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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 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมกีฬา 
จึงควรวิเคราะหและพิจารณาภารกิจและดําเนินการตามความเหมาะสม และตามศักยภาพของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและขององคกรที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้ 

2.1   ยุทธศาสตร 4 ป สรางกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551)  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2547 เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร 4 ปสราง
กีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551) และใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังนี้  

2.1.1 วิสัยทัศน 
 สรางกีฬาเปนวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  
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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) แผนงานสงเสริมและพัฒนาโครงสรางรางกายของนักเรียนและเยาวชน 
ประกอบดวย โครงการพัฒนาโครงสรางรางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

 2) ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 
 (1) แผนงานสงเสริมและพัฒนาการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการเพื่อ

มวลชน ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการลานกีฬาและสวนสุขภาพชุมชนเมือง (Mini Sports Complex) 
โครงการจัดจางอาสาพัฒนากีฬาประจําตําบล โครงการสงเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นเมือง โครงการวัน
กีฬาประจําสัปดาห 

 (2) แผนงานการสงเสริมกีฬามวลชน ประกอบดวย โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล 

 (3) แผนงานสงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของประชาชน  ประกอบดวย 
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) 
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 (3) แผนงานพัฒนานักกีฬา ประกอบดวย 3 โครงการ คือ 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 ท่ีมีศักยภาพ 

  (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
คานิยมท่ีดีตอการกีฬา 

2.2.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหลงนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
ความสุขของประชาชน 
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2.2.4 สรางและพัฒนาเครือขายดานนันทนาการ โดยรณรงคใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรเครือขายชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนานันทนาการ 

2.2.5 จัดทําแผนพัฒนากีฬาและนันทนาการแหงชาติ 

2.3   บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจถายโอน 
ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทย และสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ถายโอนภารกิจงานสงเสริมกีฬาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีขอบเขตการ
ถายโอนภารกิจ สรุปดังนี้  

2.3.1 สนามกีฬาระดับจังหวัด ถายโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสนามกีฬานั้น
ตั้งอยู ยกเวนสนามกีฬาท่ีมีวิทยาลัยพลศึกษาตั้งอยู 13 แหง ใหอยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ โดยการกีฬาแหงประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไขการถายโอนและแนวทางการ
บริหารสนามกีฬาระดับจังหวัดไวดังนี้ 

 1) เงื่อนไขการถายโอน 
   (1) ใหยกเวนอาคารสํานักงานของการกีฬาแหงประเทศไทย ท่ีแยกเปนอาคารเฉพาะ 
และที่ตั้งอยูภายในสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งการกีฬาแหงประเทศไทย จะเปนผูดูแลและรับผิดชอบคาใชจาย
สาธารณูปโภค (คาน้ํา, คาไฟฟา) 
   (2) ใหกันพื้นท่ีภายในสนามกีฬาจังหวัด ประมาณ 400 ตารางวา เพื่อประโยชน
ในการกอสรางอาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยในจังหวัดท่ียังไมมีอาคารสํานักงาน 
   (3) ใหยกเวนสํานักงานของการกีฬาแหงประเทศไทยที่ตั้งอยูภายในอัฒจันทร
ของสนามกีฬาและขอใชพื้นที่บางสวนที่การกีฬาแหงประเทศไทย ใชอยูปจจุบันเพื่อกิจกรรมของการกีฬา
แหงประเทศไทย โดยการกีฬาแหงประเทศไทยจะเปนผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา, คาไฟฟา) 
   (4) สงวนสิทธิ์ในการใชพื้นที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของ
สนามกีฬาในกรณีท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย มีโครงการหรือกิจกรรมที่จําเปนตองใชพื้นที่ อุปกรณ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดังกลาว ท้ังนี้ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับผิดชอบสนามกีฬา
จังหวัดดังกลาว ถือวาเปนภารกิจที่มีความจําเปนอันดับแรก โดยจะตองมีการประสานแผนการใชพื้นที่
สนามกีฬาจังหวัด อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนการลวงหนา 
   (5) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับโอนสนามกีฬาจังหวัดดังกลาว 
รับโอนบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทย (ลูกจางดูแลสนามกีฬา) เพื่อใหดําเนินการดูแลสนามกีฬาตอไป 
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   (6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีเปนผูรับโอนสนามกีฬาจังหวัด ควรจัดใหมี
หนวยงานรับผิดชอบ (สวนราชการ) ตามตัวอยางโครงสรางหนวยงาน อัตรากําลังพนักงาน และลูกจางประจํา
สนาม รวมท้ังอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ เพื่อรองรับภารกิจการสงเสริมกีฬาและนันทนาการของจังหวัด 
   (7) สงวนสิทธิ์ไมถายโอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับกีฬาในสนามกีฬา
กลางจังหวัด เชน บานพักขาราชการ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานตางๆ ฯลฯ ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
  2) แนวทางการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับจังหวัด 
   จากการถายโอนสนามกีฬาจังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลและบริหาร
จัดการสนามกีฬาจังหวัดนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ควรมีการดําเนินการดังนี้ 

