ได ซึ่งจะไดอาศัยระบบการดูแลรักษาสนามควบคูไปกับการดูแลสวนดวย
3.1.4 สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ สําหรับการพักผอนหยอนใจ การออกกําลังกาย และ
เลนกีฬา ประเทศไทยคอนขางจะไดเปรียบในดานพื้นดินและภูมิอากาศซึ่งเหมาะแกการปลูกตนไม และมี
พันธุไมหลากหลายมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเรงรีบจัดหาพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะเปนพื้นที่
กวา งหรือ มีข นาดจํา กัด ประมาณ 3 ไร เปน อยา งนอ ยก็ไ ด เพื่อ ปลูก ตน ไม จัด ใหเ ปน สวนเพื่อ การ
ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือการทํากิจกรรมหรือการพักผอนหยอนใจของชุมชน พื้นที่เหลานี้หากไมเรงรีบ
จัดหา ในอนาคตอาจหมดไปและหากจําเปนตองจัดหาก็จะมีราคาแพงมาก การจัดทําสวนสาธารณะหรือ
สวนสุขภาพ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอชุมชนหรือทองถิ่น เพราะสวนคือปอดของเมืองหรือชุมชน
ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอสุขภาพของทุกคนในชุมชนแลว ยังอาจเปนที่พบปะสังสรรคของคนใน
ชุมชน และเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติของชุมชนดวย (รูปแบบสวนสุขภาพในภาคผนวก ข)

3.2 ดานอุปกรณกีฬา อาคาร และสถานที่
3.2.1 อุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกําลังกาย ซึ่งตองจัดหาใหไดมาตรฐาน และมีจํานวน
เพียงพอตอความตองการของประชาชน อุปกรณกีฬาที่ไดมาตรฐานเปนอุปกรณที่มีราคาคอนขางสูง
ซึ่งโดยทั่วไปเปนอุปกรณที่ใชเพื่อการแขงขันและหรือเพื่อการฝกซอม แตก็ถือเปนอุปกรณที่ปลอดภัย
และมีความคงทน หากรูจักวิธีใชหรือการเก็บรักษาที่ดี ผูรับผิดชอบดูแลหรือเก็บรักษาอุปกรณกีฬาของ
องคกรหรือชมรมกีฬา ควรไดรับการอบรมหรือขอขอมูลจากผูจําหนายหรือผูผลิตอุปกรณกีฬาเสียกอน
ซึ่งสวนใหญ จะมีแหลงผลิตอยูในประเทศไทย สําหรับจํานวนอุปกรณแตละชนิดหรือแตละประเภท
ควรสํารวจขอมูลจากประชาชนเพื่อทราบความตองการใชแลวจึงคอยจัดหาหรือจัดซื้อ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.2.2 สถานที่เก็บอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกําลังกาย อุปกรณกีฬาและอุปกรณการ
ออกกําลังกายมักมีราคาแพง จึงควรจัดหาที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและสะดวกตอการใหบริการแกประชาชน
คือ ควรอยูใกลสถานที่ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาของชุมชน ควรมีผูรับผิดชอบดูแลและใหมีตัวแทนของ
ชมรม สโมสรหรือกลุมเลนกีฬาและออกกําลังกาย เปนผูรับผิดชอบในการยืมและนํามาคืนเมื่อใชเสร็จ
3.2.3 สถานที่ทําการเพื่อการติดตอประสานงานดานกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย
ถือเปนจุดที่ประชาชนสามารถสอบถามขอมูลหรือขอใชบริการตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หรือจัดใหกับประชาชน โดยจัดสถานที่เปนอาคารเฉพาะ หรืออาคารในสนามกีฬา หรืออาจจะใชที่ทําการ
หรือสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได แตสิ่งสําคัญ คือควรกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงและควรแจงกําหนดเวลาทําการที่แนนอนใหประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนมักจะ
สะดวกในการใชบริการในชวงเชา ชวงเย็น และในวันหยุดราชการ
3.2.4 การจัดทําบัญชีอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมอบหมายภารกิจใหผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑดานการกีฬา
และการออกกําลังกายอยางครบถวน ซึ่งอาจจัดทําเปนรูปเลมบัญชีหรือแผนดิสกที่สามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลาและเปนปจจุบัน อุปกรณหรือวัสดุบางอยางมีกําหนดอายุการใชงาน โดยเฉพาะอุปกรณที่
ทําจากแผนยาง วัสดุใยสังเคราะห หรือพลาสติก เปนตน จึงควรมีการลงวันที่ เวลา ของวัสดุหรืออุปกรณ
ที่จัดหามา และตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช อุปกรณหรือวัสดุที่จัดหามากอนนําออกมาใชกอน
3.2.5 สถานที่ตั้งที่ทําการชมรม/สโมสรกีฬา หรือชมรม/สโมสรการออกกําลังกายของชุมชน
ชมรมหรือ สโมสรควรมีที่ตั้ง เพื่อ การติด ตอ ประสานงานหรือ เปน ที่เ ก็บ รวบรวมขอ มูล ของสมาชิก
ซึ่งอาจจะใชที่ทําการบางสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือวัดก็ได การจัดสถานที่
ทําการใหเปนสัดสวนแนนอน จะชวยใหงานของชมรม หรือสโมสร ดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและ
เอกสารจะไมสูญหาย สามารถคนควาติดตามไดโดยงายกวาจะไปขึ้นอยูกับตัวบุคคลหรือสถานที่สวนตัว
ของผูบริหารชมรมหรือสโมสร

3.3 ดานบุคลากร
3.3.1 มีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือพนักงาน หรืออาสาสมัคร ดานการสงเสริมกีฬาและ
การออกกําลังกาย ซึ่งสามารถใหคําแนะนําหรือจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรมีเจาหนาที่หรือลูกจางที่จะรับภาระหนาที่นี้โดยตรง กรณีที่ไมสามารถจัดจางไวได ก็อาจ
จัดหาอาสาสมัครหรือขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นภายในทองถิ่นหรือหนวยงานใกลเคียง เชน
บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หรือครูในโรงเรียน ใหทําหนาที่แทน หรืออาจจัดในรูปกลุมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหนวยงานที่มีขนาดหรือบุคลากรมากกวา ทําหนาที่แทนไปพลางกอนก็ได
3.3.2 มีเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจในกิจกรรมเลนกีฬาและการออกกําลังกาย หรือมีวุฒิ
ทางการพลศึกษา เพื่อทําหนาที่ประจําศูนย องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดหาบุคลากรที่มีความรูใน
ดานการเปนผูนําในการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายประจํา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามความสนใจของทองถิ่น หากมีเจาหนาที่แตขาดความรูก็ควรสงไปเขารับการอบรมหรือขอ
คําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ประจําจังหวัด
ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด หรือสถาบันที่มีการฝกสอนวิชาการพลศึกษาในทองถิ่น
ก็ได แตหากสามารถจางผูที่มีวุฒิทางการพลศึกษาโดยตรง ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
3.3.3 การติดตอประสานงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย การจัดกิจกรรมหรือการดูแล
ประชาชนในทองถิ่นใหทั่วถึง

3.4 ดานการบริหารจัดการ
3.4.1 การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา (แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานประจํ า ป ) ตลอดจนการตั้ ง
งบประมาณอุดหนุนเพื่อใหแผนบรรลุตามเปาหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
3.4.2 การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการส ง เสริ ม กี ฬ าและการออกกํ า ลัง กาย องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษา กําหนดแนวทาง และใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเสริมกีฬาในทองถิ่น สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมและความสามารถของทองถิ่นเอง ในการจัดหาผูรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ ดังกลาว ทั้งนี้
หากมีผูมีความรูหรือความเขาใจในเรื่องกีฬาและการออกกําลังกายดวย ก็จะเปนประโยชนตอทองถิ่นและ
ควรจัดประชุมคณะกรรมการฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน
ชมรม หรือสโมสร โดยเฉพาะแผนงานที่กําหนดไวใหมีผลในภาคปฏิบัติ คณะกรรมการจึงควรมีการ
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาในกิจกรรมตางๆ ตลอดป
3.4.3 การประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม เพื่อใหประชาชนรับรู รับทราบแผนงานกิจกรรม
และงบประมาณในการดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหไดรับความรวมมือ ความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
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3.4.4 การจัด ตั้ง ชมรมหรือ สโมสรการเลน กีฬ าหรือ การออกกํา ลัง กาย องคก รปกครอง
สวนทองถิ่นควรสนับสนุนและสงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหรวมตัวกันจัดตั้งชมรม สโมสรกีฬาเพื่อ
รวมกันสงเสริมและทํากิจกรรมที่ชมรมหรือสโมสรสนใจ
3.4.5 การจัดทําทะเบียนชมรมสโมสร และกลุมเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย กรณีที่มีชมรม
สโมสรจํานวนมากภายในชุมชน ควรมีการจัดทําทะเบียนตลอดจนจํานวนสมาชิกของแตละชมรมหรือ
สโมสร รวมทั้งรายละเอียดของสมาชิกทุกชมรมหรือสโมสรอยางครบถวน เพื่อสะดวกในการติดตาม
ประสานงานหรือใหการสงเสริมสนับสนุน และบัญชีหรือทะเบียนของทุกชมรมหรือสโมสรควรจัดทํา
ใหเปนปจจุบันอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.4.6 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ชมรม สโมสร อยางนอยปละครั้ง
ทั้งนี้อาจมอบหมายหรือกําหนดใหทุกชมรมหรือสโมสรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
แตละชมรมหรือสโมสร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และควรศึกษาทั้งปญหาอุปสรรคของชมรม
และสโมสรตางๆ ดวย เพื่อการปรับแผนและการอุดหนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3.5 ดานการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย ควรดําเนินการดังนี้
3.5.1 การจัดกิจกรรม ใหมีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที การเลน กีฬ าหรือ การออกกํา ลัง กายที่จ ะใหไ ดผ ลตอ การพัฒ นาสุข ภาพรา งกาย จํา เปน ตอ ง
ทําเปนประจําและมีระยะเวลานานพอที่จะทําใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความแข็งแรง
ของรางกาย
3.5.2 การกําหนดแนวทางและเวลาปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการดานสนามกีฬา อุปกรณกีฬา
หรือสถานที่อื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนอยางชัดเจน รวมทั้งประกาศหรือแจงใหรับทราบ
โดยทั่วกัน
3.5.3 การจัดใหมีการประกวด แขงขันกีฬา หรือกิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชน ในเทศกาล
สําคัญตางๆ จัดใหมีการแขงขันกีฬาเชน เทศกาลปใหม สงกรานต เปนตน
3.5.4 การติดตอประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การใหมี
การตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใหคําแนะนําการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายแก
ประชาชน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
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3.5.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับกีฬา หรือสนับสนุนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัด
กิจกรรมกีฬาที่เปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนในทองถิ่น เชน โครงการเสริมสรางทักษะกีฬาประเภท
และชนิดตางๆ โครงการกีฬาตานยาเสพติด และโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูรอน เปนตน
3.5.6 การรวบรวมจั ด ทํ าทะเบี ย นประวั ติผู ทํ า ชื่ อ เสี ยง หรื อ ผู ใ หก ารสนั บ สนุน ดี เ ด น ด า น
กิจกรรมกีฬาหรือการออกกําลังกายของชุมชน เพื่อใหการยกยองเปนบุคคลหรือชมรมดีเดนประจําปของ
ชุมชน

24

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
มาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มาตรฐานดานสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา และสวนสุขภาพ
ที่

ลักษณะของการดําเนินงาน

1

ดําเนินการหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมี
ลานกีฬาอเนกประสงคสําหรับประชาชน เพื่อใชเปนที่เลนกีฬา
ออกกําลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ
(รายละเอียดในภาคผนวก ก)
ดําเนินการหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมี
อาคารกีฬาในรมสําหรับการออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อใชเปน
สถานที่เลนกีฬา ออกกําลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมี
สนามกีฬากลางแจง เพื่อการเลนกีฬา ออกกําลังกาย หรือ
กิจกรรมนันทนาการ ในลักษณะชนิด ประเภทกีฬาที่
หลากหลาย
ดําเนินการหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมี
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพสําหรับการพักผอนหยอนใจ
การเลนกีฬา ออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
(รายละเอียดในภาคผนวก ข)

2

3

4

ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
9
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9

9

9
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4.2 มาตรฐานดานอุปกรณกีฬา อาคารและสถานที่
ที่

ลักษณะของการดําเนินงาน

1 มีอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกําลังกายทีไ่ ดมาตรฐาน
และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของประชาชน
(รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2 มีสถานที่เก็บอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกําลังกายของ
ชุมชน
3 ดําเนินการหรือประสานเพื่อสรางเครือขายหรือสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีสถานที่ทําการเพื่อการติดตอ
ประสานงานดานกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย
4 มีการจัดทําบัญชีอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑกีฬาและการออกกําลังกาย
อยางครบครัน และเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได
5 ดําเนินการหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมี
สถานที่ทําการชมรมกีฬาหรือชมรมการออกกําลังกายของชุมชน
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9

9
9

9
9
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4.3 มาตรฐานดานบุคลากร
ที่

ลักษณะของการดําเนินงาน

1 มีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือพนักงาน หรืออาสาสมัคร
ดานการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย เพื่อทําหนาที่ให
คําแนะนําหรือจัดกิจกรรมการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
เปนประจําและตอเนื่องรวมทั้งติดตอประสานงานกับองคกร
ที่เกี่ยวของเพื่อขอการสนับสนุน หรือการใหคาํ แนะนําในการ
ดําเนินงานดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
2 มีเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจในกิจกรรมการเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย หรือมีวุฒิทางการพลศึกษา เพื่อทําหนาที่
ประจําศูนย

ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นพัฒนา
9

9
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4.4 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ที่
1

2
3

4

5

6
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ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
9
มีการจัดทําแผนพัฒนา (แผนยุทธศาสตรและแผนงานประจําป)
และจัดตั้งงบประมาณตามแผนงานประจําป เพือ่ ใหการอุดหนุน
กิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย รวมทั้งการทํานุบํารุง
ลานกีฬา อาคาร สนามกีฬา และสวนสุขภาพใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
9
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อยางสม่ําเสมอ
9
มีการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมหรือรณรงคใหประชาชน
ตระหนักในความสําคัญของการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
และเพื่อใหประชาชนรับทราบการดําเนินงานของชมรม
สโมสรดานการกีฬาและการออกกําลังกาย
9
มีการดําเนินการหรือสนับสนุนเพื่อจัดใหมีการจัดตั้งชมรมหรือ
สโมสรการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ตามความสนใจของ
ประชาชน
9
มีการจัดทําทะเบียนชมรม สโมสร และกลุมเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย และจัดทําขอมูลการกีฬาของชุมชน รวมทั้ง
จัดทําทะเบียนประวัติผูที่ทําชื่อเสียงหรือผูใหการสนับสนุน
กีฬาของชุมชน (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
9
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ชมรม
สโมสรกีฬาอยางนอยปละครั้ง
ลักษณะของการดําเนินงาน
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4.5 มาตรฐานดานการจัดกิจกรรม
ที่

ลักษณะของการดําเนินงาน

1 มีการจัดกิจกรรมใหมีเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
2 มีการจัดทําตารางกําหนดเวลาการใหบริการอุปกรณกีฬาอุปกรณ
การออกกําลังกาย และการใชสนามกีฬาตาง ๆ อยางชัดเจน
3 มีการจัดแขงขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบาน หรือการประกวด
แขงขันกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬา
4 มีการขอการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีการตรวจ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และใหคําแนะนําการเลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกาย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(รายละเอียดในภาคผนวก ง)
5 มีการจัดคายอบรมการพัฒนาทักษะดานกีฬาประเภทตางๆ
ตามความสนใจแกเด็กและเยาวชนในชวงปดภาคเรียน
6 มีการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียงหรือผูใหการ
สนับสนุนกิจกรรมการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายของชุมชนเปน
ประจําทุกป

ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
9
9
9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนาฯ

9

9
9
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บทที่ 5
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬา
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชในการจัดทําแผนงาน
หรือวางแนวทางจัดกิจกรรมสงเสริมการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย สําหรับทองถิ่นที่ไดมาตรฐานตัวชี้วัด
ดานตางๆ มีแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานหลักการทํางาน ดังนี้

