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คู่มือ
การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�าปี 2564 (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)

(จัดแข่งขันภายในประเทศ)

แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส�าหรับการแข่งขันกีฬาจักรยาน (แบบปิด) 

รายการชิงแชมป์ประเทศไทย ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

การถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS

และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaicycling Association
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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จะด�าเนินการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทานฯ ซึ่งจะจัดในระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม และไม่อนุญาต

ให้บุคคลท่ัวไปเข้าชมในสนามกีฬาจักรยาน แต่สามารถรับชมผ่าน

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และทางเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ Thaicycling Association ซึ่งได้ก�าหนดมาตรการจ�ากัด

จ�านวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการแออัด อัตราส่วน 1 ต่อ 

3 คน คือ นักกีฬา 3 คน อนุญาตให้มีผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ได้ 1 

คน  ตามโปรแกรมดังนี้

1. ก�ำหนดกำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู ่ ชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชนีินำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง  “ควนีส์สริกิิติ”์ 

ประจ�ำปี 2564 (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)

สนามที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์  2564 ณ  สนามเวลโล

โดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สนามที่ 2 วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2564  ณ สนามเวลโล    

โดรม หัวหมาก  กรุงเทพฯ

สนามที่ 3 วันที่  30 เมษายน - 2  พฤษภาคม 2564 ณ 

สนามเวลโลโดรม หัวหมาก  กรุงเทพฯ

สนามที่ 4 วันที่ 11 – 13  มิถุนายน  2564 ณ สนามเวลโล

โดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สนามที่ 5 ( CN) วันที่  13 - 15  สิงหาคม  2564 ณ สนาม

เวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี

คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�าปี 2564 (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)

(จัดแข่งขันภายในประเทศ)
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2. ก�ำหนดกำรแข่งขนัจักรยำนประเภทบเีอ็มเอ็กซ์ชงิแชมป์

ประเทศไทย ชงิถ้วยพระรำชทำน สมเดจ็พระกนิษฐำธริำชเจ้ำ  

กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีประจ�ำ

ปี 2564 (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)

สนามที่ 1  วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564 (C1)

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564 (CN) 

ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามที่ 2 วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2564 (C1) ณ สนาม   

บีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามที่ 3 วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

สนามที่ 4 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์

เขาขยาย จังหวัดชัยนาท 

สนามที่ 5 วันที่ 4 – 5 กันยายน  2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์

เขาขยาย จังหวัดชัยนาท
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3. ก�ำหนดกำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

พระรำชทำน “คิงส์ภูมิพล” และกำรแข่งขันจักรยำนประเภทเสือภูเขำ ชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ�ำปี 2564      

(ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)

สนามที่ 1 วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ณ อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

(ประเภทถนน CN) 

สนามที่ 2 วันที่  23 – 25 เมษายน 2564 ณ อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

(ประเภทเสือภูเขา CN)

สนามที่ 3 วันที่  28 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สนามที่ 4 วันที่  25 – 27 มิถุนายน 2564 ณ อ�าเภอโป่งน�้าร้อน  จังหวัดจันทบุรี

สนามที่ 5 วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม  2564 ณ อ�าเภอเมือง  จังหวัดระยอง



10
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
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4. ก�ำหนดกำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบใจเกินร้อย  และกำรแข่งขัน

จักรยำนป่ันเพือ่ชวีติ “Sport Tourism Bike 4 All” ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนษิฐำธิ

รำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี(ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)

สนามที่ 1 วันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ณ อ�าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามที่ 2 วันที่  9 – 10 ตุลาคม 2564  ณ อ�าเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี

สนามที่ 3 วันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2564  ณ อ�าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

สนามที่ 4 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรแข่งขันดังกล่ำว สำมำรถปรับเปลี่ยน วัน และสถำนที่ 

ตำมสถำนกำรณ์ของจังหวัดนั้น
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1. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม, ผู้ตัดสิน  ท่ีเดินทางมาจาก   

ต่างจังหวัด จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางออกนอกพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวดใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี , 

จันทบุร ี, ตราด  จะต้องด�าเนินการขอเอกสาร แล้วย่ืนแบบ   ค�าขอ

เอกสารรับรองความจ�าเป็นฯ ต่อ นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ หรือ 

ข้าราชการที่นายอ�าเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.

มอบหมาย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้   

1.1.1 เอกสารรับรองความจ�าเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่

จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  

1.1.2 แบบค�าขอเอกสารรบัรองความจ�าเป็นในการเดินทางออก

นอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  

1.2 จะต้องตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid 

Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และ

ขอเอกสารรับรองการตรวจเช้ือโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ               

( Negative หรือ Not Detected ) 

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาแข่งขันฯ
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1.3 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ก�าหนดโปรแกรม

การแข่งขันฯ ในแต่ละจังหวัด  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการของในแต่ละจังหวัดดังนี้

1.3.1 ประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  

1.3.1.1 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

กรุงเทพมหานคร

1.3.1.2 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

1.3.2 ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  

1.3.2.1 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

1.3.2.2 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดชัยนาท

1.3.2.3 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสุโขทัย
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1.3.3 ประเภทถนนและเสอืภเูขำ ชงิแชมป์ประเทศไทย  
1.3.3.1 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสงขลา

1.3.3.2 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดจันทบุรี

1.3.3.3 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดกาญจนบุรี

1.3.3.4 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสุโขทัย

1.3.3.5 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดระยอง
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1.3.4 ประเภทเสือภูเขำทำงเรียบใจเกินร้อย  และกำร

แข่งขันจักรยำนปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4 All”   

ชิงแชมป์ประเทศไทย
1.3.4.1 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

1.3.3.2 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดสิงห์บุรี

1.3.3.3 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดเพชรบุรี

1.3.3.4 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid – 19) ของ

จังหวัดนครนายก
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2. เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันทุกคน และสื่อมวลชน ท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร

2.1 จะต้องตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid 

Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และ

ขอเอกสารรับรองการตรวจเช้ือโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ               

( Negative หรือ Not Detected )

 

หมำยเหตุ 
ตัวอย่าง Timeline การตรวจหาเช้ือโควิด 19 ในการแข่งขัน

จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี 1 ระหว่างวันท่ี  

12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 

• วันท่ี 9  กุมภาพนัธ์  2564  ด�าเนินการตรวจหาเช้ือโควิด 19  

• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ผลการตรวจ พร้อมขอหนังสือ

รับรอง

• วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งเอกสารผลการตรวจต่อ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ

• วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมการแข่งขันฯ

น�าผลการตรวจหาเช้ือไปแสดงกับเจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬา     

จักรยานฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการลงแข่งขันฯ
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โปรแกรมกำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์

ประเทศไทย    ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง       

“ควีนส์สิริกิติ์” ประจ�ำปี 2564 
สนามที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์  2564 ณ  สนามเวลโล

โดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สนามที่ 2 วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2564  ณ สนามเวลโล    

โดรม หัวหมาก  กรุงเทพฯ

สนามที่ 3 วันที่  30 เมษายน - 2  พฤษภาคม 2564 ณ 

สนามเวลโลโดรม หัวหมาก  กรุงเทพฯ

สนามที่ 4 วันที่ 11 – 13  มิถุนายน  2564 ณ สนามเวลโล

โดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สนามที่ 5 ( CN) วันที่  13 - 15  สิงหาคม  2564  ณ 

สนามเวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี

1.1  ส�าหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานคร  สนามที่ 1, 2,    

3, 4  นักกีฬาแต่ละทีมจะเป็นผู้จัดหาที่พักเอง และกองอ�านวยการ

จัดแข่งขันฯ ณ ส�านักงานสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

1.2  สถานที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน สนามที่ 5 

เข้าพัก ณ  โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้  อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ

กองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ สนามกีฬาจักรยานแห่งที่ 2 จังหวัด

สุพรรณบุรี    

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค  การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)
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1.3 เป็นการจัดแข่งขันในระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม และไม่

อนุญาตให้บุคคลท่ัวไปเข้าชม แต่สามารถรับชมผ่านทางสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และทางเฟซบุ๊กแฟนเฟจ 

Thaicycling Association

1.4 ก�าหนดมาตรการจ�ากัดจ�านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อ

ลดการแออัด โดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา 3 คน    

จะมีผู้ฝึกสอนหรือช่างประจ�าทีม ได้ 1 คน

1.5 ก�าหนดนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

จะต้องกรอก Timeline ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนเดินทางมาเข้า

ร่วมแข่งขันฯ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูล 

1.6 จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน

เข้าและออก จากสนาม แข่งขันเวลโลโดรม หัวหมาก ผ่านแอปพลิ

เคชัน “ไทยชนะ”  ที่ทางราชการก�าหนด  ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่        

สมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัส

ที่มาใช้บริการในสถานที่

1.7 จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนของแต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการเดิน

ทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการ

สแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บนัทกึการเดินทางของผู้ใช้งาน

แม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น   

ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุม

โรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย    

“หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้

กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
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1.8 จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออจากสนามแข่งขันเวลโลโดรม หัวหมาก กรณผีูใ้ช้

บริการไม่ได้น�าโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์

ต่อการติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.9 จัดท�าคู่มือ เพื่อให้ข้อมูลและข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน

บริเวณสนามแข่งขัน และแจกให้บุคลากรทุกคน

1.10 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณรอบสนาม เพื่อให้

ข้อมูลและข้ันตอนแนวปฏบัิติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณสนามแข่งขัน 

1.11 จัดท�าสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและขั้น

ตอนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ในเว็บสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.

or.th 

1.12 มีการลงทะเบียนกิจกรรมด้านกีฬา แอปพลิเคชั่น SPIRIT 

ตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.)