(1) โครงสรางการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (2) บทบาทและภาระหนาท่ี 

ก. กองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    เปนหนวยงานระดับกองที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการของจังหวัด โดยอาศัยการประสานงานและความ
รวมมือกับองคกร หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังเปนศูนยกลางการเก็บตัวฝกซอมของ
นักกีฬาและจัดการแขงขันกีฬาทุกระดับ ดูแลบํารุงรักษาสถานกีฬาที่อยูในความรับผิดชอบใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย มีผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการเปนผูรับผิดชอบ ประกอบไปดวยงาน 3 งาน และ ลูกจางประจําสนาม ไดแก  

ผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ลูกจางประจําสนาม 

งานสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริหารจัดการทั่วไป งานอาคารสถานที่และ
บริการ 
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      งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ประสานงานและจัดกิจกรรมการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เชน การจัดแขงขันกีฬา การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักกีฬาและประชาชน การจัดกิจกรรมแอโรบิก สอดสองดูแลและควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมกีฬาของจังหวัด มีหัวหนางานสงเสริมกีฬาและนันทนาการเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําแผนการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยทําเปนแผนงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการกีฬาและนนัทนาการ
ของจังหวัด เชน สมาคมกีฬาจังหวัด วิทยาลัยพลศึกษา ชมรมกีฬา องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ 

- แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยกําหนดให
มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ของจังหวัด 

- ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลรายงาน

ตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป 

      งานอาคารสถานที่และบริการ มีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการ
ใหบริการสถานที่และอุปกรณกีฬา เพื่อการฝกซอม/แขงขัน และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ภายในจังหวัดแกหนวยงานตางๆ รวมทั้งเก็บรักษา ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ควบคุมดูแลรักษา
ความปลอดภัยของอาคารสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา ตลอดจนทรัพยสินตางๆ ของสนามกีฬา มีหัวหนางาน
อาคารสถานที่และบริการเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําแผนการดูแล บํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารสถานที่ท่ี
รับผิดชอบเพื่อของบประมาณ 

- จัดจางลูกจางประจําสนามกีฬา เพื่อดูแลบริเวณอาคารสถานที่ 
และดูแลความปลอดภัย 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ เพื่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตางๆ โดยจัดทําเปนปฏิทินการใชบริการสนาม
กีฬาและอุปกรณกีฬา 
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- ดําเนินการใหบริการอาคารสถานที่และอุปกรณกีฬา พรอมท้ัง
รวบรวมสถิติการใชสนามกีฬา และจัดทําบัญชีควบคุมการยืม-คืน อุปกรณกีฬา 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล

รายงานตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 

      งานบริหารจัดการทั่วไป มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ 
งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การประชุม การลงทะเบียนรับ-สง โตตอบหนังสือ รวมท้ังจัดทํา
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาจังหวัด และนโยบายตางๆ ตลอดจนจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
การเบิกจายเงิน จัดทําบัญชี งบดุล และควบคุมพัสดุครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ มี
หัวหนางานบริหารจัดการทั่วไปเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

  - จัดทําแผนการบริหารจัดการทั่วไป และรวบรวมแผนงานของ
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการและงานอาคารสถานที่และบริการ เพื่อจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ 
ในภาพรวมของกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อของบประมาณประจําป 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ ท้ังในสวนของวัสดุ
สิ่งพิมพ ครุภัณฑ และการเชาใชอุปกรณตางๆ  

- จัดทําบัญชี เบิกจายงบประมาณ และบัญชีควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ  

- ดําเนินการดานงานสารบรรณและธุรการเกี่ยวกับการรับ-สง 
โตตอบหนังสือตางๆ และการจัดประชุม/สัมมนา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคาตอบแทน 
สวัสดิการ และรวบรวมสถิติการมาทํางาน การลาปวย ลากิจ ฯลฯ 

- สรุปผลการดําเนินงาน รายงานตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป 
- ลูกจางประจําสนาม มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล

บริเวณสนามกีฬา และอาคารสถานที่ตางๆ ทําความสะอาด ตกแตงสวนและตนไม ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และการรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินตางๆ ของสนามกีฬา รวมท้ังปฏิบัติงานอื่นๆ  
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ข. อัตรากําลัง 
   ในการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ควรมีอัตรากําลัง ดังนี้ 
- ผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 1  คน 
- งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 2  คน 
- งานอาคารสถานที่และบริการ 2  คน 
- งานบริหารจัดการทั่วไป 2  คน 
- ลูกจางประจําสนาม (ตามกรอบอัตรากําลังท่ีจัดจางในแตละจังหวัด) 
 รวมท้ังสิ้น 7 คน + ลูกจางประจําสนาม 