5.1 แนวคิดและปรัชญาพื้นฐาน
แนวคิดและปรัชญาพื้นฐานที่สําคัญ ประกอบดวย
5.1.1 การเห็น คุณ คา ของการเลน กีฬ า และการออกกํา ลัง กาย ผูบ ริห ารทอ งถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่นและประชาคม กลุมองคกรชุมชน ตองมีคานิยมเห็นคุณคาของการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
วามีความสําคัญตอชีวิตของทุกคนในสังคม และชุมชนทองถิ่น
5.1.2 เปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองตระหนักวา
การสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพของคนมีความสําคัญ และจําเปนที่ตองเรงรีบดําเนินการเปน
อันดับแรกกอนการพัฒนาในดานอื่นๆ
5.1.3 กิจกรรมการเลนกีฬาและออกกําลังกาย เปนสิ่งสําคัญในการรวมมวลชน และสราง
ความสามัคคี กอใหเกิดพลังในการทํากิจกรรมรวมกันในดานตางๆ เปนการสรางวินัย ความเสียสละ
อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางสังคมใหเขมแข็ง ทั้งสังคมชุมชนและครอบครัว

5.2 หลักการทํางานในการกําหนดนโยบายและแผนสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
5.2.1 ยึดหลักการมีสวนรวม เพื่อใหทุกภาคสวนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นคุณคา
ของการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย โดยใหเห็นวาคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและตองเรงรีบในการ
พัฒนาใหเปน คนดี คนเกง และมีสุขภาพแข็ง แรงเปน อัน ดับแรก โดยจัดใหมีเ วทีแสดงความคิด เห็น
การระดมความคิดเพื่อกําหนดนโยบายและการวางแผน ในการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน
5.2.2 ยึดหลักการทํางานแบบบูรณาการ โดยใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะหนวยงานของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิด คําแนะนําปรึกษาหรือการมีสวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมรวมกันอยางเปนระบบ
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬา
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5.2.3 ยึดหลักการศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีขอมูลพื้นฐานดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของ
ทองถิ่น หรือชุมชนอยางครบถวนและเปนปจจุบัน อาทิเชน ลานกีฬา สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ชมรม
สโมสร บุคลากร (ผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอน ผูนําการออกกําลังกาย หรือกีฬา ฯลฯ) ความสนใจในกิจกรรม
ของประชาชนในทองถิ่น โดยมีการจัดเก็บและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกและ
เปนประโยชนตอการวางแผน และการจัดทํายุทธศาสตรของทองถิ่นไดอยางถูกตองแมนยํา
52.4 ยึดหลักการเตรียมกลไกการทํางาน โดยเฉพาะบุคลากรและโครงสรางการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความพรอมที่จะรับผิดชอบงานบริการ การสงเสริมการเลนกีฬาและ
การออกกําลังกาย และอาสาสมัคร ตลอดจนการจัดใหมีคณะกรรมการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย
ซึ่งจะตองจัดการวางแผน เตรียมการในเรื่องบุคลากร งบประมาณ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณและความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
5.2.5 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งหมายถึงการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการในเรื่องการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกายของทองถิ่น มีระบบการจัดการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได มีระบบการติดตามประเมินผลและเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อใหทุกคนรับรูรับทราบการ
ดําเนินงานซึ่งจะชวยใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาและการกระตือรือรนในการชวยสนับสนุนของมวลชน
ในทองถิ่น

5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาอันประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยที่สุดตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน สวนตัวชี้วัดขั้นพัฒนาขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
5.3.1 จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
คณะกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการกีฬาของทองถิ่นเพื่อกําหนด
แนวทางเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการฯ อาจประกอบดวยผูนําของทองถิ่นและ
กรรมการซึ่งเปนผูแทนหนวยงานในทองถิ่นหรือผูสนใจ ผูนําชมรม สโมสรกีฬา หรือชมรมการออกกําลัง
กายของทองถิ่น ทั้งนี้ตามความเหมาะสมกับการทํางานของแตละทองถิ่น
5.3.2 คณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลพื้นฐานการกีฬาของทองถิ่นเพื่อนํามากําหนดนโยบายและ
แนวทางเพื่อเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
5.3.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของคณะกรรมการ เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนการสงเสริมกีฬาของทองถิ่น
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5.3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนงานที่จัดทําเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น
5.3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สงเสริมกีฬาตามมาตรฐานทั้ง 5 ดานที่กําหนด
5.3.6 คณะกรรมการฯ เสนอข อ คิ ด เห็ น หรื อ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรม/
โครงการสงเสริมกีฬาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.3.7 คณะกรรมการฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
แผนภูมิ 5.1 ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬา
1. อปท. จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม
กีฬาและการออกกําลังกาย

2. คณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลพื้นฐานการ
กีฬาของทองถิ่นเพื่อนํามากําหนดนโยบาย
และแนวทางเพื่อเสนอ อปท. ดําเนินการ

3. อปท. พิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของ
คณะกรรมการฯ เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4. อปท. บรรจุแผนงานที่พิจารณาใน
แผนพัฒนาทองถิ่น

5. อปท. ดําเนินการและ / หรือประสาน
สโมสร, ชมรมกีฬาที่เกี่ยวของ

6. คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็น
สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการสงเสริมกีฬาตอ อปท.

7. คณะกรรมการฯ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬา
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5.4 แนวทางการจัดทําขอมูลพื้นฐานการกีฬาของทองถิ่น
ฐานขอมูลการกีฬาในพื้นที่เปนสิ่งสําคัญซึ่งนํามาใชในการวางแผนดําเนินการสงเสริมกีฬา
จึงควรเก็บรวบรวมขอมูลตามศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
5.4.1 ขอมูลที่ตองการ ไดแก
1) สนามกีฬา ลานกีฬา สวนสุขภาพ
2) อาคารสถานที่ที่สามารถใชเปนที่จัดกิจกรรม ออกกําลังกาย และเลนกีฬา
3) อุปกรณกีฬาและอุปกรณกีฬาการออกกําลังกาย
4) กิจกรรมกีฬาที่จัด
5) ชมรม/สโมสรกีฬาของทองถิ่น ตลอดจนจํานวนสมาชิกเครือขายทางดานกีฬา
6) บุคลากรในการสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาในทองถิ่น เชน ผูนําการออกกําลังกาย
ผูฝกสอน ผูตัดสิน ตลอดจนผูใหการสนับสนุนกีฬาในทองถิ่น
7) การมีสวนรวมของประชาชนและความสนใจของประชาชน
5.4.2 วิธีการเก็บขอมูล ไดแก สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ
5.4.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ
ฯลฯ (รายละเอียดในภาคผนวก ง)

5.5 แนวทางการจัดทําแผนงานและยุทธศาสตรการสงเสริมกีฬา
การวางแผนเกี่ยวกับการสงเสริมการกีฬา และวางแผนเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ โดย
พิจารณาจากพื้นที่เปาหมาย ภารกิจและการมีสวนรวม (Area / Function / Participation : AFP) และการ
ไดรับประโยชนของประชาชนในพื้นที่เปนหลักการจัดทําแผนงาน/โครงการ ควรมีลักษณะบูรณาการ
และประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย และการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่ในการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา (แผนยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม กี ฬ าและแผนงานประจํ า ป ) ควรมอบหมายให
คณะกรรมการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกายของทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งอาจเชิญผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของมาใหคําปรึกษา
5.5.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมกีฬา
1) วิเคราะหสภาพ ปญหา และความตองการ ความจําเปน เกี่ยวกับการสงเสริมกีฬา
ในทองถิ่น ประเมินศักยภาพของชุมชน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกในดานเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบ โครงสรางการบริหารองคกร และประเมินสรุปสถานการณ
ที่เปนโอกาส ภัยคุกคาม จุดออน จุดแข็งของชุมชน เพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนงานและโครงการ
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2) จัดทําวิสัยทัศน วัตถุประสงค ภารกิจหลัก และเปาหมายการสงเสริมกีฬาของชุมชน
3) จัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการสงเสริมกีฬาของชุมชน
4) กําหนดแผนงานโครงการและตัวชี้วัด
5) กําหนดแนวทางและระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
5.5.2 องคประกอบและสาระสําคัญของแผน
สวนที่หนึ่ง ประกอบด ว ย หลั ก การและเหตุ ผ ลในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก าร
สงเสริมกีฬา วิสัยทัศน วัตถุประสงค และภารกิจหลัก
สวนที่สอง ประกอบดวย รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวย แผนงาน
โครงการ
สวนที่สาม การติดตามประเมินผล ระบุแนวทางและระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อ ใหทราบถึงความกาวหนา ปญหา และขอจํากัดของการดําเนินงานตามแผน รวมทั้ง
กําหนดตัวชี้วัด ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน รวมทั้งผลกระทบของการดําเนินงาน
ตามแผน
5.5.3 จัดหางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรม โดย
ที่มาของงบประมาณอาจมาจาก
1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) งบประมาณจากภาครัฐหรือจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) กองทุนและมูลนิธิตางๆ
4) ผูสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน
5) สิทธิประโยชนตางๆ
5.5.4 จัดหาบุคลากรรับผิดชอบงานสงเสริมกีฬา บุคลากรที่ทําหนาที่ในงานสงเสริมกีฬา
ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความรูในเรื่องการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
2) มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถประสานงานไดดี
3) สามารถจัดกิจกรรมกีฬาได
4) สามารถวางแผนและกําหนดแผนงานไดอยางมีระบบ
5) เปนผูนําดานการกีฬาได
6) สามารถสงเสริมและกระตุนใหชุมชนสนใจเลนกีฬาไดอยางทั่วถึง
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬา
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หลักการจัดหาบุคลากรเขาทํางานดานการสงเสริมกีฬาคือ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงาน พัฒนาใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและดํารงรักษาไว โดยใหบุคคลมีความพึงพอใจใน
การทํางาน
5.5.5 ติดตอประสานงานกับหนวยงานในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกีฬา ซึ่งสามารถ
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) ไดแก
1) การกีฬาแหงประเทศไทย
2) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3) สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
4) คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
5) สมาคมกีฬาจังหวัด
6) หนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
7) บริษัทหางราน
ฯลฯ
5.5.6 การประชาสัมพันธและการใหความรูแกประชาชน มีการรณรงค ประชาสัมพันธดาน
การเลนกีฬาและการออกกําลังกายอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยเนนใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย กระตุนใหประชาชนเขารวมเลนกีฬาและดูกีฬามากขึ้น ปลูกจิตสํานึก
ใหประชาชนทุกกลุมมีนิสัยรักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย จนถือปฏิบัติเปนวิถีชีวิตประจําวัน
การประชาสัมพันธและใหความรูแกประชาชน สามารถกระทําไดโดยผานสื่อหลายรูปแบบ อาทิเชน
1) วิทยุกระจายขาว
2) แผนปายโฆษณา
3) แผนพับ / ใบปลิว
4) ปายโปสเตอร
5) วิทยุชุมชน
6) หอกระจายขาวหมูบาน
7) ปายนิเทศก / ปายผา
8) รถโฆษณาประชาสัมพันธเคลื่อนที่
ฯลฯ
5.5.7 การดําเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร
1) การปฏิ บั ติ ต ามแผนงานจํ า เป น ต อ งมี ก ารบู ร ณาการแผนงานและโครงการ
การปรับปรุงกลไกการดําเนินงานและการเตรียมบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2) โครงการและแผนงานควรเปนการสงเสริมกีฬาในทุกกลุมเปาหมาย คือ ทุกเพศ
ทุกวัย และทุกกลุมประชาชน
5.5.8 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การดําเนินงานการสงเสริมกีฬาจะประสบ
ความสําเร็จเพียงใด ขึ้นอยูกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัด มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป รวมทั้งนํา
ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาใชประโยชนในการกําหนดแผนงานและโครงการประจําปอยาง
ตอเนื่อง

5.6 แนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดบริการดานการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
(1) การสนับสนุนใหประชาชนที่สนใจและรักการเลนกีฬา หรือการออกกําลังกาย รวมตัวกัน
จัดตั้งชมรม หรือสโมสรขึ้นในทองถิ่น ทั้งนี้ โดยไมจํากัดจํานวนชมรมหรือชนิดของกีฬา ซึ่งขึ้นอยูกับ
ความสนใจ
(2) อํานวยความสะดวกหรือชวยจัดหาที่ทําการของชมรมตางๆ เพื่อสะดวกตอการติดตอ
ประสานงานหรือเปนศูนยกลางในการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของชมรม
(3) การจัดทําหรือสรางศูนยเก็บอุปกรณกีฬา หรือเครื่องมือ เครื่องใชในการออกกําลังกาย
มีการจัดทําบัญชี และการจัดเก็บที่เปนระเบียบระบบที่ดี เพื่อใหบริการแกประชาชนและชมรมตางๆ ของ
ทองถิ่น
(4) การขอการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่มีการสอนวิชาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตรการกีฬา ชวยสนับสนุนในการ
จัดบริการตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายแกประชาชนในทองถิ่น รวมทั้ง บริการใหคําแนะนํา
ในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายที่ถูกตองอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง เปนประจํา
(5) การสํารวจและรวบรวมขอมูลของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ทําคุณประโยชนแกทองถิ่น
ในดานการสงเสริมการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย และเชิดชูยกยองเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน
เปนประจํา
(6) การประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมกีฬาตางๆ ของทองถิ่น เพื่อใหประชาชนรับทราบ
และเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(7) การบรรจุ แ ผนหรื อ ยุ ท ธศาสตร ด า นการส ง เสริ ม การกี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กายใน
แผนพัฒนาทองถิ่น หรือแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณ และนําไปสูการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง
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(8) การจัดใหมีการติดตามประเมินผลงานดานการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกายของ
ทองถิ่นประจําป และจัดทํารายงานประชาสัมพันธเผยแพร