1.13 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคมุการปฏบัิติตามมาตรการป้องกัน

โรคของบุคลากรในการด�าเนินงานของบุคลากรทุกคน และหากพบผู้

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะเชิญให้ออกจากสนามแข่งขันทันที

1.14 จ�ากัดทางเข้าและทางออกบริเวณสนามแข่งขันขันเวลโล

โดรม หัวหมาก เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นการจัดการแข่งขันใน
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รูปแบบปิด และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ อาการ

ไข้ ไอ หอบ เหนื่อย เป็นหวัด 

1.15 จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่งขันเวลโลโดรม หัวหมาก รวมทั้งห้องสุขา ห้อง

อาบน�า้ ห้องเปลีย่นเส้ือผ้า ในปรมิาณเพยีงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้า

หน้าที่ และบุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขัน

1.16  การจัดพื้นที่พักคอย  ก่อนการแข่งขันฯ  สมาคมกีฬา   

จักรยานฯ จะจัดพื้นท่ี ส�าหรับนักกีฬาท่ียังไม่ถึงเวลาแข่งขัน จะ

ต้องรอ และเมื่อใกล้ถึงเวลาแข่งขัน จะให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้า

สนามแต่จะต้องผ่านระบบคดักรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน และท�าการ

แข่งขันตามโปรแกรมที่สมาคมก�าหนดไว้

1.17 การจัดพื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) สมาคมกีฬา

จักรยานฯ จะจัดพื้นท่ีพร้อมฉากก้ัน ให้นักกีฬาฝึกซ้อมกับอุปกรณ์ 

(เทรนเนอร์ลกูกลิง้ส�าหรบัการวอร์ม) ให้นักกีฬาท่ีจะแข่งขันฯ บรเิวณ

ภายในสนาม โดยจ�ากัดจ�านวนนักกีฬา   

1.18 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะท�าความสะอาดพื้นที่พักคอย , 

พืน้ท่ีวอร์ม และเทรนเนอร์ลกูกลิง้ส�าหรบัการวอร์ม รวมถึงบรเิวณจุด

ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ราวบันได ลูกบิดประตู พื้นสนาม เก้าอี้ โต๊ะ, 

ท�าความสะอาดห้องน�า้ด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือทุก 1 ช่ัวโมง และเพิม่ความถ่ี

ในการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค, ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และได้รับการ

ท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ
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1.19 จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชิดกันระหว่างนักกีฬาใน

ขณะท�าการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมด�าเนินการแข่งขัน 

โดยจ�ากัดจ�านวนบุคลากรตามความจ�าเป็นมากท่ีสุด และควบคุม

จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุม่ โดยจ�ากัดจ�านวน

ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
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1.20 ก�าหนดพืน้ท่ีท�างานของเจ้าหน้าท่ีให้มีระยะห่างอย่างน้อย 

2 เมตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ได้เท่านั้น โดยจะ

ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่โดยเด็ดขาด

1.21 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก

อนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้า

พื้นที่สนามแข่งขัน

1.22 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น สติ๊กเกอร์

รปูรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพือ่ผ่านจุดคดักรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน 

1.23 มีการฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคภายในบรเิวณสถานท่ีจัดการ

แข่งขันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

จะต้องท�าขึ้น 1 วันก่อนแข่งขัน และหลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน

1.24 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อ

รวบรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

และขยะติดเช้ือ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลกั

สขุาภบิาลทุกวัน โดยท�าความสะอาดและท�าการเปลีย่นทุก 1 ช่ัวโมง  
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โปรแกรมกำรแข่งขนับเีอ็มเอ็กซ์ชงิแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรม

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ  สยำมบรมรำชกุมำร ีประจ�ำ

ปี 2564 
สนามที่ 1  วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564 (C1)

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564 (CN) 

ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามที่ 2 วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2564 (C1) ณ สนาม   

บีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามที่ 3 วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

สนามที่ 4 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์

เขาขยาย จังหวัดชัยนาท 

สนามที่ 5 วันที่ 4 – 5 กันยายน  2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์

เขาขยาย จังหวัดชัยนาท

2.1 สถานที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน สนามที่  1 , 

2 เข้าพัก ณ  โรงแรมวาสิฎฐี  อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ

กองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต 

อ�าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

2.2 สถานที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่  ในการแข่งขัน  สนามที่ 3  

เข้าพกั ณ  มุกดารสีอร์ท อ�าเภอศรสีชันาชัย จังหวัดสโุขทัย และกอง

อ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอ

ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

๒. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค การแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)
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2.3 สถานที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน สนามที่ 4 , 5 

เข้าพัก ณ  โรงแรมชัยนาทธานี  อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และ

กองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เขาขยาย อ�าเภอ

เมือง จังหวัดชัยนาท

2.4 เป็นการจัดในระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม และไม่อนุญาตให้

บุคคลท่ัวไปเข้าชม แต่สามารถรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทย    

พีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และทางเฟซบุ๊กแฟนเฟจ Thaicycling 

Association

2.5 ก�าหนดมาตรการจ�ากัดจ�านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อ

ลดการแออัด โดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา  3 คน 

จะมีผู้ฝึกสอนหรือช่างประจ�าทีม ได้ 1 คน

2.6  ก�าหนดนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

จะต้องกรอก Timeline ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนเดินทางมาเข้า

ร่วมแข่งขันฯ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูล

2.7 จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน

เข้าและออกจากสนามแข่งขันเวลโลโดรม หัวหมาก ผ่านแอปพลิเค

ชัน “ไทยชนะ” ที่ทางราชการก�าหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท

โฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้

บริการในสถานที่

2.8 จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการเดิน

ทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการ

สแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บนัทกึการเดินทางของผู้ใช้งาน

แม่นย�าและเทีย่งตรงมากยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นเครื่องมือทีช่่วยอ�านวยความ

สะดวกให้กรมควบคมุโรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้

อย่างรวดเร็ว โดย  “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติ

สัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนท่ี  

ถูกต้อง

2.9 จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขันฯ กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้น�า

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม

กรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
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2.10 จัดท�าคู่มือ เพื่อให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19    

ในบริเวณสนามแข่งขัน และแจกให้บุคลากรทุกคน

2.11 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณรอบสนาม เพื่อให้

ข้อมูลและข้ันตอนแนวปฏบัิติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณสนามแข่งขัน 

2.12 จัดท�าสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและขั้น

ตอนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ในเว็บสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.

or.th 

2.13 มีการลงทะเบียนกิจกรรมด้านกีฬา แอปพลิเคชั่น SPIRIT 

ตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.)

2.14 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคมุการปฏบัิติตามมาตรการป้องกัน

โรคของบุคลากรในการด�าเนินงานของบุคลากรทุกคน และหากพบผู้

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะเชิญให้ออกจากสนามแข่งขันทันที

2.15 จ�ากัดทางเข้าและทางออกบริเวณสนามแข่งขันขันบีเอ็ม

เอ็กซ์ เพียงช่องทางเดียว    โดยเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบ

ปิด และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ อาการไข้ ไอ 

หอบ เหนื่อย เป็นหวัด 

2.16 การจัดพื้นที่ให้เพียงพอส�าหรับนักกีฬาโดยแบ่งให้อยู่แบบ

จ�ากัดจ�านวนคนในแต่ละรายการแข่งขัน ซึง่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะ

ก�าหนดพืน้ท่ี ตามจ�านวนทีมและจ�านวนคน ท่ีเข้าแข่งขันในแต่ละวัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดและรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อน 

2.17 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะท�าความสะอาดจุดท่ีมีการ

สมัผสัและท�าความสะอาดห้องน�า้ด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือทุก 1 ช่ัวโมง และ

เพิ่มความถ่ีในการท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค, ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

และได้รับการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ
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2.18 จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่ง รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ในปรมิาณเพยีงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในการ

ด�าเนินการจัดการแข่งขัน

2.19 จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และ   ลดการใกล้ชิดกันระหว่างนักกีฬา

ในขณะท�าการแข่งขัน ลดความแออัดของผูเ้ข้าร่วมด�าเนินการแข่งขัน 

โดยจ�ากัดจ�านวนบุคลากรตามความจ�าเป็นมากท่ีสุด และควบคุม

จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุม่ โดยจ�ากัดจ�านวน

ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
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2.20 ก�าหนดพืน้ท่ีท�างานของเจ้าหน้าท่ีให้มีระยะห่างอย่างน้อย 

2 เมตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ได้เท่านั้น โดยจะ

ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่โดยเด็ดขาด

2.21 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก

อนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้า

พื้นที่สนามแข่งขัน

2.22 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น สติ๊กเกอร์

รปูรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพือ่ผ่านจุดคดักรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน 

2.23 มีการฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคภายในบรเิวณสถานท่ีจัดการ

แข่งขันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

จะต้องท�าขึ้น 1 วันก่อนแข่งขัน และหลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน

2.24 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อ

รวบรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

และขยะติดเช้ือ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลกั

สขุาภบิาลทุกวัน โดยท�าความสะอาดและท�าการเปลีย่นทุก 1 ช่ัวโมง  
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โปรแกรมกำรแข่งขันประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย      

ชิงถ้วยพระรำชทำน “คิงส์ภูมิพล” และกำรแข่งขันจักรยำน

ประเภท     เสอืภเูขำ ชงิแชมป์ประเทศไทย ชงิถ้วยพระรำชทำน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว     ประจ�ำปี 2564 

สนามที่ 1 วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ณ อ�าเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทถนน CN) 

สนามที่ 2 วันที่  23 – 25 เมษายน 2564 ณ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา (ประเภทเสือภูเขา CN)

