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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
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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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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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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