5.7 หลักเกณฑในการจัดหาอุปกรณกีฬา
5.7.1 อุปกรณกีฬาโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 กลุมคือ
1) อุปกรณที่ติดตั้งหรือใชประจํากับสนามกีฬา ซึ่งไดแก อุปกรณกรีฑา เชน รั้วกระโดด
เบาะรองกระโดดสูง กระโดดค้ํา รวมทั้งเสาและไมพาด กีฬาบาสเกตบอล เชน แปนและหวง รวมทั้งตาขาย
ของหวง กีฬาวอลเลยบอล เชน เสาขึงตาขาย ตาขาย และแผนยางปูพื้น กีฬาฟุตบอล เชน เสาประตูและ
ตาขาย ประตู กีฬามวย เชน เวที แผนผาปูพื้น เชือกกั้นเวที กระสอบทราย เปนตน นอกจากนี้อาจจะมี
เครื่ อ งจั บ เวลา เครื่ อ งเสี ย ง และไฟส อ งสนาม ซึ่ ง ถื อ เป น อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บสนามแข ง ขั น ที่ มี
มาตรฐานคอนขางสูง เพราะราคาแพง และทางราชการถือเปนครุภัณฑ
2) อุปกรณที่ถือเปนวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ลูกบอลตางๆ นวม เปาลอ ไมแรกเก็ต
ไมปงปอง ลูกขนไก เชือกกระโดด หวงยาง เปนตน อุปกรณเหลานี้บางชนิดกีฬาก็อาจจะมีราคาแพง
และใชสิ้นเปลืองมาก เชน ลูกขนไก บางชนิดราคาอาจคอนขางสูง แตถารูจักใช และเก็บรักษาถูกวิธี
จะสามารถใชไดยาวนาน เชนลูกบอลชนิดตางๆ ซึ่งทําดวยหนังแทหรือหนังเทียม ลูกบอลยางหรือลูกเปตอง
5.7.2 การจัดหาหรือจัดซื้อ โดยทั่วไปอุปกรณกีฬาที่มีจําหนายในทองตลาดจะมีอยู 2 มาตรฐาน
คือ
1) มาตรฐานฝกซอม เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการฝกซอม ซึ่งราคาคอนขางถูกกวาแต
มีคุณภาพและราคาที่หลากหลาย วิธีที่จะใหไดอุปกรณฝกซอมที่มีคุณภาพดีพอใช และราคาที่เหมาะสม
ใหผูเชี่ยวชาญดานกีฬานั้นๆ เปนผูพิจารณาหรือใหคําแนะนํา รวมทั้งการดูแล การเก็บรักษา ซึ่งหากมีการ
ดูแลและการเก็บรักษาที่ดี จะสามารถยืดอายุการใชงานของอุปกรณดังกลาวใหใชไดนานยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม
อุปกรณที่ใชสําหรับการฝกซอม แมวาจะมีราคาถูกกวา แตอายุการใชงานก็จะสั้นกวา
2) มาตรฐานแขงขัน เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการแขงขันเฉพาะ หากไมไดมุงหวังที่
จะใหผูใชคุนเคยกับอุปกรณเพื่อเขารวมการแขงขันแตอยางใด ก็ไมจําเปนตองซื้ออุปกรณมาตรฐานนี้
เพราะมีราคาคอนขางแพง แมวาคุณภาพจะดีกวาและมีความคงทน มีอายุการใชงานที่นานกวา แตบางครั้ง
อาจไมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นสนามที่ใชอยู เชน ลูกบอลที่ทําดวยหนัง ไมควรใชกับพื้นสนาม
ซีเมนต เพราะจะทําใหผิวของลูกบอลเสียไดงาย เนื่องจากลูกบอลหนังถูกออกแบบมาสําหรับใชกับสนาม
พื้นยางหรือพื้นหญา และพื้นไมปารเก เทานั้น
3) ในการจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณกีฬาสามารถศึกษารายละเอียดไดจากภาคผนวก ค
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5.7.3 ขอควรคํานึงถึงในการจัดหาอุปกรณกีฬา คือ
1) วัตถุประสงคของการใชงาน เพื่อการฝกซอมหรือเพื่อการแขงขัน
2) มาตรฐานของสนามหรือพื้นสนามกีฬา หากอุปกรณมีคุณภาพที่ดี แตสนามหรือ
พื้ น สนามไม ดี ห รื อ ไม เ หมาะสมกั บ อุ ป กรณ ก็ จ ะทํ า ให ก ารใช ง านของอุ ป กรณ ไ ม ค งทน และเสี ย
งบประมาณมากโดยไมจําเปน
3) งบประมาณ เนื่ อ งจากอุป กรณ ที่ ใ ชใ นการแข ง ขั น มี ราคาค อ นขา งแพง หากมี
งบประมาณจํากัด จะสามารถซื้อไดจํานวนนอย
4) การเก็บรักษา ถึงแมวาจะเปนอุปกรณที่มีคุณภาพดี หากมีการใชหรือการดูแล การ
เก็บรักษาไมดี ก็ทําใหอุปกรณเสื่อมสภาพไดเร็ว เชนเดียวกับอุปกรณที่มีมาตรฐานสําหรับการฝกซอม
5.7.4 ขอเสนอแนะในการจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณกีฬา มีดังนี้
1) ไมจําเปนตองจัดหาอุปกรณครบทุกชนิดกีฬา ควรมีการสํารวจความสนใจการ
เลนกีฬาของเยาวชนหรือประชาชนในทองถิ่น วาสนใจและนิยมเลนกีฬาชนิดใดมากที่สุด จากนั้นจึงนํา
ผลการสํารวจดังกลาวมาพิจารณาจัดหาอุปกรณ
2) คํานึงถึงวัตถุประสงคของการนําไปใช วาใชเพื่อการแขงขัน หรือเพื่อการฝกซอม
ประเทศไทยถือเปนผูสงออกอุปกรณกีฬาที่สําคัญประเทศหนึ่ง จึงควรจัดซื้ออุปกรณกีฬาจากบริษัทผูผลิต
โดยตรง จะทําใหไดอุปกรณกีฬาที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี ทั้งยังสามารถซื้อหาไดในราคาถูกกวา
ทองตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการจัดซื้อเปนจํานวนมาก
3) ควรเตรียมการบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการดูแล การเก็บรักษาอุปกรณกีฬาที่
จัดซื้อจัดหา ซึ่งตองมีการดูแลรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและเต็มอายุการใชงาน อีกทั้งยังเปนการปองกันการสูญหายดวย โดยการจัดการอบรมการ
ใชงาน การเก็บรักษาที่ถูกตอง หรือสงไปศึกษาหาความรูจากบริษัทผูผลิตโดยตรง
4) กรณีที่มีอุปกรณจํานวนมาก ควรมีอาคารหรือหองจัดเก็บอุปกรณกีฬาเปนการ
เฉพาะ และควรมีชั้นวางหรือที่ใสอุปกรณ ทําใหเก็บงาย หายก็รู ดูก็สบายตา อนึ่งหองหรืออาคารที่เก็บ
อุปกรณควรเปนที่โลง โปรง อากาศถายเทไดดี เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิอากาศรอนมาก
และในฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง ซึ่งอุณหภูมิที่รอนมากและอากาศที่มีความชื้นสูง จะทําใหอุปกรณที่ทํา
ดวยหนังหรือยางมีอายุการใชงานสั้น
5) ควรทํ า บั ญ ชี อุ ป กรณ กี ฬ าไว ใ ห ค รบถ ว น และเป น ป จ จุ บั น อยู เ สมอ สามารถ
ตรวจสอบไดสะดวกและควรทําสัญลักษณของหนวยงานเจาของอุปกรณ พรอมกับวัน เดือน ป ที่ไดรับ
อุปกรณมา เนื่องจากอุปกรณกีฬาบางชนิดมีอายุการใชงานหากเก็บไวนาน โดยไมมีการนําไปใชงานก็จะ
ทําใหหมดอายุการใชงานไดเชนเดียวกัน
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5.8 การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชน เปนสิ่งสําคัญในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การสงเสริมกีฬาเนนการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งแตการรวมมือ รวมคิด รวมปฏิบัติ และรวมติดตาม
ประเมินผล
เปาหมาย คือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุม รวมทั้งผูพิการ มีโอกาสและสามารถเขารวม
กิจกรรมการสงเสริมกีฬาไดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
5.8.1 รูปแบบของการมีสวนรวม
1) ประชาชนมีสวนรวมในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายตามความสนใจ ความ
ตองการ ความถนัด และความเหมาะสมของแตละคน ประชาชนไดรวมออกกําลังกาย เลนกีฬาอยาง
สม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 30 นาที และรักการเลนกีฬาเปนสวนหนึ่งของชีวิต
2) ประชาชนมีสวนรวมในการดูกีฬา มีความรู ความเขาใจ และรูจักวัฒนธรรมในการ
ดูกีฬา สามารถปฏิบัติตนเปนผูดูกีฬาที่ดี
3) ประชาชนมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนการกีฬา โดยใหความรวมมือดาน
ตางๆ เชน บริหารจัดการสงเสริมกีฬา สนับสนุนงบประมาณการกีฬา ชักชวนใหผูอื่นเขารวมกิจกรรม
กีฬา และใหขอเสนอแนะในการสงเสริมกีฬาในทองถิ่น
5.8.2 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
1) ความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่มีตอการกีฬาและการออกกําลังกาย
2) ความสนใจและความตองการ การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
3) เศรษฐกิจ
4) สังคมและวัฒนธรรม
5) ระยะเวลา
6) สถานที่ ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย
5.8.3 เงื่อนไขที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารการมีสวนรวมของประชาชน
1) ผูนําองคกรและทีมงาน มีนโยบายชัดเจนและมีความแนวแนในการปฏิบัติงาน
2) การจัดกิจกรรมกีฬา กอใหเกิดกระแสความนิยมความสนใจของประชาชนมาก
นอยเพียงใด
3) ความรวมมือของประชาชน ประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะใหความรวมมือ
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5.9 ความเชื่อมโยงของการสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศจากระดับทองถิ่นสูความเปนเลิศ
แผนภูมิ 5.2 ความเชื่อมโยงของการสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศจากระดับทองถิ่นสูความเปนเลิศ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานในทองถิ่น (ชมรม,
สโมสร, สถาบันการศึกษา
โรงเรียน องคกรหรือ
หนวยงานตาง ๆ ฯลฯ)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมกับสมาคมกีฬาจังหวัด
และคณะกรรมการกีฬา
จังหวัด
สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย

การจัดการแขงขันในทองถิ่น / อําเภอ
นักกีฬาที่มีความสามารถของทองถิ่น

จัดการแขงขันและ/หรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
กิจกรรม
นักกีฬาที่มีความสามารถระดับจังหวัด
จัดการแขงขันและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
กิจกรรม
นักกีฬาที่มีความสามารถขอระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
และคณะกรรมการโอลิมปค
แหงประเทศไทย

จัดการแขงขันและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาติ ภูมิภาค ทวีป หรือโลก
นักกีฬาที่มีความสามารถระดับนานาชาติหรือระดับโลก
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5.10 เงื่อนไขสูความสําเร็จในการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.10.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมกีฬา และเชื่อมั่นใน
ประโยชนและคุณคาของกีฬาตอการสงเสริมสุขภาพและคุณภาพของคน
5.10.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกหนวยงานตองมีแผนยุทธศาสตรในดานการสงเสริม
กีฬาสําหรับประชาชน
5.10.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองบรรจุแผนงานการสงเสริมกีฬาเขาไวในแผนยุทธศาสตร
ขององคกร ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ตองใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดานการสงเสริม
กีฬาของจังหวัด
5.10.4 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมกีฬา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูทางดานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจขอความรวมมือหรือการสนับสนุนจากการ
กีฬาแหงประเทศไทย สํานักพัฒนากีฬาและนันทนาการ หรือสถาบันที่มีผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
5.10.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตอ
การปฏิบัติงานดานการสงเสริมกีฬาของทองถิ่น และมีคุณวุฒิทางดานกีฬาหรือการพลศึกษา
5.10.6 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งใช ง บประมาณขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นหรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อดําเนินการในดานการกอสราง ดูแล
ทะนุบํารุง และการใชในกิจกรรมตางๆ
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุ ุสภา ลาดพราว, 2546.
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงาน. คูมือการปฏิบัติงาน
ดานการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,
2545.
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นัยนา หันมี. การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานดานกีฬาขององคการบริหารสวนตําบล.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
พัฒนาบุคลากร, สํานักงาน. คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กีฬาและนันทนาการอําเภอ ตามโครงการ
พัฒนากีฬาและนันทนาการมวลชน ครั้งที่ 2 (พฤศจิกายน 2547- สิงหาคม2548). สํานักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2548.
วิทยาศาสตรการกีฬา, สํานัก. การสํารวจสภาพสนามและแนวทางการบริหารสนามกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
สมชาย ประเสริฐศิริพันธ. คูมือสรางสวนสุขภาพ. ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย
พิมพครั้งที่ 6 , 2542.
สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ. แนวทางการสงเสริมการเคลื่อนไหวรางกาย/ออกกําลังกาย สําหรับชุมชนใน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.). กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2547.
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ลานกีฬาเอนกประสงค
ลานกีฬา เปนลานกลางแจงที่อยูใกลชุมชนของตําบล โดยการปรับพื้นที่เดิมใหเรียบ บดอัด
แนน ทับหนาดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผิวแอสฟลท หรือเสริมดิน ปรับดินปูหญา เพื่อใหสามารถให
เยาวชน และประชาชนใชเลนกีฬา และออกกําลังกายอยางสะดวก ปลอดภัยในคราวเดียวกัน ไดไมต่ํากวา
20 คน สําหรับรูปแบบลานกีฬาเอนกประสงค รวมทั้งขนาดพื้ นที่ที่จะจัดทํ าลานกีฬา สามารถเลือ ก
ดําเนินการไดตามความตองการของทองถิ่น ดังนี้
1. สนามฟุตบอลมาตรฐาน ไมปูหญา ใชพื้นที่ กวาง 83.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
2. สนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญา
ใชพื้นที่ กวาง 55.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
3. สนามฟุตบอล 7 คน แบบไมปูหญา ใชพื้นที่ กวาง 55.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
4. สนามบาสเกตบอล
ใชพื้นที่ กวาง 25.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร
5. สนามวอลเลยบอล
ใชพื้นที่ กวาง 18.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
6. สนามตะกรอ 2 คอรท
ใชพื้นที่ กวาง 22.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร
7. สนามตะกรอ 1 คอรท
ใชพื้นที่ กวาง 15.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร
8. สนามเปตอง 2 คอรท
ใชพื้นที่ กวาง 22.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
9. สนามวอลเลยบอลชายหาด
ใชพื้นที่ กวาง 22.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
10. ลานแอโรบิก
ใชพื้นที่ กวาง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
11. ลานมวยไทย
ใชพื้นที่ กวาง 13.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ประมาณคาใชจาย
รูปแบบมาตรฐานและราคากลางของแตละประเภทลานกีฬาเอนกประสงคตามการประมาณ
ราคาป พ.ศ. 2545 ของการกีฬาแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้
1. สนามฟุตบอลมาตรฐาน ไมปูหญา พรอมปายชื่อโครงการฯ คากอสราง 225,200.00 บาท
2. สนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญา พรอมปายชื่อโครงการฯ คากอสราง 244,300.00 บาท
3. สนามฟุตบอล 7 คน แบบไมปูหญาพรอมปายชื่อโครงการฯ คากอสราง 109,500.00 บาท
4. สนามบาสเกตบอล พรอมปายชื่อโครงการฯ
คากอสราง 192,400.00 บาท
5. สนามวอลเลยบอล พรอมปายชื่อโครงการฯ
คากอสราง 101,800.00 บาท
6. สนามตะกรอ 2 คอรท พรอมปายชื่อโครงการฯ
คากอสราง 110,100.00 บาท
7. สนามตะกรอ 1 คอรท พรอมปายชื่อโครงการฯ
คากอสราง 59,400.00 บาท
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8.
9.
10.
11.
หมายเหตุ :

สนามเปตอง 2 คอรท พรอมปายชื่อโครงการฯ
สนามวอลเลยบอลชายหาด พรอมปายชื่อโครงการฯ
ลานแอโรบิก พรอมปายชื่อโครงการฯ
ลานมวยไทย พรอมปายชื่อโครงการฯ

คากอสราง 57,800.00 บาท
คากอสราง 152,800.00 บาท
คากอสราง 297,800.00 บาท
คากอสราง 315,800.00 บาท

1. เปนการประมาณการราคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2545
2. การประมาณคาใชจายอาจเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
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51

52
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ครุภัณฑลานกีฬา

ประตูฟุตบอลพรอมอุปกรณ

แท็งคน้ําดื่มสําเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พรอมอุปกรณ

ข.

1

2

ค.

ภาษี

6

-

5,500.00

25,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

ปายชื่อโครงการลานกีฬา

1

ปาย
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)

225,200.00

2,000.00

223,200.00

-

-

192,795.51

14,215.01

178,580.50

23,324.80

9,475.70

145,780.00

2,000.00

86,730.00

57,050.00

ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ

-

-

-

500

40,474

57,050

รวมเปนเงิน

คาวัสดุ/แรงงาน

223,295.51

-

-

500

49

7

หนวยละ รวมคาแรงงาน

คาแรงงาน

รวมรายการ ก + ช เปนเงิน

ชุด

ชุด

%

%

1,500

46,256

-

รวมคาวัสดุ

คาวัสดุ

30,500.00

1

1

7.96

16

%

ชุด
1,500

56

ม

-

3

หนวยละ

ม2

หนวย

รวมคาครุภณ
ั พลานกีฬาเปนเงิน

รวมงานกอสรางเปนเงิน

กําไร

5

รวมรายการที่ 1-5 เปนเงิน

คาอํานวยการ

4

6.5

1

ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา

3

รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-3 เปนเงิน

826

ดินถม หนา 0.10 ม. พรอมบดอัดแนน

2

8,150

ปรับพื้นที่เดิมพรอมบดอัด

1

จํานวน

งานกอสราง

รายการ

ก.

ลําดับที่

ประมาณราคากลาง สนามฟุตบอลมาตรฐานแบบไมปูหญา โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล
หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
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ค.