สนามที่ 3 วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ อ�าเภอ

ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

สนามที่ 4 วันที่  25 – 27 มิถุนายน 2564 ณ อ�าเภอ

โป่งน�้าร้อน  จังหวัดจันทบุรี

สนามที่ 5 วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564 ณ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดระยอง

3. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)
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3.1  สถานที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน สนามที่ 1  

เข้าพัก ณ  เขื่อนวชิราลงกรณ อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

และกองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ เข่ือนวชิราลงกรณ อ�าเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

3.2 สถานที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน สนามที่  2   

เข้าพัก ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกอง

อ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา

3.3 สถานท่ีพกัส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 3  เข้า

พัก ณ มุกดารีสอร์ท อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และกอง

อ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ อนุสาวรีย์พญาลิไท อ�าเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย

3.4 สถานท่ีพักส�าหรับเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 4   

เข้าพัก ณ ไอยรารีสอร์ท อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี และ

กองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ ท่ีว่าการอ�าเภอโป่งน�้าร้อน อ�าเภอ

โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

3.5 สถานท่ีพกัส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 5  เข้า

พกั ณ โรงแรมเวลลงิตัน อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง และกองอ�านวย

การจัดแข่งขันฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

3.6  เป็นการจัดในระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม และไม่อนุญาตให้

บุคคลท่ัวไปเข้าชม แต่สามารถรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และทางเฟซบุ๊กแฟนเฟจ Thaicycling 

Association

3.7 ก�าหนดมาตรการจ�ากัดจ�านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อ

ลดการแออัด โดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา 3 คน   

จะมีผู้ฝึกสอนหรือช่างประจ�าทีม ได้ 1 คน

3.8   ก�าหนดนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

จะต้องกรอก Timeline ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนเดินทางมาเข้า

ร่วมแข่งขันฯ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูล
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3.9 จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน

เข้าและออกจากสนามแข่งขันเวลโลโดรม หัวหมาก ผ่านแอปพลิ      

เคชัน “ไทยชนะ” ท่ีทางราชการก�าหนด  ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี   

สมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัส

ที่มาใช้บริการในสถานที่

3.10 จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการ    

เดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วม

กับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บันทึกการเดินทางของ    

ผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น   

ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุม

โรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย    

“หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้

กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

3.11 จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ช่ือ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขันฯ กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้น�า

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม

กรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

3.12  จัดท�าคู่มือ เพื่อให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน

บริเวณสนามแข่งขัน และแจกให้บุคลากรทุกคน

3.13 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณรอบสนาม เพื่อให้

ข้อมูลและข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณสนามแข่งขัน 
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3.14 จัดท�าสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและ      

ข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเว็บสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

www.thaicycling.or.th 

3.15 มีการลงทะเบียนกิจกรรมด้านกีฬา แอปพลิเคชั่น SPIRIT 

ตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.)

3.16 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคมุการปฏบัิติตามมาตรการป้องกัน

โรคของบุคลากรในการด�าเนินงานของบุคลากรทุกคน และหากพบผู้

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะเชิญให้ออกจากสนามแข่งขันทันที

3.17 จ�ากัดทางเข้าและทางออกบริเวณสนามแข่งขันประเภท

ถนน, ประเภทเสอืภเูขาเพยีงช่องทางเดยีว โดยเป็นการจัดการแข่งขัน

ในรปูแบบปิด และจัดให้มีจุดตรวจคดักรองตรวจวัดอุณหภมิู อาการ

ไข้ ไอ หอบ เหนื่อย เป็นหวัด 

3.18 จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่ง รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ในปรมิาณเพยีงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในการ

ด�าเนินการจัดการแข่งขัน

3.19 การจัดพื้นที่ให้เพียงพอส�าหรับนักกีฬาโดยแบ่งให้อยู่แบบ

จ�ากัดจ�านวนคนในแต่ละรายการแข่งขัน ซึง่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะ

ก�าหนดพืน้ท่ี ตามจ�านวนทีมและจ�านวนคน ท่ีเข้าแข่งขันในแต่ละวัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดและรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อน 

3.20 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะท�าความสะอาดจุดท่ีมีการ

สัมผัสและท�าความสะอาดห้องน�้าด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือทุก 1 ช่ัวโมง 

และเพิ่มความถ่ีในการท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค, ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยั 

และได้รับการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ
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 3.21 จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชิดกันระหว่างนักกีฬาใน

ขณะท�าการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมด�าเนินการแข่งขัน 

โดยจ�ากัดจ�านวนบุคลากรตามความจ�าเป็นมากท่ีสุด และควบคุม

จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุม่ โดยจ�ากัดจ�านวน

ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

3.22 ก�าหนดพืน้ท่ีท�างานของเจ้าหน้าท่ีให้มีระยะห่างอย่างน้อย 

2 เมตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ได้เท่านั้น โดยจะ

ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่โดยเด็ดขาด

3.23 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก

อนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้า

พื้นที่สนามแข่งขัน

3.24 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น สติ๊กเกอร์

รปูรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพือ่ผ่านจุดคดักรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน 

3.25 มีการฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคภายในบรเิวณสถานท่ีจัดการ

แข่งขันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

จะต้องท�าขึ้น 1 วันก่อนแข่งขัน และหลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน

3.26 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อ

รวบรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

และขยะติดเช้ือ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลกั

สขุาภบิาลทุกวัน โดยท�าความสะอาดและท�าการเปลีย่นทุก 1 ช่ัวโมง  
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โปรแกรมกำรแข่งขนัจักรยำนเสอืภเูขำทำงเรยีบใจเกิน

ร้อย    และกำรแข่งขนัจกัรยำนป่ันเพือ่ชวีติ  “Sport Tourism 

Bike 4 All” ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
สนามที่ 1 วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 ณ อ�าเภอด่านช้าง   

จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามที่ 2 วันที่ 21 – 22  สิงหาคม  2564 ณ อ�าเภอท่าช้าง   

จังหวัดสิงห์บุรี

สนามที่ 3 วันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 ณ อ�าเภอแก่งกระจาน   

จังหวัดเพชรบุรี

สนามที่ 4 วันที่ 18 – 19 กันยายน  2564 ณ อ�าเภอเมือง   

จังหวัดนครนายก

4.1 สถานท่ีพักส�าหรับเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 1   

เข้าพัก ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และกอง

อ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ เขื่อนกระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี

4. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย                              
 และการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4 All” (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม)
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4.2 สถานท่ีพักส�าหรับเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 2   

เข้าพกั ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน อ�าเภอเมือง จังหวัดสงิห์บุร ีและ

กองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ วัดพิกุลทอง อ�าเภอท่าช้าง จังหวัด

สิงห์บุรี

4.3 สถานท่ีพักส�าหรับเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 3   

เข้าพัก ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ

กองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ ลานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

4.4 สถานท่ีพักส�าหรับเจ้าหน้าท่ี ในการแข่งขัน สนามท่ี 4   

เข้าพัก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก และกองอ�านวยการจัดแข่งขันฯ ณ ลานเขื่อนขุน

ด่านปราการชล อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

4.5 เป็นการจัดในระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม และไม่อนุญาตให้

บุคคลท่ัวไปเข้าชม แต่สามารถรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และทางเฟซบุ๊กแฟนเฟจ Thaicycling 

Association

4.6 ก�าหนดมาตรการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการแออัด 

โดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา 3 คน  จะมีผู้ฝึกสอน

หรือช่างประจ�าทีม ได้ 1 คน

4.7  ก�าหนดนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

จะต้องกรอก Timeline ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนเดินทางมาเข้า

ร่วมแข่งขันฯ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูล
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4.8 จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อนเข้า

และออกจากสนามแข่งขันเวลโลโดรม หัวหมาก  ผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” ที่ทางราชการก�าหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

เพือ่ประโยชน์ต่อการติดตามกรณพีบผูป่้วยและผูส้มัผสัท่ีมาใช้บรกิาร

ในสถานที่

4.9 จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนของแต่ละคนเพ่ือบันทึกข้อมูลการเดิน

ทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการ

สแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บนัทกึการเดินทางของผู้ใช้งาน

แม่นย�าและเทีย่งตรงมากยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นเครื่องมือทีช่่วยอ�านวยความ

สะดวกให้กรมควบคมุโรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้

อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติ

สมัผสัหรอืเข้าใกล้กับผูติ้ดเช้ือไวรสัโควิด-19 ถึงวิธกีารปฏบัิติตนท่ีถูก

ต้อง

4.10 จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ช่ือ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขันฯ กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้น�า

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม

กรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

4.11 จัดท�าคู่มือ เพื่อให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในบริเวณ

สนามแข่งขัน และแจกให้บุคลากรทุกคน

4.12 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณรอบสนาม เพื่อให้

ข้อมูลและข้ันตอนแนวปฏบัิติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณสนามแข่งขัน 

4.13 จัดท�าสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและขั้น

ตอนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ในเว็บสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.

or.th 

4.14 มีการลงทะเบียนกิจกรรมด้านกีฬา แอปพลิเคชั่น SPIRIT 

ตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.)

