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ขอบเขตดำเนินกำร (TOR : Terms of Reference)
งำนจ้ ำงที่ปรึกษำดำเนินงำนโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรกีฬำฟุตบอล (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โดยวิธีคัดเลือก
.........................................................
๑.

หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน ได้ มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งถือเป็ นทิศทางและแผนหลักในการพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศ เพื่อมุ่งสู่วิสยั ทัศน์
“คนไทยได้ รับการส่งเสริ มการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้ องจนเป็ นวิถีชีวิตมีสขุ ภาพ สมรรถภาพที่ดี มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมีนา้ ใจนักกีฬา หลอมรวมเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อความสามัคคีสมานฉันท์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็ นเลิศโดยใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาที่มีศกั ยภาพให้ ได้ มาตรฐานสากล มีการบริ หารจัดการกีฬาทุ กมิติ
อย่ างเป็ น ระบบเพื่ อสร้ างรายได้ ส ร้ างอาชี พ และพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ” และกาลังจะใช้ แผนพัฒ นาการกี ฬ า
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กีฬาฟุตบอลก็มีความจาเป็ นต้ องมีแผนการพัฒนากีฬาฟุตบอลด้ วยเช่นกัน โดยถือว่า ความสาเร็ จด้ าน
กีฬาฟุตบอลของประเทศเป็ นดัชนีบ่งชี ้ถึงความสาเร็ จและความเจริ ญทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้ วย โดยการ
ประเมินผลการพัฒ นาตามแผน ต้ องมีตวั ชี ว้ ดั และดาเนิ นการตามตัวชีว้ ดั ให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย การสื่อสารเผยแพร่
ความรู้ ส่ปู ระชาชนต้ องครอบคลุม การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬาฟุตบอลต้ องมีความต่อเนื่อง และต้ องมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ รวมถึง ต้ องมีการบูรณาการทางานของกลไกการบริ หารจัดการกีฬาฟุตบอลทัง้
ระบบ เพื่อให้ การพัฒนากีฬาฟุตบอลเป็ นไปอย่างต่อเนื่องสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนัน้ เพื่อให้ กีฬาฟุตบอลของประเทศได้ รับการพัฒนาสู่สากลได้ จึงจาเป็ นต้ องจัดทาแผนพัฒนากีฬา
ฟุตบอล เพื่อให้ การพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริ บทแวดล้ อมต่าง ๆ
ทังปั
้ จจัยภายใน เช่น สถานการณ์ การกีฬาของประเทศ นโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคเอกชน และการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้ อง ทัศนคติที่ดีในการเล่น และดูกีฬาฟุตบอลของประชาชน เป็ นต้ น และปั จจัยภายนอก อาทิ
กระแสการให้ ความสนใจกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ การก้ าวสู่สงั คมผู้สงู อายุ และการตื่นตัวในเรื่ องการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนทั่วโลกโดยใช้ กีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ มูลค่าทางการตลาดจากธุรกิจกีฬาฟุตบอลที่เติบโตขึน้ แนวโน้ ม
การเชื่อมโยงการกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภายรวมของนานาประเทศ
โดยแผนปฏิรูปการกีฬาที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การกีฬาสร้ างชาติ โดยมุ่งเน้ นให้ การกีฬาเป็ น
กลไกของรั ฐในการพัฒ นาสุขภาพคุณ ภาพชี วิต สร้ างจิ ตสานึก ความมีวินัย สร้ างคุณ ค่าทางสังคมไทยอย่างทั่วถึง
ส่งเสริ มเศรษฐกิจก่อให้ เกิดเกียรติภมู ิและความภาคภูมิใจของคนในชาติอย่างทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ล้ วนเป็ นปั จจัย
ส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาฟุตบอลของไทยในระยะต่อไป
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องศึกษาและกาหนดทิ ศทางการพัฒ นาการกี ฬาฟุตบอลของไทย วิเคราะห์ และ
ประเมิน ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมและบริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป (ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้ อมทัง้
ภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก) ที่คาดว่าจะกระทบต่อกี ฬาฟุตบอลของไทยในช่วง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
รวมทัง้ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนากีฬาฟุตบอล
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ของประเทศไทย และข้ อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่ความสาเร็ จ เพื่อให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ใช้
เป็ นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศไทยในระยะต่อไป
๒.
วัตถุประสงค์ ของกำรจ้ ำง
เพื่อจัดทาแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ และข้ อเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนสูค่ วามสาเร็ จ
๓.
ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ดาเนินการจัดจ้ างที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อดาเนินงาน ดังนี ้
๓.๑ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนากีฬาฟุตบอลและอุตสาหกรรมกีฬา
ฟุตบอลของประเทศทังระบบ
้
จากงานศึกษาวิจยั ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อกาหนดนิยามและกรอบแนวคิด
การพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยในภาพรวม
๓.๒ ศึก ษาและประเมิน ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมและบริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป ทัง้ ปั จจัย ทาง
เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้ อมทัง้ ภายในประเทศ ระดับ ภูมิภ าค และระดับ โลก ที่ คาดว่าจะกระทบต่อ วงการกี ฬ า
ฟุตบอลของไทยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓.๓ สัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและ/หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจากหน่วยงานทัง้ ภาครั ฐและภาคเอกชน
และทัง้ ในและต่างประเทศ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย เพื่ อรวบรวมข้ อมูลความคิดเห็น สาหรั บประกอบการจัดท า
ข้ อเสนอวิสยั ทัศน์กีฬาฟุตบอลของไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๓.๔ ศึกษา วิเคราะห์และถอดบทเรี ยน กรณี ศกึ ษาตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ด้ านการพัฒนากีฬา
ฟุตบอลเพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลและข้ อเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อแนวทางการ
พัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้ า
๓.๕ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้ อมูลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสาหรับประกอบการจัดทา
แผนพัฒนากีฬาฟุตบอลและข้ อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติจากผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ านกีฬาฟุตบอลทุกภาค
ส่วน ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และท้ องถิ่น
๓.๖ สังเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนากีฬาฟุตบอล ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์การพัฒนากีฬาฟุตบอลของ
ไทย และข้ อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย
๓.๗ จัดทาข้ อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิ บัติประกอบด้ วย ข้ อเสนอ Roadmap การ
พัฒนาในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ข้ อเสนอแผนงาน/โครงการที่สาคัญ (Key initiatives) รวมทัง้ ข้ อเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
๓.๘ จัดประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่อข้ อเสนอร่ างแผนพัฒนากีฬาฟุตบอล และร่ างข้ อเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ จากผู้ที่เกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วน ทั ง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และท้ องถิ่น
จานวนอย่างน้ อย ๑ ครัง้ ผู้เข้ าร่ วมประชุมจานวนรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน สถานที่จดั ประชุมเป็ นโรงแรมระดับ ๓ ดาว
ขึ ้นไปในกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล และที่ปรึ กษาเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทังหมด
้
รวมทังจั
้ ดท า
สรุ ปผลการประชุมฯ
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๓.๙ จัดทาแผนพัฒนากีฬาฟุตบอล เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ รวมทังจั
้ ดทาเอกสารแผนพัฒนา
กีฬาฟุตบอลและข้ อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ สาหรับให้ สมาคมและผู้เกี่ยวข้ องใช้ ประโยชน์ ในการ
ขับเคลื่อนแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
๔.
คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษำ
๔.๑ ต้ องเป็ นนิติบุคคล ภาครัฐ หรื อเอกชน หรื อกลุม่ วิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ที่มี
คณะทางานที่ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาด้ านการวางแผนและพัฒนาด้ านนโยบาย
สาธารณะ ด้ านการกี ฬ า ด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ านการตลาด ด้ านการจัดการ ด้ านการวิจัยและประเมิน ผลหรื อเรื่ องที่
เกี่ยวข้ อง
๔.๒ ต้ องได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
๔.๓ ต้ องมีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์ ทางวิชาชีพเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและมีแนวทาง แผนงาน รวมทัง้
วิธีดาเนินงานที่เหมาะสมกับขอบเขตการศึกษาโดยละเอียดของงานที่จะจ้ างที่ปรึ กษา ตลอดจนมีอปุ กรณ์ ประกอบการ
ทางานที่สามารถดาเนินโครงการได้ อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กาหนด
๔.๔ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๔.๕ ต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่
เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๖ ต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกันซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านัน้
๔.๗ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมตามมาตรการของสานักงาน ป.ป.ช. ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ด่วน
ที่สดุ ที่ ปช.๐๐๒๘/ว๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ดังนี ้
๔.๗.๑ บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ าเป็ นคู่สัญ ญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
๔.๗.๒ บุคคลธรรมหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา หากสมาคมดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ด้ วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้ องลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
๔.๗.๓ คู่สญ
ั ญาต้ องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั ง้ ซึ่ งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๔.๗.๔ ให้ ค่สู ญ
ั ญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตังแต่
้ สองล้ านบาทขึน้ ไปจัดทาบัญชีแสดงรายรั บ
รายจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)

๔