ข
1
2

7

5
6

ก.
1
2
3
4

ลําดับที่

รวมงานกอสรางเปนเงิน
ครุภัณฑลานกีฬา
ประตูฟุตบอลพรอมอุปกรณขนาด 2.00 x 4.00 เมตร
แท็งคน้ําดื่มสําเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พรอมอุปกรณ
รวมคาครุภณ
ั ฑลานกีฬาเปนเงิน
รวมรายการ ก + ช เปนเงิน
ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ
ปายชื่อโครงการลานกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-4 เปนเงิน
คาอํานวยการ
กําไร
รวมรายการที่ 1-6 เปนเงิน
ภาษี

งานกอสราง
ปรับพื้นที่เดิมพรอมบดอัด
ดินถม หนา 0.10 ม. พรอมบดอัดแนน
ปูหญาและดูแล 1 เดือน
ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา

รายการ

1

1
1

7.96

6.5
16

2,927
295
2,930
1

จํานวน

ปาย

ชุด
ชุด

%

%
%

ม2
ม3
ม2
ชุด

หนวย

-

16,520
87,900
1,500

รวมคาวัสดุ

-

7
40
10
500

-

20,489
11,800
29,300
500

หนวยละ รวมคาแรงงาน

คาแรงงาน

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)

-

56
30
1,500

หนวยละ

คาวัสดุ

ประมาณราคากลาง สนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญา โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล

15,000.00
5,500.00
20,500.00
242,693.59
242,300.00
2,000.00
244,300.00

222,193.59

168,009.00
10,920.59
26,881.44
205,811.03
16,382.56

20}489.00
28,320.00
117}200.00
2,000.00

รวมเปนเงิน

คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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57

58

ภาคผนวก ก

งานกอสราง
ปรับพื้นที่เดิมพรอมบดอัด
ดินถม หนา 0.10 ม. พรอมบดอัดแนน
ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา
รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-3 เปนเงิน
คาอํานวยการ
กําไร
รวมรายการที่ 1-5 เปนเงิน
ภาษี
รวมงานกอสรางเปนเงิน
ครุภัณฑลานกีฬา
ประตูฟุตบอลพรอมอุปกรณขนาด 2.00 x 4.00 เมตร
เสาวอลเลยบอลแบบเคลื่อนที่ได พรอมตาขาย
เสาตะกรอแบบเคลือ่ นที่ได พรอมตาขาย
มานั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง
แท็งคน้ําดื่มสําเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พรอมอุปกรณ
รวมคาครุภณ
ั ฑลานกีฬาเปนเงิน
รวมรายการ ก + ช เปนเงิน
ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ
ปายชื่อโครงการลานกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

ก.
1
2
3

ค.

ข.
1
2
3
4
5

6

4
5

รายการ

ลําดับที่

1

1
1
1
6
1

7.96

6.5
16

2,945
355
1

จํานวน

ปาย

ชุด
ชุด
ชุด
ตัว
ชุด

%

%
%

ม2
ม3
ชุด

หนวย

-

-

19,880
1,500

รวมคาวัสดุ

-

7
40
500

-

20,615
14,200
500

หนวยละ รวมคาแรงงาน

คาแรงงาน

ตัวอักษร ผหนึ่งแสนเกาพันหารอยบาทถวน)

56
1,500

หนวยละ

คาวัสดุ

ประมาณราคากลาง สนามฟุตบอล 7 คน แบบไมปูหญา โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล

15,000.00
3,500.00
2,600.00
6,000.00
5,500.00
32,600.00
107,579.71
107,500.00
2,000.00
109,500.00

20,615.00
34,080.00
2,000.00
56,695.00
3,685.18
9,071.20
69,451.38
5,528.33
74,979.71

รวมเปนเงิน

คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
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61

62

ภาคผนวก ก

งานกอสราง
งานปรับพื้นที่พรอมบดอัด
ทรายหยาบ หนา 5 ซม.
คอนกรีต 1 : 2 : 4 หนา 8 ซม.
เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.
ตีเสนสนาม
ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา
รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-6 เปนเงิน
คาอํานวยการ
กําไร
รวมรายการที่ 1-8 เปนเงิน
ภาษี
รวมงานกอสรางเปนเงิน
ครุภัณฑลานกีฬา
ชุดแปนบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน โครงเหล็กถัก
เสาวอลเลยบอลแบบเคลื่อนที่ได พรอมตาขาย
เสาตะกรอแบบเคลือ่ นที่ได พรอมตาขาย
แท็งคน้ําดื่มสําเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พรอมอุปกรณ
มานั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง
รวมคาครุภณ
ั ฑลานกีฬาเปนเงิน
รวมรายการ ก + ช เปนเงิน
ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ
ปายชื่อโครงการลานกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

ก.
1
2
3
4
5
6

ค.

ข.
1
2
3
4
5

9

7
8

รายการ

ลําดับที่

1

1
1
1
1
6

7.96

6.5
16

L.S
31
45
610
L.S
1

จํานวน

ปาย

คู
ชุด
ชุด
ชุด
ตัว

%

%
%

ชุด

ม2
ม3
ม2

หนวย

-

7,285
52,740
18,300
1,500

-

39
288
10
500

-

1,209
12,960
6,100
500

27,200.00
3,500.00
2,600.00
5,500.00
6,000.00
44,800.00
190,400.42
190,400.00
2,000.00
192,400.00

4,500.00
8,494.00
65,700.00
24,400.00
5,000.00
2,000.00
110,094.00
7,156.11
17,615.04
134,865.15
10,735.27
145,600.42

คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)

-

235
1,172
30
1,500

คาวัสดุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ

ประมาณราคากลาง สนามบาสเกตบอล โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

63

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

64

ภาคผนวก ก

ผูประมาณราคา...................................
(นางสาวรัชนี นอยคําสิน)
วิศวกรโยธา
ผูตรวจสอบ.................................
(นายสมชาย เฉลิมราษฎร)
วิศวกรโยธา 3

............................................................
(นายโดม ภูมิดิษฐ)
หัวหนางานสํารวจ ออกแบบและประเมินราคา

...........................................................
(นายอาจิน โพธิ์พานิช)
ผูอํานวยกองวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2549
แผนที่ 1/1
คาวัสดุ
คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
ลําดับที่
รายการ
จํานวน หนวย
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน
1 ปรับพื้นที่พรอมบดอัดแนนดินเดิม
286
ม2
50.00
14,300.00
14,300.00
2
2 ดินถบบดอัดแนนรอบสนาม
220.00
1,540.00
70.00
490.00
2,030.00
7
ม
3
3 ทรายหยาบพรอมบดอัดแนน
18
350.00
6,300.00
70.00
1,200.00
7,500.00
ม
3
ม
4 คอนกรีต 1:2:4
25
2,550.00
63,750.00
300.00
7,500.00
71,250.00
2
5 ไมแบบ
6
ม
250.00
1,500.00
70.00
420.00
1,920.00
#
2
6 ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.
286
ม
40.00
11,440.00
5.00
1,430.00
12,870.00
7 ตีเนนสนาม
2
สนาม
1,500.00
3,000.00
3,000.00
ชุด
8 เสาวอลเลยบอลแบบเคลื่อนที่ไดพรอมตาขาย
1
15,500.00
15,500.00
15,500.00
ชุด
9 เสาตะกรอแบบเคลือ่ นที่ไดพรอมตาขาย
1
6,500.00
6,500.00
6,500.00
10 โครงรับปายพรอมปายชื่อโครงการลานกีฬาอเนกประสงค
1
ชุด
5,500.00
5,500.00
5,500.00
รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-10 เปนเงิน
140,430.00
11 FACTOR F 1.2605 (เงินลวงหนา 15% ดอกเบี้ยเงินกู 8% VAT 7%
36,582.02
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
177,012.02
ปรับตัวเลข
175,000.00
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)

งานกอสรางสนามวอลเลยบอล โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล

ราคากลาง
งานประเมินราคา กองโยธาและการชาง ฝายสถานีกีฬาและบริการ การกีฬาแหงประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

65

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

66

ภาคผนวก ก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

67

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

68

ภาคผนวก ก

5
1

ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20# ม.

ดินถมบดอัดแนนรอบสนาม

ตีเนนสนาม

เสาตะกรอแบบเคลือ่ นที่ พรอมตาขาย

5

6

7

8

9

180

ไมแบบ

4

ผูประมาณราคา...............................................................
(นายสมชาย เฉลิมราษฎร)
วิศวกรโยธา3

ปรับตัวเลข

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

FACTOR F 1.2581

รวมคาวัสดุแรงงานรายการที่ 1-8 เปนเงิน

5

คอนกรีต 1:2:4

3

1

15

11

ทรายหยาบพรอมบดอัดแนน

2

187

ชุด

สนาม

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม.

ตร.ม.

จํานวน หนวย

ปรับพื้นที่พรอมบดอัดแนนดินเดิม

รายการ

1

ลําดับที่

งานกอสรางสนามตะกรอ 1 คอรท โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค

2,600.00

1,500.00

600.00

4,680.00

850.00

32,700.00

3,300.00

-

............................................................
(นายวีระพันธ สรอยสนธิ์)
หัวหนางานประเมินราคา

350.00

-

350.00

4,350.00

770.00

2,805.00

69,000.00

69,013.08

14,158.08

54,855.00

2,600.00

1,500.00

950.00

4,680.00

1,200.00

37,050.00

4,070.00

2,805.00

...........................................................
(นายอาจิน โพธิ์พานิช)
ผูอํานวยการกองโยธาและการชาง

รวมคาแรง

รวมคาแรง

70.00

-

70.00

290.00

70.00

15.00

ตัวอักษร (หกหมื่นเกาพันบาทถวน)

2,600.00

1,500.00

120.00

26.00

170.00

2,180.00

300.00

-

วันที่ 30 เมษายน 2547
แผนที่ 1/1
คาวัสดุ
คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน

ราคากลาง
งานประเมินราคา กองโยธาและการชาง ฝายสถานีกีฬาและบริการ การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

69

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

70

ภาคผนวก ก

7
2

ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20# ม.

ดินถมบดอัดแนนรอบสนาม

ตีเนนสนาม

เสาตะกรอแบบเคลือ่ นที่ พรอมตาขาย

5

6

7

8

9

360

ไมแบบ

4

ผูประมาณราคา...............................................................
(นายสมชาย เฉลิมราษฎร)
วิศวกรโยธา3

ปรับตัวเลข

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

FACTOR F 1.2581

รวมคาวัสดุแรงงานรายการที่ 1-8 เปนเงิน

6

คอนกรีต 1:2:4

3

2

29

22

ทรายหยาบพรอมบดอัดแนน

2

365

ชุด

สนาม

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม.

ตร.ม.

จํานวน หนวย

ปรับพื้นที่พรอมบดอัดแนนดินเดิม

รายการ

1

ลําดับที่

งานกอสรางสนามตะกรอ 2 คอรท โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค

5,200.00

3,000.00

840.00

9,360.00

1,020.00

63,220.00

6,600.00

-

-

รวมคาแรง

รวมคาแรง

70.00

70.00

290.00

70.00

15.00

490.00

420.00

8,410.00

1,540.00

5,475.00

............................................................
(นายวีระพันธ สรอยสนธิ์)
หัวหนางานประเมินราคา

132,800.00

132,823.91

27,248.91

105,575.00

5,200.00

3,000.00

1,330.00

9,360.00

1,440.00

71,630.00

8,140.00

5,475.00

...........................................................
(นายอาจิน โพธิ์พานิช)
ผูอํานวยการกองโยธาและการชาง

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)

2,600.00

1,500.00

120.00

26.00

170.00

2,180.00

300.00

-

วันที่ 30 เมษายน 2547
แผนที่ 1/1
คาวัสดุ
คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน

ราคากลาง
งานประเมินราคา กองโยธาและการชาง ฝายสถานีกีฬาและบริการ การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

71

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

72

ภาคผนวก ก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

73

74

ภาคผนวก ก

งานกอสราง
งานปรับพื้นที่พรอมบดอัด
หินคลุก สเปค หนา 0.05 ม. บดอัดแนน
ไมเนื้อแข็ง 4" x 4"
เชือกไนลอน O 1/8"
ติดตั้งปายคะแนน
ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา
รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-6 เปนเงิน
คาอํานวยการ
กําไร
รวมรายการที่ 1-8 เปนเงิน
ภาษี
รวมงานกอสรางเปนเงิน
ครุภัณฑลานกีฬา
มานั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง
ลูกเปตอง ชนิดซอม AM สีเงิน พรอมลูกลอ (1 ชุด มี 12 ลูก)
รวมคาครุภณ
ั ฑลานกีฬาเปนเงิน
รวมรายการ ก + ช เปนเงิน
ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ
ปายชื่อโครงการลานกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

ก.
1
2
3
4
5
6

ค.

ข.
1
2

9

7
8

รายการ

ลําดับที่

1

6
2

7.96

6.5
16

L.S
13.00
75
80
1
1

ปาย

ตัว
ชุด

%

%
%

ม
เมตร
เมตร
ชุด
ชุด

3

จํานวน หนวย

-

-

3,250
21,375
280
2,500
1,500

-

50
20
400
500

-

650
1,500
400
500

6,000.00
5,200.00
11,200.00
55,841.33
55,800.00
2,000.00
57,800.00

1,800.00
3,900.00
22,875.00
280.00
2,900.00
2,000.00
33,755.00
2,194.08
5,400.80
41,349.88
3,291.45
44,461.33

คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน

ตัวอักษร (หาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)

250
285
3.5
2,500
1,500

คาวัสดุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ

ประมาณราคากลาง สนามเปตอง 2 คอรท โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

75

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

76

ภาคผนวก ก

ค.

ข.
1
2

9

7
8

ก.
1
2
3
4
5
6

ลําดับที่

งานกอสราง
งานปรับพื้นที่พรอมบดอัด
ทรายละเอียด
ไมเนื้อแข็ง 3" x 4"
ดินเสริมรอบสนาม
ติดตั้งเสาวอลเลยบอล (หลอกับที่)
ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา
รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-6 เปนเงิน
คาอํานวยการ
กําไร
รวมรายการที่ 1-8 เปนเงิน
ภาษี
รวมงานกอสรางเปนเงิน
ครุภัณฑลานกีฬา
มานั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง
ตาขายวอลเลยบอล
รวมคาครุภณ
ั ฑลานกีฬาเปนเงิน
รวมรายการ ก + ช เปนเงิน
ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ
ปายชื่อโครงการลานกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

รายการ

1

6
1

7.96

6.5
16

L.S
185.00
100
120
1
1

จํานวน

ปาย

ตัว
ชุด

%

%
%

ม
เมตร
เมตร
ชุด
ชุด

3

หนวย

-

40,700
25,000
9,600
3,000
3,500

-

70
25
70
500
500

-

12,950
2,500
8,400
500
500

6,000.00
600.00
6,600.00
151,613.22
150,800.00
2,000.00
152,800.00

3,00.00
53,650.00
27,500.00
18,000.00
3,500.00
4,000.00
109,650.00
7,127.25
17,744.00
134,321.25
10,691.97
145,013.22

คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)

-

220
250
80.0
3,000
3,500

คาวัสดุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ

ประมาณราคากลาง สนามวอลเลยบอลชายหาด โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

77

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

78

ภาคผนวก ก

งานกอสราง
งานปรับพื้นที่พรอมบดอัด
ทรายหยาบ หนา 5 ซม.
คอนกรีต 1:2:4 หนา 8 ซม.
เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.
ติดตั้งปายโครงการลานกีฬา
รวมคาวัสดุแรงงาน รายการที่ 1-6 เปนเงิน
คาอํานวยการ
กําไร
รวมรายการที่ 1-8 เปนเงิน
ภาษี
รวมงานกอสรางเปนเงิน
ครุภัณฑลานกีฬา
มานั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง
แท็งคน้ําดื่มสําเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พรอมอุปกรณ
รวมคาครุภณ
ั ฑลานกีฬาเปนเงิน
รวมรายการ ก + ช เปนเงิน
ปรับตัวเลขตามสํานักงบประมาณอนุมัติ
ปายชื่อโครงการลานกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

ก.
1
2
3
4
5

ค.