4.15 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคมุการปฏบัิติตามมาตรการป้องกัน

โรคของบุคลากรในการด�าเนินงานของบุคลากรทุกคน และหากพบผู้

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะเชิญให้ออกจากสนามแข่งขันทันที

4.16 จ�ากัดทางเข้าและทางออกบรเิวณสนามแข่งขัน เพยีงช่อง

ทางเดียว โดยเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบปิด และจัดให้มีจุด

ตรวจคดักรองตรวจวัดอุณหภมิู อาการไข้ ไอ หอบ เหน่ือย เป็นหวัด 

4.17 จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่ง รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ในปรมิาณเพยีงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในการ

ด�าเนินการจัดการแข่งขัน
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4.18 การจัดพื้นที่ให้เพียงพอส�าหรับนักกีฬาโดยแบ่งให้อยู่แบบ

จ�ากัดจ�านวนคนในแต่ละรายการแข่งขัน ซึง่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะ

ก�าหนดพืน้ท่ี ตามจ�านวนทีมและจ�านวนคน ท่ีเข้าแข่งขันในแต่ละวัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดและรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อน 

4.19 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะท�าความสะอาดจุดท่ีมีการ

สมัผสัและท�าความสะอาดห้องน�า้ด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือทุก 1 ช่ัวโมง และ

เพิ่มความถ่ีในการท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค, ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

และได้รับการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ

4.20 จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชิดกันระหว่างนักกีฬาใน

ขณะท�าการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมด�าเนินการแข่งขัน 

โดยจ�ากัดจ�านวนบุคลากรตามความจ�าเป็นมากท่ีสุด และควบคุม

จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุม่ โดยจ�ากัดจ�านวน

ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
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4.21 ก�าหนดพืน้ท่ีท�างานของเจ้าหน้าท่ีให้มีระยะห่างอย่างน้อย 

2 เมตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ได้เท่านั้น โดยจะ

ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่โดยเด็ดขาด

4.22 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก

อนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้า

พื้นที่สนามแข่งขัน

4.23 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น สติ๊กเกอร์

รปูรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพือ่ผ่านจุดคดักรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน 

4.2 มีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือโรคภายในบริเวณสถานท่ีจัดการ

แข่งขันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

จะต้องท�าข้ึน 1 วันก่อนแข่งขัน และในหลงัจบการแข่งขันในแต่ละวัน

4.25 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อ

รวบรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

และขยะติดเช้ือ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลกั

สขุาภบิาลทุกวัน โดยท�าความสะอาดและท�าการเปลีย่นทุก 1 ช่ัวโมง  
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กลุ่มที่ 1 ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน และผู้ปฏิบัติงำน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 

- แจ้งข้อมูลรายช่ือพร้อมจ�านวนของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน 

พร้อมกับระบุหน้าท่ีเก่ียวกับการแข่งขันอย่างละเอียด โดยครอบคลุม

ถึง ผู้ประสานงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายเทคนิคฯ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- แจ้งข้อมูลรายช่ือ พร้อมจ�านวน รวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

- แจ้งข้อมูลรายช่ือ พร้อมจ�านวน รวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรทางการแพทย์ 

- แจ้งข้อมูลรายช่ือ พร้อมจ�านวน รวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ประจ�ารถพยาบาลผู้ตัดสิน 

- เฉพาะตามรายช่ือท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ

แข่งขัน มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน

การจ�ากัดจ�านวนเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
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กลุ่มที่ 2 นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน-เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำทีม 

นักกีฬาจักรยาน 

- เฉพาะตามรายช่ือท่ีปรากฏในระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า 

ซึ่งออกโดยผู้จัดการแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน-เจ้าหน้าที่ประจ�าทีม 

- เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่ง

ออกโดยผู้จัดการแข่งขัน   

  โดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา 3 คน อนุญาต

ให้มีผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ได้ 1 คน

กลุ่มที่ 3 สื่อมวลชนและทีมงำนถ่ำยทอดสด (Media and 

Broadcast) ทีมงำนถ่ำยทอดสดและทีมงำนบันทึกภำพ 

- สือ่มวลชน เฉพาะตามรายช่ือท่ีปรากฏในระบบลงทะเบียนล่วง

หน้า คดักรองและไม่อนุญาตให้สือ่มวลชนท่ีไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า

เข้าในสนามแข่งขัน หรือ เว้นแต่เป็นสื่อของทาง

ผู้จัดการแข่งขันที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มี

การเหลื่อมเวลาในการท�าข่าว

- ทีมงานถ่ายทอด อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดสด 

และ/ หรือทีมงานวิดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน 
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1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ ไอ 

จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับผู้จัดการแข่งขัน

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ก่อนเข้าสนามแข่งขัน ทั้งนี้ ควรมี

อุณหภูมิในร่างกาย  ไม่เกิน 37 องศา และไม่มีอาการระบบทาง

เดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงว่า “ผ่าน” การคัดกรอง หาก

สูงเกิน 37 ห้ามเข้าในสนาม กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้

มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยท่ี

เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที 

2. พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้

มีอาการป่วย  ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส�าหรับผู้จัดการ

แข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 

และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขัน และอาจใช้แอปพลิเคชันทาง

โทรศัพท์เคลือ่นท่ี หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึกข้อมูลและ

รายงานทดแทน ตามที่ทางราชการก�าหนด

มาตรการคัดกรองอาการป่วย

3. ไม่อนุญาตให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ที่มีประวัติเคย

สัมผัสโดยตรง ใกล้ชิดผู้ท่ีเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึงมี

ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เดินทางจากข้ามจังหวัด

พื้นที่เสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงภายใน 14 วัน

ก่อนการแข่งขัน
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มาตรการในการป้องกันโรค

1. ก�าหนดให้มีการเหลื่อมเวลาแข่งขัน การควบคุมจ�านวน

นักกีฬาไม่ให้แออัดระหว่างแข่งขัน พร้อมมีระยะห่างกันอย่างน้อย 

5 เมตร และนักกีฬาที่ไม่ได้แข่งขันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมเอา

ไว้ โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

2. จัดการแข่งขันแบบปิด โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน 

ตลอดจนบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขันเข้าในบรเิวณสถาน

ที่จัดการแข่งขัน

3. จัดแข่งขันเฉพาะประเภทบุคคล ไม่จัดแข่งขันประเภททีม 

ปรบัลดรายการแข่งขันให้น้อยลง และตัดรายการท่ีมีการปะทะ หรอืมี

การใกล้ชิดกัน เพือ่หลกีเลีย่งการติดต่อสมัผสัระหว่างกัน ผูท่ี้แข่งขัน

เสรจ็สิน้แล้ว และไม่มีโปรแกรมการแข่งขันอีก ให้เดินทางกลบัในทันที

4. ลดการใกล้ชิดระหว่างนักกีฬา ผูฝึ้กสอน ผูตั้ดสนิ เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมทั้งให้

ไม่มีการสัมผัสอุปกรณ์การแข่งขันร่วมกัน

5. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70% ส�าหรับล้างมือให้เพียง

พอ และท่ัวพื้นท่ีจัดการแข่งขัน รวมท้ังท�าความสะอาดจุดสัมผัส

รว่มด้วยน�า้ยาฆา่เชือ้โรคอยูเ่สมอ มกีารควบคุมให้นกักฬีา ผูฝ้กึสอน       

ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ

แข่งขันทุกคนต้องล้างมือบ่อยครั้ง ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์เจล 

70% ท้ังก่อนการแข่งขันและหลงัการแข่งขัน หรอืหลงัหยิบจับอุปกรณ์

การแข่งขันทุกครั้ง
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6. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

แข่งขัน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคนในสนามแข่งขัน

ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา ลดการ

พูดคุยที่ไม่จ�าเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร ยกเว้นในช่วงที่นักกีฬา

ก�าลังท�าการแข่งขัน

7. จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้า ไม่ให้มีความแออัด 

หรือมีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

8. ใช้นวัตกรรมการลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกสถานทีจ่ัดการ

แข่งขัน และมีระบบการช�าระเงนิทางออนไลน์ E-Payment หรอื QR 

Code งดการช�าระด้วยเงนิสด เพือ่ใช้เป็นมาตรการในการบรกิารรปู

แบบใหม่ในระยะยาว

9. ไม่มีการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานท่ีจัดการ

แข่งขัน ให้ปฏบัิติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก�าหนด 

หรอืมีการจัดอาหารเครือ่งดืม่ให้แก่ผูใ้ช้บรกิารเฉพาะบุคคล เพือ่ไม่ให้

มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน

10. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในสนามแข่งขัน รวมทั้งจัดให้

มีเจ้าหน้าท่ีของสนามแข่งขันตรวจตราดูแลความปลอดภัย ก�ากับ

ควบคุมการให้บริการและการใช้บริการในสนามแข่งขัน ให้เป็นไป

ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

11. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ

เข้าใจ และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูป

แบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อม

ท้ัง มีการอบรมเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคและความรู้ในการ

สังเกตอาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน   

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขัน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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12. ควบคมุการแสดงอาการดใีจของนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน

ท่ีเป็นการสมัผสักัน หรอื ผูท่ี้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง เช่น ไม่ควรแสดง

ความดใีจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ

13. กรณพีบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบัิติตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมี

อาการป่วยจากการคดักรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน งดให้เข้าในสถาน

ที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด

14. หากผู้ใดมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

หรือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้าสนามแข่งขัน หากพบว่าผู้

ปฏบัิติงานในสนามแข่งขัน เป็นผูป่้วยยืนยัน หรอืมีข้อมูลบ่งช้ีว่าสนาม

แข่งขันอาจเป็นจุดแพร่เชื้อ ให้เจ้าของสนามแข่งขันปิดสนามแข่งขัน

ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมท้ังท�าความ

สะอาดสถานท่ี และด�าเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ

พิธีเปิดกำรแข่งขันฯ  แบบ New Normal  

- ให้เฉพาะประธานในพธิ ีและสือ่มวลชนท่ีลงทะเบียนล่วงหน้า 

เข้ามาท�าข่าวในพิธีเปิด โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะก�าหนดพื้นที่

ให้สื่อมวลชน โดยเว้นระยะห่าง

พิธีรับรำงวัล  แบบ New Normal  

- จะให้นักกีฬาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันฯ หยิบเหรียญรางวัล