ค. งบประมาณ ตอตอบแทนบุคลากร (รายป) ตามระเบียบการเบิกจาย 
ประกอบดวย 

- คาตอบแทนผูอํานวยการกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 1 คน 
12 เดือน 

- คาตอบแทนบุคลากรงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 2 คนๆ ละ 
12 เดือน 

- คาตอบแทนบุคลากรงานอาคารสถานที่และบริการ 2 คนๆ ละ 
12 เดือน 

- คาตอบแทนบุคลากรงานบริหารจัดการทั่วไป 2 คนๆ ละ 12 เดือน 
- คาตอบแทนลูกจางประจําสนาม 12 เดือน 
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แผนภูมิ 2.1 ขัน้ตอนการบริหารจัดการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแผนการสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

- จัดทําแผนงาน 
- จัดทําแผนการใชจายเงิน 

ประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
- ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ  
- การกีฬาแหงประเทศไทย 
- สมาคมกีฬา/ชมรมกีฬา 
- สถานศึกษา 
ฯลฯ 

แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

- กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
กีฬาและนันทนาการของจังหวัด 

ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงาน 

- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป 

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

- ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงาน 
    ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการสงเสริมกีฬาและ   
    นันทนาการตางๆ 
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แผนภูมิ 2.2 ขัน้ตอนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษา 
อาคาร สถานที่ 

- จัดทําแผนการดูแลรักษา หรือซอมแซมอาคารสถานที่และ
อุปกรณกีฬาเพื่อของบประมาณ 

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป 

จัดจางลูกจางประจําสนามกีฬา 
 

ประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

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

2. จัดทําปฏิทินการใชบริการสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา 

-   มอบหมายภารกิจในการดูแลบริเวณอาคาร สถานที่ และ
ดูแลความปลอดภัยภายในสนามกีฬา 

ดําเนินการใหบริการอาคาร
สถานที่และอุปกรณกีฬา 

- ใหบริการอาคารสถานที่และอุปกรณกีฬา 
- รวบรวมสถิติการใชสนามกีฬา 
- จัดทําบัญชีควบคุมการใหยืม-คืน อุปกรณกีฬา 
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แผนภูมิ 2.3 ขัน้ตอนการบริหารจัดการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปลายป 

ดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 

- คาตอบแทน สวัสดิการพนักงาน 
- จัดทําบัญชี และรวบรวมสถิติการมาทํางาน 
การลาปวย ลากิจ ฯลฯ 
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2.3.2 สนามกีฬาระดับรอง ถายโอนใหแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสนามกีฬา
นั้นตั้งอยู ยกเวนสนามกีฬาที่อยูในโรงเรียน สถานศึกษา ใหอยูในความดูแลของสถานศึกษานั้นๆ แต
เนื่องจากสนามกีฬาระดับรองมักเปนสนามที่มีพื้นที่ไมมากเทากับสนามกีฬาระดับจังหวัด อาคารสนามกีฬา 
ก็อาจมีไมเทาจํานวนอาคารสนามกีฬาระดับจังหวัด การดูแลรักษาจึงไมจําเปนตองใชบุคลากรและ
งบประมาณมากเทากับสนามกีฬาระดับจังหวัด ท้ังนี้อาจมอบหมายหนวยงาน เชน ฝายการศึกษา หรือฝาย
โยธาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบจัดคน งบประมาณ เพื่อดูแล กรณีท่ีไมสามารถ
ดําเนินการทั้งในดานบุคลากรและงบประมาณ อาจมอบหมายใหสถาบันการศึกษาในทองถิ่นนั้นรับ
ภารกิจดูแลไปกอนก็ได บางทองถิ่นใชระบบการบูรณาการในการทํางานโดยรวมกันทั้งเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบลและโรงเรียนรวมกันบริหารจัดการโดยมีหนวยงานที่มีความพรอมดานบุคลากรเปน
แกนกลางในการดําเนินงานก็ไดผลดีเชนเดียวกัน 

2.3.3 การกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค นอกจากลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบลท่ี
สวนราชการเดิมถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบํารุงดูแลรักษาแลว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคหรือสวนสุขภาพเพิ่มเติมใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น (ศึกษารายละเอียดแนวทางการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค และ
สวนสุขภาพไดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลําดับ) 
 2.3.4 การจัดหาอุปกรณกีฬา ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดแนวทางในการจัดหาอุปกรณกีฬาแตละประเภทไวแลว (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ค) 