ข.
1
2

8

6
7

รายการ

ลําดับที่

1

6
1

7.96

6.5
16

1,200
59
95
1,200
1

จํานวน

ปาย

ตัว
ชุด

%

%
%

ม2
ม3
ม3
ม2
ชุด

หนวย

-

13,865
111,340
36,000
3,500

-

7
39
288
10
500

-

8,400
2,301
27,360
12,000
500

6,000.00
5,500.00
11,500.00
296,191.44
295,800.00
2,000.00
297,800.00

8,400.00
16,166.00
138,700.00
48,000.00
4,000.00
215,266.00
13,992.29
34,442.56
263,700.85
20, 990.59
284,691.44

คาแรงงาน
คาวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
หนวยละ รวมคาแรงงาน รวมเปนเงิน

ตัวอักษร (สองแสนเกาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)

-

235
1,172
30.0
3,500

คาวัสดุ
หนวยละ รวมคาวัสดุ

ประมาณราคากลาง ลานแอโรบิก โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล
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รายการประกอบแบบ
ลานกีฬามวยไทย
1. วัสดุ
1.1 เหล็กเสริมคอนกรีต ใหใชเหล็กกลมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20-2527 SR-24
1.2 งานโครงเหล็กใหใชเหล็กมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 276-2532 การเชื่อม
ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS โดยมีความหนาของรอยเชื่อมไมนอยกวา 6 มม.
1.3 งานคอนกรีตโครงสราง ใหใชคอนกรีตที่มีกําลังอัดไมต่ํากวา 240 กก./ซม.3 แทงคอนกรีต
เปนรูปทรงกระบอก 15 x 30 ซม. เมื่อคอนกรีตอายุครบ 28 วัน ใชปูนซีเมนตปอรตแลนต
ประเภท 1 เทานั้น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 เลม 1-2532
1.4 ทราย
1.4.1 ตองเปนทรายน้ําจืดหรือทรายบกที่มีเม็ดคม หยาบคม แข็งแกรง สะอาดปราศจาก
วัสดุเจือปน เชนเปลือกหอย ดิน เถาถาน และสารอินทรียอื่นๆ เจือปน
1.4.2 ทรายที่ใชในงานกอสรางตองมีคาพิกัดความละเอียด (FINESS MODULUS) ตั้งแต
2.3 – 3.1
1.5 หินหรือกรวดที่ใชตองแข็งแกรง เหนียว ไมผุและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นๆ เจือปน
ขนาดใหญสุดของหินกรวดที่ใชตองไมใหญกวา 40 มม.
1.6 น้ําที่ใชผสมคอนกรีตใหใชน้ําประปาในกรณีที่น้ําประปาหาไมได น้ําที่นํามาผสมคอนกรีต
จะตองเปนน้ําจืดที่ปราศจากสารใดๆ ที่เปนอันตรายตอคอนกรีตและเหล็กเสริม
2. ฐานราก
ใหผูรับจางตรวจสอบสภาพชั้นดินบริเวณที่จะกอสรางและหรือตรวจสอบจากอาคารขางเคียง
วาจะตองใชฐานแผหรือฐานเข็มจึงจะเหมาะสมกับสภาพดินบริเวณที่จะทําการกอสราง แลวแจงให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบกอนดําเนินการ
3. พื้น
พื้นเปน ค.ส.ล. หลอกับที่ (ตามแบบ)
- S1 พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน
- GS พื้น ค.ส.ล. ขัดหยาบ
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4. ฝาเพดาน
- ฝาเพดานภายในเปนยิปซั่มบอรดหนา 10 มม. ตีชิดยาแนวเรียบ ทาสีขาว โครงสรางเหล็ก
อาบสังกะสี (C-LINE) 0.60 x 0.60
- ฝ า ชายคาเป น กระเบื้ อ งแผ น เรี ย บหนา 4 มม. ทาสี ข าว โครงสร า งไม เ นื้ อ แข็ ง ขนาด
1 ½” x 3” 0.60 x 0.60
5. โครงหลังคา
โครงหลักคาเหล็กตามแบบผูรับจางจะตองหาเหล็กรูปพรรณ ที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขนาดตามรูปแบบที่กําหนด ประกอบเปนโครงหลังคา โดยใชชางที่มีฝมือ รอยเชื่อมประณีตมั่นคง
แข็งแรงทุกรอยตอ
กอนทาสีกันสนิม ใหเคาะ Flex ออกใหหมดทุกรอยตอ และทาสีกันสนิมอยางนอย 2 ครั้ง
สีกันสนิมใหใชยี่หอ Rust-Oleum No. 960 หรือคุณภาพเทียบเทา
6. หลังคา
มุงกระเบื้องลอนคูสีเขียว ขนาดและการติดตั้งตามแบบ

ภาคผนวก ก
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คูมือการสรางสวนสุขภาพ
ขอรายละเอียดไดที่ : ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย

สวนสุขภาพ
ในเมืองใหญที่มีประชากรหนาแนน มักมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน เสียงอึกทึก อากาศ
เปนพิษ ประชาชนขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ และขาดสถานที่ออกกําลังกาย ปญหาเหลานี้เปนตนเหตุ
สํ า คั ญ ของความเสื่ อ มโทรมทางสุ ข ภาพทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจของประชาชน ซึ่ ง มี ผ ลสะท อ นไปถึ ง
เศรษฐกิจความเจริญและความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลตองเสียคาใชจายมากในการสาธารณสุข
และประชาชนหยอนสมรรถภาพในการทํางานและขาดความแข็งแรง
การแกปญหานี้ในประเทศตางๆ มีวิธีการที่แตกตางกันออกไป แตวิธีหนึ่งที่ใชกันทุกประเทศ
คือการจัดทําสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น สวนสาธารณะนั้นถือไดวาเปน “ปอด” ของเมือง เพราะชวยฟอก
อากาศเสียใหเปนอากาศดีเปนที่ที่ประชาชนไดมาอาศัยรับอากาศบริสุทธิ์ ผอนคลายความเครงเครียดและ
บางคนยั ง ใช เ ป น ที่ อ อกกํ า ลั ง กายด ว ย ในประการหลั ง นี้ ไ ม เ พี ย งทํ า ให สุ ข ภาพดี ขึ้ น เท า นั้ น ยั ง ทํ า ให
สมรรถภาพของรางกายดีขึ้น และชวยปองกันโรคหลายชนิดที่มีสาเหตุมาจากการขาดการออกกําลังกาย
(hypokinetic diseases)
แต เ นื่ อ งจากการออกกํ า ลั ง กายที่ ทํ า กั น เองในสวนสาธารณะอาจไม ป ลอดภั ย หรื อ ไม ไ ด
ประโยชนเต็มที่เนื่องจากไมถูกหลักวิชาและอาจเปนการรบกวนผูอื่นที่ตองการพักผอนอยางสงบ ใน
สวนสาธารณะบางแหลงจึงไดจัดบริเวณหนึ่งไวสําหรับเปนที่ออกกําลังกายโดยเฉพาะ ดังเชนในประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนี ในสวนสาธารณะหลายแหงตามเมืองตางๆ จะมีบริเวณหนึ่งที่ถูกจัดไวสําหรับให
ประชาชนมาออกกําลังกายแบบที่เรียกวา “Trimm Dich” โดยจัดใหมีอุปกรณสําหรับฝกฝนสวนตางๆ
ของรางกายอยางถูกหลักวิชาและในลักษณะที่เปนธรรมชาติ การออกกําลังกายแบบนี้ไดเริ่มขึ้นอยาง
จริงจัง เมื่อประมาณ 10 ปที่แลวมา และไดรับความนิยมจากประชาชนอยางกวางขวางทั่วประเทศและ
กําลังแพรหลายไปในตางประเทศแมแตในเอเชียอาคเนย เชนประเทศสิงคโปร
ในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดของประเทศไทยที่มีประชากรหนาแนน การมีสวนสาธารณะ
เพิ่มขึ้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและหากสามารถจัดบริเวณหนึ่งของสวนสาธารณะใหเปนที่ที่ประชาชน
จะมาฝกความสมบูรณของรางกายดวยตนเองไดดวยแลว ก็จะมีประโยชนยิ่งขึ้น นับวาเปนการแกปญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ตรงเปาหมายที่สุดวิธีหนึ่ง
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จุดประสงค
โครงการนี้จุดประสงคเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมกีฬา และสุขภาพของ
ประชาชน โดยการใช บริเวณสว นหนึ่ งของสวนสาธารณะที่มี อยูแ ลว หรือที่กํ าลัง จะสรางขึ้น เปน ที่
สําหรับฝกความสมบูรณของรางกายดวยตนเอง สําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและอาจใชเปนที่ฝกเพื่อ
เพิ่มความสมบูรณของนักกีฬาและทหาร ตํารวจ ไดดวย ทั้งนี้โดยไมทําใหเสียสภาพความเปนธรรมชาติ
ของสวนสาธารณะนั้นๆ หรืออาจสงเสริมใหมีสภาพเปนสวนธารณะที่สมบูรณยิ่งขึ้น

การดําเนินการและการจัดทํา
ผูจัดทําควรเปนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะหรือเอกชนที่จัดทําหมูบานจัดสรร
ขนาดใหญ โดยการกีฬาแหงประเทศไทยมีหนาที่ชี้ชวนใหหนวยงานและเอกชนดังกลาวเห็นความสําคัญ
ของโครงการนี้ และใหความสนับสนุนทางดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของบริเวณและจุดฝก
ตางๆ และดําเนินการเผยแพรตอประชาชนอีกทางหนึ่ง

ลักษณะโดยสังเขป
ใชบริเวณบางสวนของสวนธารณะจัดทําเปนจุดฝกสําหรับฝกสวนตางๆ ของรางกายรวม 8 ถึง
12 จุด โดยใชเนื้อที่แบบหนึ่งแบบใดดังนี้
1. แบบรวม จุดฝกทั้งหมดอยูในบริเวณเดียวกัน ระยะหางระหวางจุดฝกแตละจุด 15 ถึง
25 เมตร รวมเนื้อที่ที่ตองการประมาณ 1000 เมตร (=250 ตารางวา)
2. แบบแยก จัดจุดฝกเปนวงจรใหมาบรรจบกัน โดยใหแตละจุดอยูหางกัน 50 ถึง 400 เมตร
(ตามแตสถานที่จะอํานวย) ระหวางจุดฝกจัดทําทางวิ่งในลักษณะเปนธรรมชาติ กวางประมาณ 1.5 เมตร
ถึง 2 เมตร เลี้ยวลดไปมาขึ้นลงเนินหรือผานสระน้ํา ตามภูมิประเทศที่มีอยูระหวางทางควรมีไมพุมและ
ไมรมเพื่อความรมรื่นและเปนธรรมชาติ
การจัดแบบแยกนี้ถึงแมวาจะใชเนื้อที่คอนขางมาก แตเปนธรรมชาติมากกวา นอกจากนั้น
สองขางทางวิ่งหรือภายในบริเวณวงจรของจุดฝกยังสามารถใชเปนที่พักผอนตามแบบสวนสาธารณะ
ทั่วไปไดเปนอยางดี
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ขอความในแผนปายคําแนะนํา
สถานีออกกําลังตางๆ ตามเสนทางวิ่งนี้สรางขึ้นเพื่อการออกกําลัง เพื่อสุขภาพและการรักษา
ทรวดทรง
ระยะทางวิ่งยาวประมาณ……..เมตร มีสถานีออกกําลัง……(8 หรือ 10 หรือ 12) สถานี ผูที่
ประสงคจะออกกําลังควรใหแพทยตรวจรางกายเสียกอน
จํ า นวนครั้ ง หรื อ ระยะเวลาในการออกกํ า ลั ง ที่ แ จ ง ไว ที่ จุ ด ฝ ก แต ล ะจุ ด เหมาะสํ า หรั บผู ที่ มี
สมรรถภาพของร า งกายอยู ใ นเกณฑ ป านกลาง ผู ใช อ าจเพิ่ม หรื อ ลดได ต ามความสามารถและความ
ประสงคของแตละคน โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการจากคูมือ
ผู ที่ ใ ช ส ถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายนี้ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบตนเอง...........(ชื่ อ สวนหรื อ เจ า ของ)จะไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุหรือการสูญหายของทรัพยสินที่เกิดขึ้น
สําหรับเด็กควรมีผูปกครองหรือผูที่มีความสามารถรับผิดชอบระวังดูแลอยูดวย เด็กเล็กที่มา
ตามลําพังจะไมไดรับอนุญาตใหใชสถานที่

จุดฝกที่ 1
จุดที่ 1 การบริหารมือเปลา
เปนที่สําหรับการทํากายบริหารเพื่ออบอุนรางกาย และบริหารกลามเนื้อทุกสวนโดยไมใช
อุปกรณ
ลักษณะ เปนที่ราบวาง พื้นหญาหรือดินปนทรายอัดแนน ขนาดประมาณ 20 ตารางวา จะเปน
รูปใดก็ไดแตตองมีสวนกวางมากพอสมควร
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จุดฝกที่ 2
จุดที่ 2 กาวขึ้น – ลง
โดยการใหกาวขึ้นลงขอนไมที่มีความสูงตางๆ กันตามแตความสูงของผูฝก เพื่อเปนการฝก
กําลังเนื้อขาและตะโพก จุดฝกนี้สามารถใชทดสอบความอดทนไดดวย ในแบบแยกจุดนี้ไมควรอยูหาง
จากจุดที่ 1 เกิน 100 เมตร
ลักษณะ ฝงขอนไมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ซม. รวม 5 ทอน ในพื้นใหสวนสูงจาก
พื้นดิน 24, 30, 42, 48, ซม. ตามลําดับ ระยะหางระหวางแตละขอบ 1 เมตร ไมจําเปนตองเรียงกันเปน
เสนตรง
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จุดฝกที่ 3
จุดที่ 3 ดันขอนไม
ใชฝกกลามเนื้อหนาอก ไหล แขน โดยใหผูฝกดันแขนทาวิดพื้น จัดความหนักเบาโดยความสูง
ของไม (ต่ํา – หนัก, สูง – เบา)
ลักษณะ ใชขอนไมยาวทอนละ 1.50 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 ซม. , 40 ซม. และ 60 ซม.
วางเรียงตอกัน
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จุดฝกที่ 4
จุดที่ 4 เดินทรงตัว
ใชฝกการทรงตัว โดยใหเดินบนทอนไมขนาดเล็กซึ่งมีการเปลี่ยนทิศทาง
ลักษณะ ตั้งราวไมกลม 6 ทอน ยาวทอนละ 2 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สูงจาก
พื้นดิน 30 ซม. ติดตอกันและทํามุม 90°
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จุดฝกที่ 5
จุดฝกที่ 5 กระโดดขาม
ใชฝกกําลังกลามเนื้อขาและการกลับตัว โดยใหกระโดดขามราวขวางพรอมกัน 2 เทา
ลักษณะ ราวไมขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 ซม. ยาว 3 เมตร ตั้งจากพื้นดินดานต่ํา 30 ซม. ดาน
สูง 50 ซม.
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จุดฝกที่ 6
จุดฝกที่ 6 ลุก – นั่ง คว่ําแอนหลัง
ใชฝกกําลังและความอดทนของกลามเนื้อทองและกลามเนื้อหลัง
ลักษณะ ตั้งราวไมเล็กยาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 15 ซม. ขนานกับราวไมหางกัน 50 ซม.
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จุดฝกที่ 7
จุดที่ 7 แกวงตัว
ใชฝกการเหยียดตัว ความออนตัว โดยการจับหวงหมุนตัวอยูกับพื้น
ลักษณะ ตั้งคานสูง 2.5 เมตร หอยหวง 2 หวงสูงจากพื้นดิน 1.40 เมตร และ 1.80 เมตร หางกัน
2 เมตร
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จุดฝกที่ 8
จุดที่ 8 ยกขอนไม
ฝกกําลังแขน ไหล โดยยกขอนไมขึ้นลงเหนือศีรษะ
ลักษณะ ใชขอนไมเสนผาศูนยกลาง 10 ซม. (น้ําหนักประมาณ 10 กิโลกรัม) 15 ซม. (น้ําหนัก
ประมาณ 24 กิโลกรัม) และ 20 ซม. (น้ําหนักประมาณ 35 กิโลกรัม) ยาว 1.5 ม. ตรึงปลายขางหนึ่งไวใน
ลักษณะบานพับ มีคานไมรับไวใหสูงจากพื้นดิน 1.20 ม., 1.40 ม. และ 1.60 ม. ตามลําดับ
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จุดฝกที่ 9
จุดที่ 9 วิ่งสลับฟนปลา หรือใชมือค้ํากระโดดขาม
ใชฝ กความคล อ งแคลว โดยวิ่ง สลั บฟ นปลาอ อมขอนไม ที่ตั้ ง อยูกับ พื้น (หรื ออาจใชมื อค้ํ า
กระโดดขาม)
ลักษณะ ขอนไมเสนผาศูนยกลาง 30 ซม. 8 ทอน ฝงดินใหสวนที่พนดินสูงจากพื้นดิน 70 ซม.
แตละทอนหางกัน 1.50 เมตร
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จุดฝกที่ 10
จุดที่ 10 ถีบขอนไม
ใชฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและตะโพก โดยออกแรงถีบขอนไมที่ตรึงอยูกับที่
ลักษณะ ขอนไมเสนผาศูนยกลาง 45 ซม. ยาว 2 เมตร ทอนไมบากเปนลักษณะเกาอี้ 3 ตัว
วางหางจากขอนไม 40 , 50 และ 60 ซม.
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จุดฝกที่ 11
จุดที่ 11 ไต – ลอด
ใชฝกการทรงตัว ความออนตัว และความสัมพันธของกลามเนื้อทั้งตัว โดยไตคานไมแลวลอด
กลับมาเริ่มตนใหม
ลักษณะ ตั้งคานไมสูงจากพื้นดิน 4 ระดับ คือ 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 ซม. ระยะหาง
กัน 45 ซม. ขนาดไม
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จุดฝกที่ 12
จุดที่ 12 เกาะกระโดดขามราวขวาง
ใชฝกกํา ลังขา, เอว, และแขน โดยใชมื อขางหนึ่งเกาะคานไวกระโดดข ามไปอีก ขางหนึ่ ง
กลับมา
ลักษณะ ราวไมขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. ยาว 3 เมตร ตั้งสูงจากพื้นเฉียงขึ้นจาก .60 ถึง
1 เมตร