จากแท่นมอบรางวัลที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยยึด

ตามหลกัมาตรการเว้นระยะห่างฯ และลดการสมัผสัเม่ือแข่งขัน และ

รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ส�าหรับนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วให้เดินทางกลับทันที 

- ส�าหรับนักกีฬาที่รับรางวัลเสร็จแล้วให้เดินทางกลับทันที 

- พร้อมท�าการ เช็คเอ้าส์ จาก แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  และ 

“หมอชนะ” 

ผลกำรแข่งขัน 

- สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดท�า QR Code ส�าหรับโหลด    

ผลการแข่งขันในแต่ละวัน 

เพื่อลดการแออัด และการสัมผัสของนักกีฬาท่ีจะเข้ามาขอรับ

ผลการแข่งขันฯ



44
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

มาตรการการรักษาความสะอาด

1. พนักงานท�าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้น

ยางหุ้มแข็ง ขณะท�าความสะอาด พร้อมทั้งอุปกรณ์เช่น ให้ใช้ที่คีบ

ขยะ จัดเตรียมถุงขยะ และรวมขยะที่จุดรวม

2. เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันท่ีมีโอกาสสัมผัส

ร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

อยู่เสมอ

3. เช็ดท�าความสะอาดพื้นบริเวณพื้นผิวสัมผัสในสถานท่ี

จัดการแข่งขันและพ้ืนท่ีจุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดท่ีเสี่ยงท่ีมีผู้สัมผัส

มากให้ท�าความสะอาดบ่อยครั้ง เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์บริการ 

ราวจับ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องอาบน�้า ห้องสุขา เช่น ที่จับ

สายช�าระ โถปัสสาวะ ลกูบิด กลอนประตูก๊อกน�า้ ด้วยน�า้ยาท�าความ

สะอาด ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุก  1 ชั่วโมง

4.จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ 

โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย และขยะติดเช้ือ 

เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลัก

สุขาภิบาลทุกวัน 



45
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ

1. หากนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท่ีเข้าร่วมการจัดการแข่งขัน

มีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรอืเป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมการแข่งขันทันที

2. ให้นักกีฬา เจ้าหน้าท่ีแต่ละทีม ลงทะเบียนสมัครเข้า

ร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ และสมัครใบอนุญาตข่ีจักรยาน         

(License) ได้ท่ีเว็บต์ www.thaicycling.or.th หรือสมัครด้วย

การสแกน QR Code ทั้งนี้ ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรค

ประจ�าตัว การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่ติดเชื้อ

3. นกักฬีา เจ้าหน้าที ่บคุลากร หรือผูใ้ช้บริการทกุคนต้องผา่น

การคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 จากผู้จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขัน 

และห้ามนักกีฬาท่ีเดนิทางมาจากต่างประเทศและไม่ได้ผ่านมาตรการ

คัดกรองหรือการกักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง

เข้าร่วมการแข่งขันโดยเด็ดขาด

4. นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท่ีเข้าร่วมการจัดการแข่งขัน 

ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลัง

เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน

5. ใช้ระบบช�าระเงินค่าสมัครการแข่งขัน, การสมัครบัตร

อนุญาตแข่งขัน (License) แบบ E-Payment หรือช�าระผ่าน QR 

Code ที่ไม่ต้องมาช�าระเงินสดที่สนามแข่งขัน

6. ศึกษาคูมื่อการใช้งาน และดาวน์โหลดแอพลเิคช่ันท่ีสามารถ

ใช้แสกน QR Code ก่อนเข้า-ออกสนามแข่งขันผ่านแอปพลเิคช่ันท่ี

ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

7. ต้องดาวน์โหลดแอปพลเิคช่ัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลือ่น

ที่สมาร์ทโฟน เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งาน

ร่วมกับแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
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ระหว่างและหลังการใช้บริการ

1. ลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานท่ีจัดการแข่งขัน โดยใช้แอป

พลิเคชั่นที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” ด้วยสแกน QR Code 

บริเวณหน้าสถานที่ รวมทั้งสแกน QR Code ก่อนออกจากสถานที่

ด้วย และต้องบันทึกข้อมูลรวมท้ังประวัติตามความเป็นจรงิลงในแอป

พลิเคชั่น “หมอชนะ”ควบคู่กันไปด้วย

2. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ี

ผู้จัดการแข่งขันก�าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนเข้าสนามแข่งขัน ให้ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย และ

ประวัติการเดินทางไปพื้นท่ีเสี่ยงของตนเอง พร้อมท้ังปฏิบัติตามค�า

แนะน�าอย่างเคร่งครดั เพือ่ช่วยลดความเสีย่งในการแพร่กระจายเช้ือ

3. ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนามแข่งขัน 

และอุปกรณ์การแข่งขัน เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

4. นกักฬีา เจ้าหน้าที ่บคุลากร หรอืผูใ้ช้บริการในสนามทกุคน 

ต้องมีการเว้นระยะห่างกัน ประมาณ 2 เมตร ทั้งในระหว่างแข่งขัน 

และระหว่างพักด้วย

5. นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรอืผูใ้ช้บรกิารในสนามแข่งขัน

ทุกคนควรหม่ันล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่า

เชื้อโรคเสมอ

6. ผูใ้ช้บรกิารในสนามแข่งขันทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นเฉพาะนักกีฬาในช่วงเวลาที่นักกีฬา

ลงท�าวอร์มอัพร่างกายหรือก�าลังลงท�าการแข่งขัน

7. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรพูดโดยใช้ระดับเสียง

ปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม และเล่ียงไอ จาม    

ใกล้ผู้อื่น

8. งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันท่ีเป็นการสัมผัสกัน

ระหว่างนักกีฬา เช่น งดแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้น

ระยะห่างในการแสดงความดีใจ

9. ไม่บ้วนน�้าลาย หรือเสมหะขณะท�าการแข่งขัน หลีกเลี่ยง

การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

10. ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หากพบว่าการ

ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้ด�าเนินการ

ประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ท่ีลงทะเบียน  

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และ กระทรวงสาธารณสุข

ห้ามบ้วนน�้าลาย ห้ามแสดงอาการดีใจ



47
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

กำรขออนุญำตจัดกำรแข่งขัน
1. ผู ้จัดการแข่งขันต้องขออนุญาตการด�าเนินการจัดการ

แข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพื้นที่ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย

- พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

- นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

กำรแข่งขันจักรยำนประเภทบีเอ็มเอ็กซ ์ ชิงแชมป์

ประเทศไทย

- นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผูว่้าราชการจงัหวดัสพุรรณบรุี 

/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

- นายสมบูรณ์  ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / ประธาน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท

- นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / ผู้ก�ากับ

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย

กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนนและเสือภูเขำ ชิงแชมป์

ประเทศไทย

- นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

- นายสธุ ีทองแย้ม ผูว่้าราชการจังหวัดจันทบุร ี/ ประธานคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี

- นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /

ผู้ก�ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี

- นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง / ผู้ก�ากับ

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง

- นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / ผู้ก�ากับ

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย

กำรแข่งขนัจักรยำนเสอืภเูขำทำงเรยีบใจเกินร้อย ชงิแชมป์

ประเทศไทย

- นายณฐัภทัร สวุรรณประทีป ผูว่้าราชการจังหวัดสพุรรณบุร ี/ 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

- นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี

- นายภคัพงศ์  ทวิพฒัน์ ผูว่้าราชการจังหวัดเพชรบุร ี/ ประธาน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

- นายอ�าพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก /

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก
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คู่มือ
การจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลกรทางการกีฬา 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส�าหรับการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal

ข้อมูลน�าเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส�าหรับการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ระดับขั้นพื้นฐาน

 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ประจ�าปี 2564
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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะ

ด�าเนินการจัดการอบรมพฒันาบุคลากรทางการกีฬา ระดบัข้ันพืน้ฐาน 

เพือ่พฒันาศักยภาพการปฏบัิติงานของบุคลากร ซึง่เป็นการจัดอบรม

โดยจ�ากัดจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 20 คนในแต่ละรายการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. ตามก�าหนดการ ดังนี้

1. การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน

ประเภทเสือภูเขา) ระดับข้ันพื้นฐาน ระหว่างวันท่ี 17 – 21  

กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมวาสิฏฐี  ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา (ช่างจักรยาน) ระดับขั้น

พื้นฐาน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมวา

สิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. การจัดอบรมพฒันาบุคลากร (ผูตั้ดสนิกีฬาจักรยานประเภท

ลู่) ระดับขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2564 ณ 

โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หมำยเหตุ  โปรแกรมการอบรมดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยน 

วัน และสถานที่ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศและจังหวัดที่

เป็นสถานที่จัดการอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรม ท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้อง

ปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางออกนอกพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวดจาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี 

, จันทบุรี , ตราด  จะต้องด�าเนินการขอเอกสาร แล้วย่ืนแบบ                

ค�าขอเอกสารรับรองความจ�าเป็นฯ ต่อ นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ หรือ 

ข้าราชการท่ีนายอ�าเภอมอบหมาย ปลดั อปท. หรอื ปลดั อปท.มอบ

หมาย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้   

1.1.1 เอกสารรับรองความจ�าเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่

จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  

1.1.2 แบบค�าขอเอกสารรบัรองความจ�าเป็นในการเดนิทางออก

นอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
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1.2 จะต้องตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid 

Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และ

ขอเอกสารรับรองการตรวจเช้ือโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ               

( Negative หรือ Not Detected ) 

1.3 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ก�าหนดโปรแกรม

การอบรมเพือ่พฒันาบุคลากร ซึง่ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะต้องปฏบัิติตาม

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�าหรับบุคคลที่เดินทางเข้า

จังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่จังหวัดก�าหนด

โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี , ซึ่งสมาคม

กีฬาจักรยานฯ จะขอความร่วมมือจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุพรรณบุรี , ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 5 ประสานในการปฏิบัติเพื่อ

ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ก�าหนดผูเ้ข้ารบัการอบรมและเจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องกรอก 

Timeline ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนเดินทางมาอบรม โดยไม่ปกปิด

ข้อมูล

หมำยเหตุ 

ตัวอย่าง Timeline การตรวจหาเช้ือโควิด -19 ในการอบรม

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา (ผู ้ฝึกสอนกีฬาจักรยานเสือ

ภูเขา) ระดับขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17 – 21  กุมภาพันธ์ 2564                     

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

• วันท่ี 12 กุมภาพนัธ์  2564 ด�าเนินการตรวจหาเช้ือโควิด -19  

• วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์  2564 ได้ผลการตรวจ พร้อม

ขอหนังสือรับรอง

• วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564  ส่งเอกสารผลการตรวจต่อ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ

• วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าที่พักโรงแรม

• วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2564  เข้ารับการอบรมฯ

น�าผลการตรวจหาเช้ือไปแสดงกับเจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬา     

จักรยานฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการอบรมฯ
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1. มาตรการส�าหรับโรงแรมที่พักผู้เข้ารับการอบรม
1.1 สถานท่ีพักและกองอ�านวยการส�าหรับผู้เข้ารับการอบรม

และเจ้าหน้าฝ่ายจัดอบรม เข้าพัก ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.2 ห้องที่ใช้ในการอบรม ชือ่ห้อง V2 มขีนาด กว้าง 12 เมตร 

ยาว 20 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ 100 คน  

1.3 จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน

เข้าและออกโรงแรมและห้องที่ใช้ในการจัดอบรม ผ่านแอปพลิเคชั่น 

“ไทยชนะ” ที่ทางราชการก�าหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน   

เพือ่ประโยชน์ต่อการติดตามกรณพีบผูป่้วยและผูส้มัผสัท่ีมาใช้บรกิาร

ในสถานที่

1.4 จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ของแต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการเดิน

ทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการ

สแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บนัทกึการเดินทางของผู้ใช้งาน

แม่นย�าและเท่ียงตรงมากย่ิงข้ึนซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ�านวยความ

สะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรค

ได้อย่างรวดเรว็โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุม่ผูใ้ช้งานท่ีมีประวัติ

สมัผสัหรอืเข้าใกล้กับผูติ้ดเช้ือไวรสัโควิด-19 ถึงวิธกีารปฏบัิติตนท่ีถูก

ต้อง

1.5 จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากโรงแรมและห้องท่ีใช้ในการอบรม 

กรณีผู ้ใช ้บริการไม่ได ้น�าโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนติดตัว                     

มาเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสท่ีมาใช้

บริการในสถานที่

1.6 จัดท�าสือ่ออนไลน์ ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ให้ข้อมูลและข้ันตอน

แนวปฏบัิติเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค

วิด-19 ในเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th 

1.7 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

โรค ของบุคลากรในการด�าเนินงานของบุคลากรทุกคนและหากพบ

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะไม่ให้เข้าร่วมการอบรม

1.8 จ�ากัดทางเข้า – ออก เพียงช่องทางเดียว ของห้องที่ใช้ใน

การอบรม และจัดให้มีจุดคดักรองส�าหรบัผูเ้ข้ารบัการอบรม และเจ้า

หน้าที่ปฏิบัติงาน 

1.9  สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะประสานทางโรงแรมให้ท�าความ

สะอาดสถานที่ที่ใช้ในการอบรม รวมถึงบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วม

กัน เช่น ลิฟท์ ลูกบิดประตู เก้าอี้ โต๊ะ,ฯลฯ ท�าความสะอาดห้องน�้า

ด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือทุก 3 ช่ัวโมง และเพิม่ความถ่ีในการท�าความสะอาด

และฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ

1.10 จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ

ออกจากโรงแรมหรือห้องท่ีใช้ในการอบรม ในปริมาณเพียงพอต่อ

จ�านวนผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดอบรม

1.11 จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร  

(SOCIAL DISTANCING และลดการใกล้ชิดกัน และไม่อยู่กัน

เป็นการรวมกลุ่ม ก�าหนดพื้นท่ีท�างานของเจ้าหน้าท่ีให้มีระยะห่าง

อย่างน้อย 2 เมตร และอนุญาตเฉพาะผูท่ี้เก่ียวข้องเข้าพืน้ท่ีได้เท่าน้ัน 

โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่โดยเด็ดขาด

1.12 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก

อนามัย, หน้ากากผ้าสวมใส่ตลอดเวลาเม่ือเข้าพื้นท่ีหรือห้องท่ีใช้

ในการอบรม พร้อมสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น 

สต๊ิกเกอร์รูปรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้า

ห้องที่ใช้ในการอบรม

1.13 แจ้งให้ทางโรงแรมมีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือโรคภายใน

บริเวณสถานท่ีท่ีใช้อบรมอย่างท่ัวถึงและครอบคลุม ท้ังน้ี การฉีด

พ่นน�้ายาฆ่าเช้ือโรคจะต้องท�าข้ึน 1 วันก่อนการจัดอบรมและหลัง

การอบรมในแต่ละวัน 
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มาตรการในการคัดกรองและมาตรการป้องกันโรค
1. จัดให้มีระบบคดักรองตรวจวัดอุณหภมิู มีมาตรการคดักรอง

อาการไข้ ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด  เจ็บคอ ส�าหรับ

ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการอบรม และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการอบรมทุกคน ก่อนเข้าห้องอบรม ท้ังน้ี ควรมีอุณหภมิู

ในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ 

พร้อมติดสญัลกัษณ์แสดงการคดักรองว่า “ผ่าน” การคดักรอง หากสงู

เกิน 37.5 องศา ห้ามเข้าในห้องอบรมกรณพีบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวน

โรคให้มีแนวทางปฏบัิติในการดูแล หรอืแนวทางส่งต่อผูท่ี้มีอาการป่วย

ที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที

2. จัดโต๊ะและท่ีน่ังของผูเ้ข้ารบัการอบรมให้ห่างกันอย่างน้อย 1 

เมตร แต่ละโต๊ะนั่งได้จ�านวนไม่เกิน 2 คน 

3. จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70 % 

อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุด/บริเวณที่มีการสัมผัส/ ใช้งานร่วมการ

เป็นจ�านวนมาก ให้กับ จุดลงทะเบียน ห้องน�้า หน้าลิฟท์ จุดบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม หน้าห้องประชุม ฯลฯ

4. ให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 

อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรอืพดัลมระบายอากาศ เพือ่

การหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศ

ให้มี อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อช่ัวโมง    

(ACH  10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�้า 

5. ผู ้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย, 

หน้ากากผ้าตลอดเวลาท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค

6. หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นจะไม่อนุญาตให้เข้า

รับการอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ

7. อาหารทุกมื้อจะจัดในรูปแบบอาหารกล่อง และให้ผู้เข้ารับ

อบรมนั่งเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร
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พิธีการเปิดการอบรมฯ  แบบ New Normal  
- ให้เฉพาะประธานในพธิ,ี ผูเ้ข้ารบัการอบรม และสือ่มวลชน

ท่ีลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามาท�าข่าวในพิธีเปิด โดยสมาคมกีฬา     

จักรยานฯ จะก�าหนดพื้นที่ให้สื่อมวลชน โดยเว้นระยะห่าง

พิธีรับใบประกาศนียบัตร  แบบ New Normal  
-  ให้ประธานในพธิมีอบใบประกาศให้กับผูท่ี้รบัการอบรม และ

จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถุงมือยาง โดย

เว้นระยะห่าง   

พิธีการปิดการอบรมฯ  แบบ New Normal  
- ให้เฉพาะประธานในพธิ,ี ผูเ้ข้ารบัการอบรม และสือ่มวลชน

ท่ีลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามาท�าข่าวในพิธีปิด โดยสมาคมกีฬา     

จักรยานฯ จะก�าหนดพื้นที่ให้สื่อมวลชน โดยเว้นระยะห่าง

- เมื่อเสร็จพิธีการต่างๆ ผู้รับการอบรมให้เดินทางกลับทันที 

- พร้อมท�าการ เช็คเอ้าท์ จาก แอปพลิเคชัน  “ไทยชนะ”  

และ “หมอชนะ” 
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มาตรการการรักษาความสะอาดห้องอบรม
1. แจ้งโรงแรมให้พนักงานท�าความสะอาด ทุกคนต้องสวม

เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยาง

หุ้มแข็ง ขณะท�าความสะอาด ให้ใช้ที่คีบขยะ จัดเตรียมถุงขยะ และ

รวมขยะที่จุดรวม

2. เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ท่ีมีโอกาส

สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลังการใช้

งานอยู่เสมอ

3. เช็ดท�าความสะอาดพื้นบริเวณพื้นผิวสัมผัส ในสถานท่ี

จัดการอบรมและพืน้ท่ีจุดสมัผสัร่วมโดยเน้นจุดท่ีเสีย่งท่ีมีผูส้มัผสัมาก

ให้ท�าความสะอาดบ่อยครัง้ เช่น ลกูบิดประตู เคาน์เตอร์บรกิาร ลฟิท์                

ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องอาบน�้า ห้องสุขา เช่น ที่จับสาย