หมายเหตุ แบบ 8 จุดฝก ใชจุดฝกที่ 1 ถึง 8
แบบ 10 จุดฝก ใชจุดฝกที่ 1 ถึง 10
แบบ 12 จุดฝก ใชจุดฝกที่ 1 ถึง 12
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ภาคผนวก ค

107

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

แนวทางการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรการ

การดําเนินการ

1. เปาหมายโครงการ

1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน เพื่อใหเยาวชนและประชาชนไดใช
เวลาวางในการออกกําลังกาย และสรางความสามัคคีภายในชุมชน
1.2 จัดหาอุปกรณการกีฬาสอดคลองกับสภาพพื้นที่และความตองการชุมชน

2. การบริหารโครงการ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชน เพื่อกําหนดประเภทอุปกรณกีฬาสําหรับหมูบาน/ชุมชนและ
ดําเนินการจัดใหมีการใชประโยชนจากอุปกรณและสามารถจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย
1. กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน แลวแตกรณี
2. ผูแทนประชาคมหมูบาน/ชุมชน
3. ผูนําเยาวชนแตละหมูบาน/ชุมชน
4. ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงาน/ขาราชการ
5. ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น หรือผูแทนสถานศึกษาในเขตทองถิ่นที่มีความรู
ดานการกีฬา หรือ ผูแทนสมาคมกีฬาจังหวัดใหมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- คัดเลือกอุปกรณกีฬาตามความจําเปนและความตองการของประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน และจัดลําดับความตองการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการจัดซื้อ
- บํารุงรักษาหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดูแลอุปกรณกีฬาใหอยูในสภาพ
ที่สามารถใชงานได
- วางแผนและจัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน/หมูบานอยางตอเนื่อง
- รายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ

3. วิธีการจัดซื้อ

วิธีการจัดซื้อใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2538 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดซื้อวัสดุตามความประสงคของคณะกรรมการบริหารโครงการตาม
ระเบียบพัสดุ
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มาตรการ
4. ขอเสนอแนะการ
จัดซื้ออุปกรณกีฬา

การดําเนินการ
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงควรใหมีการรับประกันคุณภาพ
อุปกรณกีฬาทุกชนิดเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน (ยกเวน อุปกรณกีฬาที่มี
อายุการ ใชงานสั้น เชน ลูกแบดมินตัน ฯลฯ ) นับจากวันสงมอบอุปกรณกีฬา
หากเกิดความเสียหายหรือชํารุดจากการผลิตผูขายตองเปลี่ยนอุปกรณกีฬา
นั้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงอยางไมมีเงื่อนไข
4.2 ในใบสั่งซื้อและใบสงของจะตองระบุชนิดสินคา รวมทั้งยี่หอ รุน ประเทศ
ผูผลิต และจํานวนใหชัดเจน เพื่อมิใหมีปญหาในการตรวจรับวัสดุ
4.3 การตรวจรับใหพิจารณาตรวจรับอยางเครงครัดเกี่ยวกับรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน และคุณภาพของอุปกรณกีฬาที่ผูขายนํามาสงมอบ
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดในใบสั่งซื้อ
4.4 คณะกรรมการตรวจรับควรใหมีผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานอุปกรณกีฬา
ประกอบอยูดวยอยางนอย 1 ทาน
4.5 การตรวจตรา มอก. จะตองมีตรา มอก. หมายเลข มอก. ชื่อขนาดความดันลม
ชื่อผูทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนและขอความ
ผลิตในประเทศไทย ประทับเปนรอยลึกบนเนื้ออุปกรณกีฬา
4.6 อุปกรณกีฬาที่ยังไมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ใหเรียกหนังสือ
รับรองจากผูขายวาผลิตภัณฑที่เสนอขายไดรับการรับรองจากสํานัก
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม) หรือ การกีฬาแหง
ประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาประเภทนั้นๆ แหงชาติ หรือ สหพันธกีฬา
ประเภทนั้นๆ ระดับนานาชาติ หรือ สมาคม ชมรม สโมสรที่เปนการรวมตัว
กันของผูเลนกีฬา ในจังหวัดนั้น ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของผูเลน
กีฬาที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนั้น
4.7 อุปกรณกีฬาทุกชนิด จะตองมีหนังสือรับรองจากผูขาย ซึ่งออกโดยโรงงาน
ผูผลิตวา อุปกรณกีฬาไดใชวัสดุ ขนาด เสนรอบวง น้ําหนัก ฯลฯ ตาม
คุณลักษณะที่กําหนดทุกประการ เชน มีขอความรับรองวาเปนอุปกรณกีฬาที่
ใชวัสดุหนัง PU หรือ PVC กรณีอุปกรณกีฬาที่กําหนดใหใชหนัง PVC
4.8 อุปกรณกีฬาทุกชนิดจะตองมีหนังสือรับรอง วัน เดือน ป ที่ผลิต จากผูขาย
ซึ่งออกจากโรงงานผูผลิต เพื่อปองกันการนําเอาของเกาเก็บมาจําหนาย
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รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณกีฬา
1. ลูกฟุตบอล
- ลูกฟุตบอลชนิดหนังอัดหรือเทียบเทา ขนาดเบอร 5
- ทําดวยหนัง P.U. (Polyurethane) อยางดีไมดูดซับน้ํา จํานวน 32 แผน
- ขณะสูบลมเต็ม เสนรอบวง 27 - 28 นิ้ว น้ําหนัก 396 - 453 กรัม
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเปนรอยลึกอยางถาวรที่ลูกฟุตบอลทุกลูก
- กําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อใหผูเสนอราคาตองยื่นหนังสือรับรองการผลิต
อุปกรณโดยใชวัสดุ P.U.
2. ลูกวอลเลยบอล
- ลูกวอลเลยบอลชนิดหนังอัดหรือเทียบเทา ขนาดเบอร 5
- ทําดวยหนัง P.U. (Polyurethane) อยางดี ไมซับน้ํา จํานวน 18 แผนสีตามที่
กติกากําหนด
- ขณะสูบลมเต็ม เสนรอบวง 65 - 67 เซนติเมตร น้ําหนัก 260 - 280 กรัม
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐาน (มอก.)
และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเปนรอยลึกอยางถาวรที่ลูกวอลเลยบอลทุกลูก
- กําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อใหผูเสนอราคาตองยื่นหนังสือรับรองการผลิต
อุปกรณกีฬาโดยใชวัสดุ P.U.
3. ตาขายวอลเลยบอล
- ทําดวยเสนวัสดุไนลอนอยางดี สีดํา ถักเปนตาขายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กวาง x ยาว ดานละ 10 เซนติเมตร
- ขนาดของตาขาย กวาง 1 เมตร ยาว 9.5 - 9.6 เมตร
- มีแถบหุมดานบนตามความยาวของตาขายทําดวยหนังพีวีซี (PVC) สีขาว
ความกวาง 5 เซนติเมตร เย็บติดอยางคงทนถาวรตามความยาวที่ปลายสุด
ของแถบหนังเจาะเปนรูปอยางนอยขางละ 1 รู สําหรับรอยเชือกดึงให
แถบหุมตาขายตึง ดานบนรอยดวยลวดสลิง มีความยาวไมนอยกวา 14 เมตร
ดานลางรอยดวยเชือกไนลอนจุดตัดไขว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มาตรการ

การดําเนินการ
- มีแถบแสดงเขตสนามทั้งสองดานทําดวยหนังพีวีซี สีขาว ความกวาง
5 เซนติเมตร มีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนยายเพื่อปรับตําแหนงได
- สามารถปรับความตึงของตาขายเพื่อดึงชองของตาขายใหสม่ําเสมอโดย
ชองตาขายไมเกิดความเสียหาย
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
4. ลูกตะกรอ
- เปนลูกตะกรอทําดวยใยสังเคราะหชั้นเดียว ลักษณะรูปทรงกลมี 12 รู
20 จุดตัดไขว
- มีเสนรอบวง 42 - 44 เซนติเมตร น้ําหนัก 170 - 180 กรัม
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
5. ตาขายเซปคตะกรอ
- ทําดวยเสนวัสดุไนลอนอยางดี สีดํา ถักเปนชองตาขายสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กวาง x ยาว ดานละ 6 - 8 เซนติเมตร
- ขนาดของตาขายความกวาง 0.70 เมตร ความยาวไมนอยกวา 6.10 เมตร
- ดานบนและดานลางของตาขายหุมดวยแถบหนังพีวีซี (PVC) สีขาว
กวาง 5 เซนติเมตร
- ดานบนรอยดวยลวดสลิง ความยาวไมนอยกวา 8 เมตร ดานลาง รอยดวย
เชือกไนลอนสีขาว มีความกวาง 5 เซนติเมตร และมีกระดุมยึด สามารถ
เคลื่อนยายปรับตําแหนงได
- สามารถปรับความตึงของตาขาย เพื่อดึงใหชองตาขายตรงอยางสม่ําเสมอ
โดยไมเกิดความเสียหาย
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
6. บวงตะกรอ
- ทําดวยโลหะ หวาย หรือไมก็ได โดยมีเสนผาศูนยกลางของวัสดุที่ใชทํา 1
เซนติเมตร คัดโคงเปนวงกลม 3 วง เชื่อมติดกันในลักษณะตั้งตรงแตละหวง
มีเสนศูนยกลาง 40 เซนติเมตร เพื่อความสวยงามใหใชกระดาษสีพันรองหวง
และมีตาขายทําดวยเชือกสีขาว
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
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7. ลูกเปตอง
- ทําดวยโลหะชุบฮารดโครม (Hard Chrome) ลักษณะทรงกรม
เสนผาศูนยกลาง 7.05 - 8.00 เซนติเมตร น้ําหนัก 650 - 800 กรัมตอลูก
- จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ลูกเปตอง 6 ลูก (แบงออกเปนสองชุดยอย ชุดยอย
ละ 3 ลูก แตละชุดยอยตองแตกตางกัน) ลูกเปา 1 ลูก เทปวัดระยะมีความยาว
ไมนอยกวา 1 เมตร หนึ่งตลับ กติกาเปตองภาษาไทย 1 เลม และกระเปาบรรจุ
ลูกเปตอง 2 ใบ
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
8. ลูกบาสเกตบอล
- เปนลูกบาสเกตบอลชนิดทําดวยยางหรือวัสดุสังเคราะห สีสม ยางชั้นในพัน
ดวยเสนดายไนลอน (Nylon) ขนาดเบอร 7
- เสนรอบวงขณะสูบลม เสนรอบวง 74.9 - 78 เซนติเมตร น้ําหนัก 567 - 650 กรัม
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม(มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับที่ลูกบาสเกตบอล ทุกลูก
9. นวมมวยไทย
- ทําดวยหนังเทียมอยางดี ไมดูดซับน้ํา ภายในบุดวยฟองน้ําปะติดกับฟองน้ํา
อัดน้ําหนักขางละ 10 ออนซ (284 กรัม) สันหมัดหนา ไมนอยกวา
40 มิลลิเมตร
- ใชแถบรัดขอมือแบบ เวลโคร (Velcro) แทนเชือกผูกนวม กวาง 5 เซนติเมตร
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
10. เปาลอมวยไทย ชนิดเปายาว
- ทําดวยหนังเทียมอยางดี ไมดูดซับน้ํา ภายในบุดวยฟองน้ํา
- มีแถบรัดแบบ เวลโคร (Velcro) หรือเข็มขัดรัด
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
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11. กระสอบทรายสําหรับฝกซอม
- ทําดวยหนังเทียมอยางดี เคลือบผาไนลอนไวดานหลัง ไมดูดซับน้ําบุสองชั้น
ทั้งใบ ชั้นในบุดวยผาใบ ขนาดไมนอยกวา 10 ออนซ และฟองน้ําหนา
ไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร
- ลักษณะรูปทรงกระบอกมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.28 เมตรความสูง
ไมนอยกวา 0.85 เมตร
- ขอบดานบนมีหวงรอยโซ ไมนอยกวา 4 หวง ความยาวของโซแตละเสน
ไมนอยกวา 0.60 เมตร
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
12. แบคชกกระสอบ
- เปนชนิดแบบหัวปดหรือหัวตัด ทําดวยหนังเทียมอยางดี ไมดูดซับน้ํา
- ภายในบุดวยฟองน้ํา
- มีแถบรัดขอมือทําดวยยาง (ELASTIC)
- จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยแบคชกกระสอบ 2 อัน (ซาย - ขวา)
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
13. เชือกกระโดดนักมวย
- ตัวเชือกทําดวย PCV อยางดี ตัวดามทําดวยพลาสติกหรือไมอยางดีตกไมแตก
มีเสนผาศูนยกลางตัวดามจับประมาณ 3-4 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลางเชือก
ไมต่ํากวา 8 ม.ม. มีความยาวของเชือกรวมกับตัวดามไมต่ํากวา 2.50 เมตร
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
14. ชุดเสากีฬาอเนกประสงค
- เสาทําดวยอลูมิเนียม
- เสานอก ภายนอกเปนรูปวงกลมมีรองสัน ภายในเปนรูปวงกลม ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 ม.ม. มี 4 รู สําหรับปรับระดับตามกติกา
เซปกตะกรอ, แบดมินตัน และวอลเลยบอล ชาย/หญิง
- เสาใน มีลักษณะเปนรูปวงกลม ภายในและภายนอกมี 1 รู สําหรับใสกลอน
สปริงเพื่อปรับระดับสูงต่ํา มีความสูง 135 เซนติเมตร หนา ไมนอยกวา1.6 ม.ม.
วัดจากดานคูขนานไมนอยกวา 42 ม.ม. มีหูกระตายทําดวยแผนเหล็กสปริง 2 หู
ภาคผนวก ค
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-

-

สําหรับเกี่ยวลวดสลิงเพื่อปรับเสาทั้ง 2 ขาง ใหแข็งแรงดวยลวดสลิง
ขางละ 2 เสน เพื่อยึดสมอบก
ฐานรองรับเสานอก ทําจากแผนโลหะชุบสังกะสีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา
90 ม.ม.ขึ้นรูปวงกลม เพื่อรองรับเสานอกสูงไมนอยกวา 20 มม. และขึ้นรูป
โคงงอเพื่อเกี่ยวกับลวดสลิงสําหรับปรับความตึงตาขาย
ใชไดทั้งสนามปูน, สนามปารเก โดยมีพุกสําหรับยึด สนามดินและ
สนามหญาใชเหล็กสําหรับยึดฐานรองรับเสานอก
มีน้ําหนักไมเกิน 6 ก.ก. เพื่อความสะดวกในการพกพา
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย

15. เครื่องปองกันศีรษะ
- ทําดวยหนังเทียมอยางดีภายในบุฟองน้ําหรือใยสังเคราะห ดานขางมีหูสองหู
ใตคางมีรูปคางรองรับดานบนมีหูรอยเชือก ดานหลังมีแผนรองกันกระเทือน
ยึดติดแนนดวยแถบรัดแบบเวลโคร
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
16. ไมแบดมินตัน
- กรอบทําดวยอะลูมิเนียมอยางดี มีความยาวไมเกิน 680 ม.ม. กวางไมเกิน
230 ม.ม. มือจับกริปพันดวยหนังเทียม P.U. (Polyrethaen)
- น้ําหนักไมเกิน 120 กรัม
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
17. ลูกแบดมินตัน
- มีขนทําดวยขนไก 16 อัน ยาว 64 - 70 ม.ม.
- ปลายขนแผเปนรูปวงกลมเสนผาศูนยกลาง 58 - 68 ม.ม.
- มีน้ําหนัก 4.74 - 5.50 กรัม ฐานของลูกมีเสนผาศูนยกลาง 25-28 ม.ม.
เปนหัวไมกอก
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
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18. ตาขายแบดมินตัน
- ทําดวยวัสดุไนลอนสีเขม มีตาขนาดเทากัน กวาง 20 -22 ม.ม.
- ขนาดความยาวของตาขายไมนอยกวา 6.10 เมตร ขนาดกวาง 2 ฟุต 6 นิ้ว
- มีแถมหุมดวยผาใบหรือหนัง พีวีซี สีขาว ดานบน กวาง 1.5-1.8 นิ้ว
ดานบนรอยดวยลวดสลิงดานลางรอยดวยเชือกไนลอน
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
19. โตะเทเบิลเทนนิสพรอมเสาและตาขาย
- ทําดวยไมมีความหนาไมนอยกวา 20 ม.ม. มีความยาว 9 ฟุต ความสูงวัดจาก
พื้นถึงขอบโตะ 76 ซม. ขาโตะสามารถพับเก็บและเปดใชไดโดยมีลอ
สําหรับเข็น พื้นผิวสีเขียวหรือฟา และตองเปนสีดานไมสะทอนแสง
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก.ประทับที่โตะเทเบิลเทนนิสอยางถาวร
- ตาขายทําดวยวัสดุไนลอน มีความสูงจากสวนบนสุดถึงพื้นโตะประมาณ
6 นิ้ว ความยาวโดยตลอด 6 ฟุต และยื่นออกไปจากความกวางของโตะ
อีกขางละ 6 นิ้ว ผาตาขายจะตองเปนสีเดียวกับพื้นผิวโตะ
- เสาทําดวยวัสดุเหล็กหรืออะลูมิเนียม ตองมีที่หนีบ สําหรับยึดติดกับโตะที่
แข็งแรงและมีที่สําหรับผูกตาขายที่สะดวกในการใชเสาเมื่อติดตั้งแลว
จะตองยื่นหางจากโตะขางละ 6 นิ้ว
20. ไมเทเบิลเทนนิส
- ทําดวยไมประกอบดวยยางเสริมฟองน้ํา 2 ดาน โดยมีสีดํา 1 ดาน และสีแดง
1 ดาน
- รูปแบบและขนาดของไมมีความหนาเทากัน ลักษณะแบบเรียบและแข็ง
ยางที่ติดไมมีความยึดหยุนยึดเกราะลูกไดดี การจับที่ดามไมจะกระชับมือ
และเมื่อกระทบลูกเทเบิลเทนนิสจะมีการกระดอนที่ดี
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
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21. ลูกเทเบิลเทนนิส
- ทําดวยวัสดุเซลลูลอยด มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ม.ม. มีน้ําหนัก
ประมาณ 2.7 กรัม ใชไดทั้งสีสมและสีขาว
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
22. ตาขายประตูฟุตบอล
- ทําดวยวัสดุไนลอนสีขาวอยางดี ถักเปนชองตาขายรูปหกเหลี่ยมทุกดาน
มีความกวางไมนอยกวา 8 เซนติเมตร
- ขนาดความกวางของผืนตาขายไมนอยกวา 7.32 เมตร ความสูงไมนอยกวา
2.44 เมตร ความลึกไมนอยกวา 2.0 เมตร
- มีเชือกไนลอนขนาด 3.5 ม.ม. สีขาว ถักติดดานปลายตาขายโดยรอบ มีไว
ผูกติดกับเสา
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
23. ลูกฟุตซอล
- ทําดวยหนัง P.U. (Polyurethane) อยางดีไมดูดซับน้ํา จํานวน 32 แผนชนิด
หนังอัด
- ขณะสูบลมเต็ม เสนรอบวง 62 - 64 ซ.ม. มีน้ําหนัก 400 - 440 กรัม เมื่อ
ปลอยบอลลงจากระดับความสูง 2 เมตร (วัดจากสวนบนสุดของบอล)
ลงกระทบพื้น บอลจะตองกระดอนขึ้นสูงจากพื้นไมนอยกวา 50 ซม.
ไมเกิน 65 ซ.ม. (วัดจากสวนบนสุด)
- เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
24. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดซื้ออุปกรณกีฬานอกเหนือ จาก 9
ประเภท 23 ชนิดอุปกรณกีฬาดังกลาวขางตนได
- ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้อและตรวจรับประเภทกีฬาและ
อุปกรณกีฬาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง มอก. เปนอันดับแรก หาก
อุปกรณกีฬาใดไมมี มอก. รับรอง ใหเลือกซื้อและตรวจรับอุปกรณกีฬาที่
ตรงกับความตองการของหมูบาน/ชุมชนโดยคํานึงถึงอุปกรณกีฬาที่เปนที่
นิยมแพรหลายและไดรับการยอมรับเปนสากลทั่วไป
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6. ภายหลังตรวจรับ
อุปกรณกีฬา

6.1 เมื่อตรวจรับอุปกรณกีฬาเปนที่เรียบรอยแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําขอความอักษรยอขององคการหริหารสวนทองถิ่น เชน อบต. เทศบาล
เมืองพัทยา หรือ อบจ. และระบุ วัน เดือน ป หมายเลข/จํานวน ที่จัดซื้อ เชน
1/200 ลงบนอุปกรณกีฬา หรือถุงใสอุปกรณกีฬาและจัดทําบันทึกการสงมอบ
อุปกรณกีฬา พรอมบัญชีอุปกรณกีฬาใหกับคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชน
6.2 การเก็บรักษาและใชประโยชนอุปกรณกีฬา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัด
ใหมีการเก็บรักษาอุปกรณกีฬาซึ่งใชที่ทําการ อบต.หรือจัดสถานที่กลางหมูบาน/
ชุมชนแลวแตกรณี โดยใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาและวางแนวทางปฏิบัติ
ในการนําอุปกรณไปใช และนํามาเก็บรักษาใหชัดเจน
6.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชนจัดใหมีการฝกซอมและแขงขันกีฬาในระดับ หมูบาน/ชุมชน

7. การกําหนด
ราคากลาง

7.1 ใหตรวจสอบราคาสูงสุดและต่ําสุดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ จัดซื้อ
อุปกรณกีฬาในชนิดและประเภทเดียวกัน ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
ที่ผานมา แลวหาคาเฉลี่ยของแตละป
7.2 สอบถามสวนราชการในพื้นที่วาเคยซื้ออุปกรณกีฬาประเภทและชนิดเดียวกัน
ในราคาเทาใด
7.3 ใหนําราคาตามที่ตรวจสอบไดในขอ 7.1 มาเปรียบเทียบขอ 7.2 และให ใชราคา
ต่ําสุดมากําหนดเปนราคากลาง
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
--------------------------

1. ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
(1) จังหวัด (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด) จัดประชุมผูบริหารสวนทองถิ่น
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เพื่อซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือวาการประชุมดังกลาวเปนขั้นตอน
สําคัญของการจัดซื้อ พรอมรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
(2) การประชุมในขอ (1) ใหมีหนังสือเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน และมี
หนังสือเชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาในเขตจังหวัด เจาหนาที่การกีฬาแหงประเทศไทย
ในเขตจังหวัด หรือเจาหนาที่ของสมาคมกีฬาตางๆ ในระดับจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีความรู
ดานกีฬาภายในเขตจังหวัดเขารวมประชุมดวย เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปรากฏเปนขาวที่สนใจในขณะนี้
(3) การซักซอมความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเนนย้ําใหเกิดความเขาใจ
และถือปฏิบัติในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปใหมีสุขภาพพลานามัยที่ดีโดยการออกกําลังกาย และใหเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
3.2 เปาหมายของการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชนๆ ละ 7,650 บาท ตองการใหได
อุปกรณกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามคุณลักษณะที่กําหนดไว และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และตรง
ตามความตองการของหมูบาน/ชุมชนอยางแทจริง โดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้
1) กีฬา 9 ประเภท 23 ชนิดอุปกรณกีฬา (ตามหลักเกณฑการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูบาน/ชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5) โดยประเภทและอุปกรณกีฬาที่มี มอก. รับรองให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกหนังสือรับรอง มอก. ซึ่งออกโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จากผูขาย และที่มี ISO รับรองจาก
2) กรณีประเภทกีฬาและอุปกรณกีฬาที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานอุสาหกรรม
(มอก.) หรือ ISO ใหเรียกหนังสือรับรองจากผูขายวาผลิตภัณฑที่เสนอขายไดรับการรับรองจากสํานัก
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พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือ การกีฬาแหงประเทศไทย หรือสมาคม หรือสมาพันธกีฬาประเภท
นั้นๆ หรือ สมาคม ชมรม สโมสรที่เปนการรวมตัวกันของผูเลนกีฬาในจังหวัดนั้น ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเปน
ตัวแทนของผูเลนที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนั้น (ตามหลักเกณฑ ขอ 4.6) มาประกอบการ
พิจ ารณาตั ด สิน ใจในการซื้อ และตรวจรับด วย ทั้ง นี้ เพื่อ เปน หลัก ประกั นว า จะได อุ ปกรณกี ฬ าที่ ไ ด
มาตรฐาน
การจัดซื้อและตรวจรับอุปกรณกีฬาตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังคงตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ วาดวยการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
พึงระวังมิใหขัดหรือแยงกับ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542
3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/
ชุมชน (ตามหลักเกณฑ ขอ 2)
3.4 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดซื้ออุปกรณกีฬาไดทุกประเภท
นอกจากที่กําหนดไว [ตามหลักเกณฑ ขอ 5 (24)]
3.5 กอนการจัดซื้อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ
กีฬา (ตามหลักเกณฑ ขอ 7)
3.6 ใหชี้แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณกีฬาแตละ
ประเภทวา จะมีวิธีการตรวจรับพัสดุอยางไร เชน
1) ในการตรวจตรา มอก. จะตองมีตรา มอก. หมายเลข มอก. ชื่อขนาดความดันลม
ชื่อผูทํา หรือโรงงานทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนและขอความผลิตในประเทศไทย ประทับตรา
บนเนื้ออุปกรณกีฬา โดยหมายเลข มอก.สําหรับลูกฟุตบอล คือ มอก.940-2538 ลูกวอลเลยบอล คือ
มอก.942-2538 และลูกบาสเกตบอล คือ มอก.941-2538
2) ใหเรียกหนังสือรับรองจากผูขายซึ่งออกโดยโรงงานผูผลิตวา อุปกรณกีฬาได
ใชวัสดุ ขนาด เสนรอบวง น้ําหนัก ฯลฯ เชน มีขอความรับรองวาเปนวัสดุที่ใชหนัง PU หรือ PVC แลวแต
กรณี ตามคุณลักษณะที่กําหนดไวทุกประการ และใหระบุ วัน เดือน ป ที่ผลิตดวย (ตามหลักเกณฑขอ 4.7,
4.8) และใหถือวาหนังสือรับรองนี้เปนสวนหนึ่งในสัญญาหรือขอตกลง

2. ขั้นตอนระหวางการจัดซื้อและตรวจรับ
2.1 ใหสงเจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด และอําเภอ/กิ่งอําเภอ
เขารวมสังเกตการณจัดซื้อ การตรวจรับอุปกรณกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหคําแนะนํา
กํากับ ดูแลใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
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2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิญผูแทนคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/
ชุมชน รวมเปนสักขีพยาน รวมทดสอบและตรวจรับอุปกรณกีฬา
2.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้งผูที่มีความรูเรื่องอุปกรณกีฬา เชน ครูพลศึกษาใน
เขตพื้นที่ อยางนอย 1 คน เขารวมเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.4 ขณะตรวจรับอุปกรณกีฬา ใหผูบริหาร และปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น พรอมดวย
กรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/ชุมชน ตลอดจนผูเกี่ยวของรวมเปนสักขีพยานชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจและทดสอบพัสดุโดยเครงครัด ดังตอไปนี้
1) อุปกรณกีฬาที่กําหนดใหมีตรา มอก.เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล ให
ตรวจตรา มอก.พรอมรายละเอียดตามที่ไดใหคําแนะนําไวขางตน ในกรณีสงสัยใหสอบถามจังหวัดหรือ
ติดตอสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) โทร.0-2202-3336 หรือ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น โทร.0-241-9021-3
2) เปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณกีฬาที่ปรากฎตามหนังสือรับรองที่ไดรับจาก
ผูขายเทียบกับรายละเอียดที่ประทับบนอุปกรณกีฬาใหตรงกัน

3. ขั้นตอนหลังการตรวจรับอุปกรณกีฬา
3.1 เมื่อตรวจรับอุปกรณกีฬาไวเปนที่เรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา
ขอความอักษรยอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมระบุวัน เดือน ป หมายเลข/จํานวน ที่ซื้อทั้งหมด
เชน 1/200 หมายถึง ลูกที่ 1 ในจํานวน 200 ลูก ลงบนอุปกรณกีฬาหรือถุงใสอุปกรณกีฬา และจัดทํา
บันทึกการสงมอบอุปกรณกีฬา พรอมบัญชีอุปกรณกีฬาใหกับคระกรรมการบริหารโครงการกีฬา
หมูบาน/ชุมชน (ตามหลักเกณฑ ขอ 6)
3.2 ในการเก็บรักษาและใชประโยชนอุปกรณกีฬา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีที่
เก็บอุปกรณกีฬา ซึ่งใชที่ทําการ อบต.หรือจัดเก็บสถานที่กลางในหมูบาน/ชุมชน แลวแตกรณี โดยใหมี
ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาและวางแนวทางปฏิบัติในการนําอุปกรณกีฬาไปใช และนํามาเก็บรักษาให
ชัดเจน
3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน/
ชุมชน จัดใหมีการฝกซอมและแขงขันในระดับหมูบาน/ชุมชน อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน
และประชาชนไดมีการเลนกีฬาและใชอุปกรณกีฬาใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
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4. ขั้นการติดตามและกํากับดูแลการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน ขององคปกครอง
สวนทองถิ่น
ใหหัวหนาสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ติดตามใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํากับให คณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบ าน/ชุมชน จัดกิจกรรมกี ฬาอยางตอเนื่อ ง
เพื่อใหมีการนําอุปกรณกีฬาไปใชประโยชนอยางแทจริง และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
คุณภาพอุปกรณกีฬา โดยสอบถามหรือติดตามผลจากประชาชนที่นําอุปกรณกีฬาไปใช เพื่อดําเนินการ
ตามหลักประกันคุณภาพอุปกรณกีฬา
หากปรากฏหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ใหหัวหนาสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดนําเสนอขอเท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดย
เครงครัด และรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
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การจัดทําโครงการแขงขันกีฬา
การจัดทําโครงการเปนการกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานวามีหลักการเหตุผลหรือมี
สภาพปญหาอยางไร จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปนการแกปญหาและการพัฒนาการดําเนินงานให
ดี ขึ้ น ในรายละเอี ย ดของโครงการจะทํ า ให ท ราบถึ ง สาระต า งๆ ประกอบด ว ย หลั ก การและเหตุ ผ ล
วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงาน
หรือผูที่เกี่ยวของ งบประมาณ การประเมินผล และผลที่คาดวาจะไดรับ เพื่อใหเกิดชัดเจนจึงไดอธิบาย
และกําหนดตัวอยางไวดังนี้
ชื่อโครงการ “โครงการ................................ ” มีรายละเอียดของโครงการประกอบดวย
1. หลักการและเหตุผล เปนการบอกสภาพโดยทั่วไป เหตุผล ความจําเปน
2. วัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคที่สามารถทําได วัดได
3. เปาหมาย กําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ เปนตัวกําหนดถึงหนวยนับที่แสดงถึงตัวเลขที่ชัดเจน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ เปนเปาหมายที่บอกถึงคุณลักษณะที่ตองการในดานคุณภาพ
เชน ดี มาก ยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการ เปนการบอกถึงขั้นตอนในการดําเนินงานตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นโครงการวา
มีกระบวนการมากนอย หรือยุงยากซับซอนเพียงใด ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปนปริมาณงาน กําหนด
อั ต รากํ า ลั ง คน กํ า หนดงบประมาณ กํ า หนดระยะเวลา กํ า หนดสถานที่ ดํ า เนิ น การ กํ า หนดวิ ธี ก าร
กําหนดการประเมินผล และกําหนดผลที่คาดวาจะไดรับได ดังนั้น การกําหนดวิธีการดําเนินงาน จึงตองมี
ความสําคัญและมีความสัมพันธกับหัวขอ หรือขอบขายในขออื่นๆ ดวย
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน เปนชวงระยะเวลาในการดําเนินการทั้งโครงการ ตั้งแต
เริ่มตนโครงการ จนถึงระยะสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะมีระยะสั้น ยาวมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่
เกี่ยวกับวิธีดําเนินการ
6. สถานที่ เปนสถานที่ใชในการดําเนินงานในครั้งนั้นๆ
7. ผูรับ ผิด ชอบโครงการ หมายถึง เจา ของโครงการที่ไ ดรับ มอบหมายจากผูที่มีอํา นาจ
โดยปกติถาเปนโครงการใหญๆ จะระบุผูรับผิดชอบโครงการเปนชื่อของหนวยงาน
8. หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนหนวยงานที่มีความสัมพันธกับโครงการ อาจเปนหนวยงานใน
กลุมเปาหมาย หรือเปนหนวยงานที่มีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมหรือใหการชวยเหลือ เปนตน
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9. งบประมาณ เปนการแสดงใหเห็นถึงสวนที่ไดมาของงบประมาณ และเปนการแสดงถึง
สวนที่จายไปของงบประมาณอยางชัดเจน
10. การประเมินผล เปนการกําหนดแนวทางในการตรวจสอบโครงการ โดยอาจใชเครื่องมือ
ตางๆ ที่มีความเหมาะสม เชน การสังเกต สัมภาษณ หรือใชแบบสอบถาม เปนตน
11. ผลที่ ค าดว า จะได รั บ เป น ความคาดหวั ง ของการดํ า เนิ น ตามโครงการที่ จ ะได รั บ ว า
สอดคลองกับวัตถุประสงค หรือเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด
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ตัวอยางโครงการแขงขันกีฬา …............ ประจําป................ ของ...........
----------------------1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันคนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดของการพัฒนา และการที่จะพัฒนาคน
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบภารกิจตามบทบาทหนาที่ของแตละบุคคลใหมีประสิทธิภาพไดนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสุขภาพทางดานรางกายที่แข็งแรง จิตใจที่เขมแข็ง อารมณที่มั่นคง สติปญญาที่ดี
และรวมอยูในสังคมอยางมีความสุข การพัฒนาคนใหมีลักษณะดังกลาวไดนั้น สิ่งแรกที่ตองพัฒนานั้นคือ
“ สุขภาพทางดานรางกาย ” หากสุขภาพทางดานรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาใน
สวนอื่นๆ ติดตามมา เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ สติปญญา
จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬา............................ ประจําป........ ของ............................ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมให ( นักเรียน นักศึกษา / เยาวชน / ประชาชน ) มีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเขาแขงขันมีความเปนเลิศไดแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
จัดการแขงขันกีฬา 8 ชนิด ไดแก
3.1.1 กรีฑา
3.1.2 ฟุตบอล
3.1.3 วอลเลยบอล
3.1.4 เซปกตระกรอ
3.1.5 วายน้ํา
3.1.6 เทเบิลเทนนิส
3.1.7 เปตอง
3.1.8 บาสเกตบอล
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3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ
และไดเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ศึกษาสภาพและขอมูลในการจัดการแขงขันกีฬา
4.2 จัดทําโครงการแขงขันและระเบียบการแขงขันกีฬา
4.3 ประชุมผูเกี่ยวของ
4.4 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน
4.5 แจงโครงการ ประชาสัมพันธการแขงขันและรับสมัครผูเขารับการแขงขัน
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ผูเขารวมแขงขันมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ
5.2 ผูเขาแขงขันที่ชนะเลิศไดรับการคัดเลือกเปนนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
ความเห็นผูเสนอโครงการ
เปนโครงการที่ดีสงเสริมใหมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณและสงเสริมใหนักกีฬาที่มี
ความเปนเลิศไดเขารวมแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
(ลงชื่อ).....................................................
(................................................)
ตําแหนง ....................................................
ความเห็นผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ).....................................................
(................................................)
ตําแหนง ....................................................
ความเห็นผูอนุมัติโครงการ
อนุมัติ
(ลงชื่อ).....................................................
(................................................)
ตําแหนง ....................................................
ภาคผนวก จ
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หนวยงานและสถานที่ติดตอประสานงานดานการกีฬา
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ทําเนียบผูบริหาร/สถานที่ตดิ ตอ/หมายเลขโทรศัพท
การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.)
เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท : 0 2318 0940 โทรสาร : 0 2319 3883 อีเมล : webmaster@sat.or.th
ศูนย กกท.ภาค 1
ที่
จังหวัด
1 ระยอง
2 จันทบุรี
3 ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท/โทรสาร
0-3861-4929 ,F 0-3861-88352
0-3932-1166 , F 0-3935-0388
0-3851-7209 ,F 0-3851-7209

4
5

0-3828-2969 , F 0-3828-2969

6
7
8
9
10
11
12
13
14

สถานที่ติดตอ
สนามกีฬาจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร)
ถ.สุวินทวงษ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24000
ชลบุรี
สนามกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ตราด
สนามกีฬาจังหวัดตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
นครปฐม
151/79 ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
นนทบุรี
สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ประจวบคีรีขันธ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ 77000
เพชรบุรี
สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
สมุทรปราการ สนามกีฬา กิ่งอําเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540 (การเคหะเมืองใหมบางพลี)
สมุทรสงคราม สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสาคร
สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เอกชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
สระแกว
ศาลากลางจังหวัดสระแกว ชั้น 2 อ.เมือง จ.สระแกว
27000

0-3952-3055 , F 0-3952-3055
0-3427-0704 , F 0-3427-0704
0-2595-1784 , F 0-2595-1784
0-2501-2914 , F 0-2501-2914
0-3260-3759 ,F 0-3261-1543
0-3242-7197, F 0-3242-7198
0-2315-1115 ,F 0-2315-1115
0-3471-7217, F 0-3471-7217
0-3442-9254 , F 0-3442-9254
0-3742-5019 , F 0-3742-5019
ภาคผนวก ฉ
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ศูนย กกท.ภาค 2
ที่

จังหวัด

สถานที่ติดตอ

1 สุพรรณบุรี

0-3554-5472, F 0-3554-5472

2

0-3462-4437, F 0-3462-4437

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

134

สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
กาญจนบุรี
สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ชัยนาท
สนามกีฬาจังหวัดชัยนาท อัฒจันทรคบเพลิง
(ชั้น 2) อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
นครนายก
สนามกีฬาจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
นครสวรรค
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000
ปราจีนบุรี
โรงยิมสอเนกประสงค สนามกีฬาจังหวัด
ปราจีนบุรี ถ.ราชดําริ ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
พระนครศรีอยุธยา สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ราชบุรี
สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
ลพบุรี
สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สระบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
18000
สิงหบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสิงหบุรี ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงหบุรี 16000
อางทอง
คายลูกเสือจังหวัดอางทอง อ.เมือง จ.อางทอง
14000
อุทัยธานี
โรงยิมสอเนกประสงค สนามกีฬาจังหวัด
อุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท/โทรสาร

ภาคผนวก ฉ

0-5641-4974, F 0-5641-4974
0-3731-4484 , F 0-3731-4484
0-5622-1065 , F 0-5622-1065
0-3721-6308 , F 0-3721-6308

0-3524-3555 , F 0-3524-5254
0-3232-1917 , F 0-3232-1870
0-3641-2620 , F 0-3641-2620
0-3631-8252 , F 0-3631-8252
0-3652-3855 , F 0-3652-3855
0-3561-3032 , F 0-3561-3032
0-5651-4434 , F 0-5651-4435

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ศูนย กกท.ภาค 3
ที่
จังหวัด
สถานที่ติดตอ
สนามกีฬาศรีณรงค ถ.คชสาร อ.เมือง จ.สุรินทร
1 สุรินทร
2 นครราชสีมา สนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
อัฒจันทรมีหลังคา สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ อ.เมือง
3 กาฬสินธุ
จ.กาฬสินธุ 46000
สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
4 ขอนแกน
สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
5 ชัยภูมิ
อัฒจันทรมีหลังคา (ชั้นลาง) สนามกีฬาจังหวัด
6 นครพนม
นครพนม ถ.หลังศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โรงยิมอเนกประสงค กกท. อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
7 บุรีรัมย
8 มหาสารคาม หอง 212 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
9 มุกดาหาร
โรงยิมอเนกประสงค สนามกีฬาจังหวัดยโสธร อ.เมือง
10 ยโสธร
จ.ยโสธร 35000
สนามกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000
11 รอยเอ็ด
สนามกีฬาจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย 42000
12 เลย
โรงพลศึกษา 4,000 ที่นั่ง ถ.ทองมาก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
13 ศรีสะเกษ
33000
โรงยิมอเนกประสงค ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
14 สกลนคร
47000
สนามกีฬาศรีณรงค อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
15 สุรินทร
16 หนองคาย อาคารอัฒจันทรมีหลังคา สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย
ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
43000
17 หนองบัวลําภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู (ชั้น 4) อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000

โทรศัพท/โทรสาร
0-4451-9150, F 0-4451-9150
0-4425-4623, 0-4427-2867,
F 0-4421-2731
0-4381-4505 ,F 0-4381-4505
0-4322-0949 , F 0-4322-0949
0-4481-6223, F 0-4481-6223
0-4251-3305 ,F 0-4251-2535

0-4461-1325 , F 0-4461-1325
0-4371-2154 , F 0-4371-2154
0-4261-3827 , F 0-4261-3827
0-4571-4761 , F 04571-4189
0-4351-2925 , F 0-4351-2925
0-4281-4901 , F 0-4281-4901
0-4563-3327 , F 0-4563-3327
0-4273-2064 , F 0-4273-2064
0-4451-8150 , F 0-4451-8150
0-4242-2635 , F 0-4242-2635

0-4236-1047, F 0-4236-1047

ภาคผนวก ฉ

135

มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
ที่
จังหวัด
สถานที่ติดตอ
โทรศัพท/โทรสาร
18 อํานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0-4545-2509, F 0-4545-2509
จ.อํานาจเจริญ 37000
19 อุดรธานี
สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4224-3268 , F 0-4224-3268
20 อุบลราชธานี สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-1708-0415
34000

ศูนย กกท.ภาค 4
ที่
จังหวัด
1 สงขลา
2 กระบี่

สถานที่ติดตอ
สนามติณสูลานนท อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โรงยิมสเนเซี่ยมเทศบาลเมืองกระบี่ (บริเวณ
สวนสาธารณะธารา) ถ.คงคา ต.ปากน้ํา อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
3 ชุมพร
อาคารอัฒจันทรมีหลังคา สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
4 ตรัง
อาคารสระวายน้ํา สนามกีฬาจังหวัดตรัง (2)
ถนนตรัง-สิเกา อ.เมือง จ. ตรัง 92000
5 นครศรีธรรมราช สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
6 นราธิวาส
สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนยราชการ
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
7 ปตตานี
สนามกีฬาจังหวัดปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
8 พังงา
โรงยิมอเนกประสงค ชั้น 2 (หลังศาลากลางเกา)
ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา 82000
9 พัทลุง
โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพัทลุง
ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
10 ภูเก็ต
ศูนยกีฬาตะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
11 ยะลา
โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดยะลา อาคาร
ชางเผือก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
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โทรศัพท/โทรสาร
0-7432-3650 , F 0-7432-3650
0-7563-0508 ,F 0-7563-0508

0-7750-6404 ,F 0-7750-6404
0-7523-0535 ,F 0-7523-05359
0-7534-1021 ,F 0-7534-1021
0-7351-4664, F 0-7351-4664
0-7333-6211 , F 0-7333-6211
0-7641-3428 , F 0-7641-3428
0-7461-6180 , F 0-7461-6180
0-7625-0110 , F 0-7625-0110
0-7322-8192 ,F 0-7321-6657

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
จังหวัด
12 ระนอง
13 สตูล
14 สุราษฎรธานี

สถานที่ติดตอ
สระวายน้ํา สนามกีฬาจังหวัดระนอง ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
สนามกีฬาจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
91000
สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

โทรศัพท/โทรสาร
0-7782-2737, F 0-7782-2737
0-7472-3746 , F 0-7472-3746
0-7728-3668 , F 0-7728-8227

ศูนย กกท.ภาค 5
ที่
จังหวัด
1 เชียงใหม
2
3
4
5
6
7
8
9

กําแพงเพชร
เชียงราย
ตาก
นาน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ

10 แพร
11 แมฮองสอน
12
13
14
15

ลําปาง
ลําพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ

สถานที่ติดตอ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.ดอนแกว อ. แมริม จ.เชียงใหม 50180
สนามกีฬาริมปง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
สนามกีฬาจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
สนามกีฬาจังหวัดนาน อ.เมือง จ.นาน 55000
สนามกีฬาจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อัฒจันทรกระถางคบเพลิง วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000
อาคารฝกกีฬาอเนกประสงค สนามกีฬาจังหวัดแพร
อ.เมือง จ.แพร 54000
โรงยิมอเนกประสงค กกท. ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา
อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
สนามกีฬาจังหวัดลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
สนามกีฬาจังหวัดลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
สนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โรงยิมส 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

โทรศัพท/โทรสาร
0-5321-2731, 0-5389-6036
Fax. 0-5389-6036, 0-5321-2731
0-5572-2317 , F 0-5572-2317
0-5371-3004, F 0-5371-3004
0-5554-1333 , F 0-5554-1333
0-5475-1950 , F 0-5475-1950
0-5448-4362, F 0-5448-4362
0-5661-5092 , F 0-5661-5092
0-5525-1600 ,F 0-5525-8884
0-5671-2231 , F 0-5671-2231
0-5453-1418, F 0-5453-3947
0-5361-2921 , F 0-5361-2921
0-5422-3048 , F 0-5422-3048
0-5353-5498 , F 0-5353-5498
0-5561-4351 , F 0-5561-4351
0-5541-6829, F 0-5541-6829

ภาคผนวก ฉ
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-----------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐาน
การบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับ ผิด ชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริห ารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสง
ทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส มาตรฐาน
การจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และมาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับ ผิด ชอบ มาตรฐานดา นการทะเบีย นและการอนุญ าต มาตรฐาน
การเปรีย บเทียบปรับ มาตรฐานสุส านและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับ ผิด ชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่ง แวดลอ ม มาตรฐานการพัฒ นา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริมศาสนา
วั ฒ นธรรมและจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น มาตรฐานการส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด แก ท อ งถิ่ น สนองตอบความต อ งการและความพึ ง พอใจของประชาชน จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐาน
ดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 4
พิจารณามาตรฐานการสงเสริมกีฬา
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
--------------------------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร)
ประธานคณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎรธานี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลยาง จังหวัดมหาสารคาม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ จังหวัดจันทบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลปวนพุ จังหวัดเลย
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําโลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดตาก
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร
คณะทํางาน
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
คณะทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
คณะทํางาน

25. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
26. ผูอาํ นวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
27. ผูอาํ นวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิน่ (นโยบายและแผน)
28. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย
31. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
32. ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
33. ผูอํานวยการสํานักกีฬาภูมิภาค
การกีฬาแหงประเทศไทย
34. ผูอํานวยศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 4
35. ศาสตราจารย ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
36. นายสุวิทย วิสุทธิสิน

**************************

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. นายธนา
4. นายวีระชาติ

ยันตรโกวิท
ทศรัตน

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางราตรี
รัตนไชย
นางณัฐกมล
เจริญพานิช
นายจีรศักดิ์
ศรีสุมล
นายธีรพันธุ
รื่นกลิ่นจันทร
นายธรินทร
นวลฉวี
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การพัฒนากิจกรรมเยาวชน
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
บุคลากร 7
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของสํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
3. ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ

ที่ปรึกษา
หัวหนาโครงการ
นักวิจัย