ช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน�้า ด้วยน�้ายาท�าความ

สะอาด ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุก  1 ชั่วโมง

4. จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิด เพื่อรวบรวมขยะต่าง 

ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ 

เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลัก

สุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับบุคลากรในการเข้ารับการ

อบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคไวรัสโค

วิด-19 จากผู้จัดการอบรมก่อนเข้าห้องอบรม และห้ามผู้เข้าอบรมที่

เดนิทางมาจากต่างประเทศและไม่ได้ผ่านมาตรการคดักรองหรอืการ

กักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการอบรม

โดยเด็ดขาด

2. ผูเ้ข้ารบัการอบรมหรอืเจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องสวมหน้ากาก

อนามัย หน้ากากผ้าทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการจัดอบรม

3. ศึกษาคู่มือการใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันท่ี

สามารถใช้สแกน QR Code  ก่อนเข้า - ออกห้องอบรมโดยผ่าน

แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อน

ที่สมาร์ทโฟน เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งาน

ร่วมกับแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

 5. ให้ความร่วมมือปฏบัิติตามมาตรการป้องกันควบคมุโรค

ท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครดัพร้อมท้ังปฏบัิติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครดั 

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค

 6. ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของพื้นท่ี

การอบรม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม เพื่อให้ใช้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย

 7. งดการใช้เสียงดังหรือจับกลุ่มคุยกัน ในขณะอบรมและ

ไม่เปิดหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า พูดคุยกันรวมถึงการตอบโต้

8. หากบุคลากรที่เข้ารับอบรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ

เป็นหวัด ให้งดเข้ารับการอบรมและเดินทางไปพบแพทย์ทันที



58
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

มาตรการในการเดนิทางไปจังหวัดทีจั่ดการอบรม
จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) 

ส�าหรับบุคคลท่ีเดินทางเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการตามที่จังหวัดก�าหนด โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป           

ผู ้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะขอความร่วมมือจาก

ส�านักงานสาธารณสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อควบคุม

ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

  

รูปแบบของการจัดการอบรม
การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬามีผู ้เข้ารับการอบรม

จ�านวน 20 คน และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จ�านวน 5 คน 

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการด้านการเรียนการสอนรวมถึงเพื่อให้ง่ายต่อ

การดูแล ป้องกันด้านสุขอนามัย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโค

โรน่า โควิด-19 โดยการจัดรูปแบบการอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการป้องกันของ ศบค. และหลักสูตรของสหพันธ์จักรยาน

นานาชาติ UCI มีดังนี้
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ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
1. การจัดพ้ืนทีบ่รเิวณทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน (สถานทีอ่บรม)

1.1 บริเวณท่ีใช้ในการจัดอบรมส�าหรับการเรียนการสอนจะใช้

ห้องอเนกประสงค์ของโรงแรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมน่ังห่าง

กันเพื่อรักษาระยะห่าง

1.2  จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์เจลไว้ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม รวมถึง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ท�าความสะอาดมือเมื่อสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

1.3  ผูเ้ข้าอบรมจะต้องมีโน๊คบุ้คประจ�าตัวทุกคน เพราะรปูแบบ

การเรยีนการสอนเป็นการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้รปูแบบ

การเรียนการสอน การท�าแบบทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

1.4 ในส่วนของภาคปฏิบัติจะใช้ท่ีโล่งแจ้งในการเรียนการสอน 

เช่น สนามกีฬากลางจังหวัด, เวลโลโดรมจังหวัด หรือ พื้นที่บริเวณ

รอบๆโรงแรม โดยผูเ้ข้ารบัการอบรม วิทยากร รวมถึงผูท่ี้อยู่ในบรเิวณ

พืน้ท่ีการเรยีนการสอนภาคปฏบัิติ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด

เวลา รักษาระยะห่าง รวมถึงสวมถุงมือ ในกรณีที่ต้องจับสิ่งของร่วม

กัน

2. รูปแบบบทเรียน

รปูแบบบทเรยีนจะเป็นแบบบูรณาการโดยจะใช้ระบบ Moodle 

ในการเรยีนการสอน ท�าแบบทดสอบ ในรปูแบบออนไลน์ ร่วมกับการ

เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากรชาวไทย การเรียนการ

สอนในระบบ Moodle เป็นระบบที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI 

ได้จัดท�าขึ้นมาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อที่

จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและบทเรียนได้ง่ายขึ้น

3. วิทยากร

ตามหลักสูตรสมาพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI จะส่งวิทยากร

ต่างชาติมาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมแต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 ท�าให้มีข้อจ�ากัดด้านการเดินทางของ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงเลือก

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น คือ 

น�ารูปแบบบทเรียนแบบ Moodle ท่ีสมาพันธ์จักรยานนานาชาติ 

UCI ได้จัดท�ามาท�าการแปลและสอนโดยวิทยากรชาวไทยผู้ซึ่งมี

ประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

4. พิธีเปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตร

 พธิเีปิด และพธิมีอบประกาศนียบัตรน้ันจะใช้บรเิวณห้องอบรม

ในการท�าพธิ ีโดยจะใช้มาตรการป้องกันท่ีสอดคล้องกับ ศบค. ในการ

ท�าพธิ ีคอื ในพธิเีปิด ผูเ้ข้ารบัการอบรมทุกคน วิทยากร ประธานเปิด             

อบรม เจ้าหน้าท่ี สือ่มวลชน รวมถึงผูท่ี้เก่ียวข้องจะต้องสวมหน้ากาก

อนามัย หน้ากากผ้า ตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และงดการสัมผัส 

ในส่วนของพิธีมอบประกาศนียบัตร ประธานผู้มอบประกาศนียบัตร

และผูเ้ข้ารบัการอบรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และ

รักษาระยะห่างเมื่อกระท�าพิธีมอบประกาศนียบัตร

5. ช่วงเวลาในการอบรม

คณะผู้จัดการอบรมได้แบ่งช่วงการอบรมเป็น 2 ช่วง คือ ใน

ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีในห้องอบรม ส่วนในช่วงบ่ายจะ

เป็นการอบรมภาคทฤษฎีโดยจัดท�าการเรียนการสอนนอกสถานท่ีดัง

ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 และตามรายละเอียดตารางการอบรม
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ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่/เวลา 08.00 น. - 08.30 น. 08.30 น. - 10.00 น 10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.30 น. 15.30 น. - 17.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าอบรม ความแตกต่างของประเภทเสือภูเขา เข้าใจศัพท์เฉพาะแต่ละประเภทกีฬา เข้าใจคุณภาพและทักษะที่เกี่ยวข้อง ข้อกําหนดด้านอายุในการฝึกฝน
และรูปแบบการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ในแต่ละประเภทเสือภูเขา ประเภทกีฬาเหล่านี

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี
ใช้กิจวัตรสําหรับการตรวจสอบ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติการประกอบจักรยาน การแก้ไข้ปัญาหาไม่ให้มีผลกระทบ

ก่อนข่ีจักรยาน ประเภทเสือภูเขา ประเภทเสือภูเขา  (กลุ่ม 1 ) 10 คน ประเภทเสือภูเขา  (กลุ่ม 2 ) 10 คน ต่อการแข่งขัน
ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ทําความเข้าใจตําแหน่งของโค้ชเกี่ยว เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและการออก รู้แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกายวิภาค ฝึกปฎิบัติการตรงตัวและการยึดกล้าม ฝึกปฎิบัติสอนภาคปฎิบัติทั่วไปพร้อม
กับการเคารพกฎ การออกกําลังกาย ศาสตร์และสรีรวิทยา การยึดกล้ามเน้ือ มีวิดีโอให้นึกคิดไปด้วย

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฎิบัติการใช้แรงส่วนทางๆของร่างกาย ฝึกปฎิบัติเขียนแผนการสอน ฝึกทําแผนการสอนที่สามารถส่ง ฝึกการทําความสะอาดจักรยาน การฝึกเปล่ียนเกียร์ ตั้งโซ่
ในการกระโดดเนินสูง เบื้องต้น ถ่ายทอดให้กับนักกีฬา จักรยานประเภทเสือภูเขา

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกการทําความสะอาดระบบขับเคล่ือน ทดสอบซ่อมจักรยาน สอบภาคปฎิบัติที่เรียนมาทั้งหมด สอบภาคปฎิบัติที่เรียนมาทั้งหมด
การเปล่ียนล้อในช่วงแข่งขัน ประเภทเสือภูเขา

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ตารางการอบรม

โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจกัรยานประเภทเสือภูเขา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564

ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตีแ้ละบริเวณเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

พัก
เท

ี่ยง

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564



61
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่/เวลา 08.00 น. - 08.30 น. 08.30 น. - 10.00 น 10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.30 น. 15.30 น. - 17.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าอบรม ความแตกต่างของประเภทเสือภูเขา เข้าใจศัพท์เฉพาะแต่ละประเภทกีฬา เข้าใจคุณภาพและทักษะที่เกี่ยวข้อง ข้อกําหนดด้านอายุในการฝึกฝน
และรูปแบบการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ในแต่ละประเภทเสือภูเขา ประเภทกีฬาเหล่านี

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี
ใช้กิจวัตรสําหรับการตรวจสอบ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติการประกอบจักรยาน การแก้ไข้ปัญาหาไม่ให้มีผลกระทบ

ก่อนข่ีจักรยาน ประเภทเสือภูเขา ประเภทเสือภูเขา  (กลุ่ม 1 ) 10 คน ประเภทเสือภูเขา  (กลุ่ม 2 ) 10 คน ต่อการแข่งขัน
ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ทําความเข้าใจตําแหน่งของโค้ชเกี่ยว เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและการออก รู้แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกายวิภาค ฝึกปฎิบัติการตรงตัวและการยึดกล้าม ฝึกปฎิบัติสอนภาคปฎิบัติทั่วไปพร้อม
กับการเคารพกฎ การออกกําลังกาย ศาสตร์และสรีรวิทยา การยึดกล้ามเน้ือ มีวิดีโอให้นึกคิดไปด้วย

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฎิบัติการใช้แรงส่วนทางๆของร่างกาย ฝึกปฎิบัติเขียนแผนการสอน ฝึกทําแผนการสอนที่สามารถส่ง ฝึกการทําความสะอาดจักรยาน การฝึกเปล่ียนเกียร์ ตั้งโซ่
ในการกระโดดเนินสูง เบื้องต้น ถ่ายทอดให้กับนักกีฬา จักรยานประเภทเสือภูเขา

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกการทําความสะอาดระบบขับเคล่ือน ทดสอบซ่อมจักรยาน สอบภาคปฎิบัติที่เรียนมาทั้งหมด สอบภาคปฎิบัติที่เรียนมาทั้งหมด
การเปล่ียนล้อในช่วงแข่งขัน ประเภทเสือภูเขา

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ตารางการอบรม

โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564

ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้และบริเวณเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
พัก

เท
ี่ยง

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564



62
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่/เวลา 08.00 น.- 08.30 น. 08.30 น.- 10.00 น 10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.30 น. 19.00 น.-20.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าอบรม การเรียนรู้และทําความรู้จัก การฝึกใช้เคร่ืองมือซ่อมจักรยาน เรียนรู้การใช้ประแจทอร์ค การฝึกใช้ประแจทอร์ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ซ่อมจักรยาน อย่างถูกวิธี แต่ละประเภทอย่างถูกวิธี กับอะไหล่จักรยานในแต่จะจุด

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
การเรียนรู้และทําความรู้จัก การเรียนรู้กลไกลระบบการขับเคล่ือน เรียนรู้การประกอบเบรคหน้า - หลัง การประกอบเกียร์หน้า - หลัง การประกอบขาจาน - ลูกปืนกะโหลก
รถจักรยานประเภทถนน และประกอบส่วนต่างๆของรถจักรยาน และการเดินสาย และการเดินสาย

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ
การประกอบเฟือง - โซ่ เรียนรู้ใช้เคร่ืองตัวดัดดรอปเอาท์ เรียนรู้และปฏิบัติ การเปลี่ยนยาง การฝึกเปล่ียนล้อรถจักรยาน ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์

และการทําความสะอาดลูกปืนล้อจักรยาน อย่างถูกวิธี การเปลี่ยนล้อในช่วงแข่งขัน
ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

การเรียนรู้และทําความรู้จัก การประกอบรถจักรยานประเภทลู่ การเข้าใจกฎ กติกา การตั้งมิติรถ การฝึกเปล่ียนยาง ใส่ล้อ การฝึกเปลี่ยนเกียร์ ตั้งโซ่
รถจักรยานประเภทลู่ เพือทําการแข่งขันแต่ละประเภท รถจักรยานประเภทลู่ จักรยานประเภทลู่

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกการทําความสะอาดจักรยาน ฝึกการทําความสะอาดระบบขับเคล่ือน ทดสอบซ่อมจักรยานประเภทถนน ทดสอบซ่อมจักรยานประเภทลู่
การเปลี่ยนล้อในช่วงแข่งขัน

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ตารางการอบรม

โครงการอบรมพัฒนาช่างจกัรยาน ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564

ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2564  ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้  จังหวัดสุพรรณบุรี 

พัก
เท

ี่ยง

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564



63
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่/เวลา 08.00 น.- 08.30 น. 08.30 น.- 10.00 น 10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.30 น. 19.00 น.-20.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าอบรม การเรียนรู้และทําความรู้จัก การฝึกใช้เคร่ืองมือซ่อมจักรยาน เรียนรู้การใช้ประแจทอร์ค การฝึกใช้ประแจทอร์ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ซ่อมจักรยาน อย่างถูกวิธี แต่ละประเภทอย่างถูกวิธี กับอะไหล่จักรยานในแต่จะจุด

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
การเรียนรู้และทําความรู้จัก การเรียนรู้กลไกลระบบการขับเคล่ือน เรียนรู้การประกอบเบรคหน้า - หลัง การประกอบเกียร์หน้า - หลัง การประกอบขาจาน - ลูกปืนกะโหลก
รถจักรยานประเภทถนน และประกอบส่วนต่างๆของรถจักรยาน และการเดินสาย และการเดินสาย

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ
การประกอบเฟือง - โซ่ เรียนรู้ใช้เคร่ืองตัวดัดดรอปเอาท์ เรียนรู้และปฏิบัติ การเปลี่ยนยาง การฝึกเปล่ียนล้อรถจักรยาน ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์

และการทําความสะอาดลูกปืนล้อจักรยาน อย่างถูกวิธี การเปลี่ยนล้อในช่วงแข่งขัน
ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

การเรียนรู้และทําความรู้จัก การประกอบรถจักรยานประเภทลู่ การเข้าใจกฎ กติกา การตั้งมิติรถ การฝึกเปล่ียนยาง ใส่ล้อ การฝึกเปลี่ยนเกียร์ ตั้งโซ่
รถจักรยานประเภทลู่ เพือทําการแข่งขันแต่ละประเภท รถจักรยานประเภทลู่ จักรยานประเภทลู่

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกการทําความสะอาดจักรยาน ฝึกการทําความสะอาดระบบขับเคล่ือน ทดสอบซ่อมจักรยานประเภทถนน ทดสอบซ่อมจักรยานประเภทลู่
การเปลี่ยนล้อในช่วงแข่งขัน

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ตารางการอบรม

โครงการอบรมพัฒนาช่างจักรยาน ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564

ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2564  ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พัก

เท
ี่ยง

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564



64
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่/เวลา 08.00 น. - 08.30น. 08.30 น. - 10.00 น. 10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.30 น. 15.30 น. - 17.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าอบรม ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระเบียนการแข่งขัน เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่
ประเภทลู่ รายการไทม์ไทรอัล 200 เมตรระยะส้ัน รายการไทม์ไทรอัล 500 เมตร รายการไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี

ข้ันตอนการปฎิบัติหน้าที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินจักรยาน การแก้ไข้ปัญาหาไม่ให้มีผลกระทบ
ผู้ตัดสินจักรยานประเภทลู่ ประเภทลู่ ประเภทลู่ ประเภทลู่ ต่อการแข่งขัน

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ข้ันตอนการปฎิบัติหน้าที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ การปฎิบัติการอภิปรายงานกลุ่ม การปฎิบัติการอภิปรายรายงานกลุ่ม
กับการเคารพกฎ รายการคิรีน รายการบุคคลเปอร์ซูท พร้อมการแก้ไขปัญหา ของรายการคิรินกับเปอร์ซูท

ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน สัญลักษณ์ ฝึกปฎิบัติจําลองสถานการณ์การแข่งขัน เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ ฝึกปฎิบัติหน้าที่ตัดสินจักรยาน การปฎิบัติการอภิปรายงานกลุ่ม 
สัญญาณ ระหว่างการแข่งขัน รายการไทม์ไทรอัล และรายการเมดิสัน รายการสแครทซ์เรซ ประเภทลู่ รายการสแครทซ์เรซ พร้อมการแก้ไขปัญหา

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์
รายการพอยนท์เรซ รายการไทม์ไทรอัล รายการสแครทซ์เรซ รายการเมดิสัน รายการคิริน

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ตารางการอบรม
โครงการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564

ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2564  ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้และบริเวณเวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี 

พัก
เท

ี่ยง

วันท่ี 19 สิงหาคม 2564

วันท่ี 20 สิงหาคม 2564

วันท่ี 21 สิงหาคม 2564

วันท่ี 22 สิงหาคม 2564

วันท่ี 23 สิงหาคม 2564



65
คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่/เวลา 08.00 น. - 08.30น. 08.30 น. - 10.00 น. 10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.30 น. 15.30 น. - 17.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าอบรม ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระเบียนการแข่งขัน เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่
ประเภทลู่ รายการไทม์ไทรอัล 200 เมตรระยะส้ัน รายการไทม์ไทรอัล 500 เมตร รายการไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี

ข้ันตอนการปฎิบัติหน้าที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติการประกอบจักรยาน ฝึกปฎิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินจักรยาน การแก้ไข้ปัญาหาไม่ให้มีผลกระทบ
ผู้ตัดสินจักรยานประเภทลู่ ประเภทลู่ ประเภทลู่ ประเภทลู่ ต่อการแข่งขัน

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ข้ันตอนการปฎิบัติหน้าที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ การปฎิบัติการอภิปรายงานกลุ่ม การปฎิบัติการอภิปรายรายงานกลุ่ม
กับการเคารพกฎ รายการคิรีน รายการบุคคลเปอร์ซูท พร้อมการแก้ไขปัญหา ของรายการคิรินกับเปอร์ซูท

ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน สัญลักษณ์ ฝึกปฎิบัติจําลองสถานการณ์การแข่งขัน เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทลู่ ฝึกปฎิบัติหน้าที่ตัดสินจักรยาน การปฎิบัติการอภิปรายงานกลุ่ม 
สัญญาณ ระหว่างการแข่งขัน รายการไทม์ไทรอัล และรายการเมดิสัน รายการสแครทซ์เรซ ประเภทลู่ รายการสแครทซ์เรซ พร้อมการแก้ไขปัญหา

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติจําลองสถานการณ์
รายการพอยนท์เรซ รายการไทม์ไทรอัล รายการสแครทซ์เรซ รายการเมดิสัน รายการคิริน

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ตารางการอบรม
โครงการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564

ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2564  ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้และบริเวณเวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี 
พัก

เท
ี่ยง

วันท่ี 19 สิงหาคม 2564

วันท่ี 20 สิงหาคม 2564

วันท่ี 21 สิงหาคม 2564

วันท่ี 22 สิงหาคม 2564

วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
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คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน


