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บทที่  3 
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

3.1   ดานสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา และสวนสุขภาพ 
3.1.1 ลานกีฬาอเนกประสงค สําหรับประชาชน เพื่อใชเปนที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือ

ทํากิจกรรมสาธารณะ โดยการจัดทําลานกลางแจง สามารถเลือกจัดทําไดตามขนาดของพื้นที่และ
งบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามวัตถุประสงคท่ีตองการใชงาน โดยอาจจะ
จัดหาลานกวางของพื้นที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ซึ่งจะเปนลานดินบดอัดเรียบหรือลานสนามหญา 
หรือลานซีเมนต เพื่อปรับใชเปนลานกีฬาอเนกประสงค หรือกอสรางในลักษณะถาวรและไดมาตรฐาน
โดยเนนตามประเภทของกิจกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

3.1.2 อาคารกีฬาในรม สําหรับการออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อใชออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือ
ทํากิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมกีฬาหรือการออกกําลังกายมีหลายรูปแบบและหลายชนิด ในแตละรูปแบบ
หรือชนิดใชพื้นที่ไมเทากัน บางชนิดจําเปนตองใชพื้นที่มาก เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล หรือตะกรอ 
เปนตน แตบางชนิดหรือบางรูปแบบอาจใชพื้นที่ไมมาก เชน เทเบิลเทนนิส รํามวยจีน แอโรบิก โยคะ 
เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในแถบที่มีอากาศรอน และฝนตกชุก อาคารในรมจึงเปน
ประโยชนมากตอการเลนกีฬา การออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมอื่นๆ การจัดหาอาคารในรมเพื่อใชใน
กิจกรรมดังกลาวจึงตองใชงบประมาณคอนขางสูง หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณและ
สามารถจัดหาพื้นที่ได ก็ควรดําเนินการ เพราะจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสาธารณะชนในระยะยาว 
รูปแบบของอาคารและขนาดขึ้นอยูกับงบประมาณ และพื้นที่ใชสอยที่ตองการ รวมท้ังชนิดและประเภท
ของกิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใช หากตองการมาตรฐานของอาคารในระดับการ
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แขงขันดวย ก็อาจจะขอขอมูลไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน การกีฬาแหงประเทศไทย สํานักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ 

3.1.3 สนามกีฬากลางแจง เพื่อการเลนกีฬา ออกกําลังกาย หรือกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสนามกีฬา
กลางแจงสวนใหญเปนสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน ไดแก สนามกีฬาในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะหนวยงานที่มีกําลังงบประมาณ ควรจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อ
จัดทําสนามกีฬากลางแจง เชน สนามฟุตบอล ซึ่งจะมีลูวิ่งรอบสนามหรือไมมีก็ได ข้ึนอยูกับขนาดของ
พื้นที่ และงบประมาณ หากเปนสนามหญาควรมีงบประมาณดูแลรักษา เชน การตัดหญา รดน้ํา หรือ           
จะจัดทําไวในสวนสาธารณะก็ได ซึ่งจะไดอาศัยระบบการดูแลรักษาสนามควบคูไปกับการดูแลสวนดวย  

3.1.4 สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ สําหรับการพักผอนหยอนใจ การออกกําลังกาย และ
เลนกีฬา ประเทศไทยคอนขางจะไดเปรียบในดานพื้นดินและภูมิอากาศซึ่งเหมาะแกการปลูกตนไม และมี
พันธุไมหลากหลายมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเรงรีบจัดหาพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะเปนพื้นที่
กวางหรือมีขนาดจํากัด ประมาณ 3 ไร เปนอยางนอยก็ได เพื่อปลูกตนไม จัดใหเปนสวนเพื่อการ
ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือการทํากิจกรรมหรือการพักผอนหยอนใจของชุมชน พื้นที่เหลานี้หากไมเรงรีบ
จัดหา ในอนาคตอาจหมดไปและหากจําเปนตองจัดหาก็จะมีราคาแพงมาก การจัดทําสวนสาธารณะหรือ
สวนสุขภาพ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอชุมชนหรือทองถิ่น เพราะสวนคือปอดของเมืองหรือชุมชน 
ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอสุขภาพของทุกคนในชุมชนแลว ยังอาจเปนที่พบปะสังสรรคของคนใน
ชุมชน และเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติของชุมชนดวย (รูปแบบสวนสุขภาพในภาคผนวก ข)  

3.2   ดานอุปกรณกีฬา อาคาร และสถานที่  
3.2.1 อุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกําลังกาย ซึ่งตองจัดหาใหไดมาตรฐาน และมีจํานวน

เพียงพอตอความตองการของประชาชน อุปกรณกีฬาที่ไดมาตรฐานเปนอุปกรณท่ีมีราคาคอนขางสูง           
ซึ่งโดยทั่วไปเปนอุปกรณท่ีใชเพื่อการแขงขันและหรือเพื่อการฝกซอม แตก็ถือเปนอุปกรณท่ีปลอดภัย
และมีความคงทน หากรูจักวิธีใชหรือการเก็บรักษาที่ดี ผูรับผิดชอบดูแลหรือเก็บรักษาอุปกรณกีฬาของ
องคกรหรือชมรมกีฬา ควรไดรับการอบรมหรือขอขอมูลจากผูจําหนายหรือผูผลิตอุปกรณกีฬาเสียกอน 
ซึ่งสวนใหญ จะมีแหลงผลิตอยูในประเทศไทย สําหรับจํานวนอุปกรณแตละชนิดหรือแตละประเภท  
ควรสํารวจขอมูลจากประชาชนเพื่อทราบความตองการใชแลวจึงคอยจัดหาหรือจัดซื้อ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 
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3.2.2 สถานที่เก็บอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกําลังกาย อุปกรณกีฬาและอุปกรณการ 
ออกกําลังกายมักมีราคาแพง จึงควรจัดหาท่ีจัดเก็บที่ปลอดภัยและสะดวกตอการใหบริการแกประชาชน
คือ ควรอยูใกลสถานที่ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาของชุมชน ควรมีผูรับผิดชอบดูแลและใหมีตัวแทนของ
ชมรม สโมสรหรือกลุมเลนกีฬาและออกกําลังกาย เปนผูรับผิดชอบในการยืมและนํามาคืนเมื่อใชเสร็จ 

3.2.3 สถานที่ทําการเพื่อการติดตอประสานงานดานกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย 
ถือเปนจุดท่ีประชาชนสามารถสอบถามขอมูลหรือขอใชบริการตางๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หรือจัดใหกับประชาชน โดยจัดสถานที่เปนอาคารเฉพาะ หรืออาคารในสนามกีฬา หรืออาจจะใชท่ีทําการ
หรือสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได แตสิ่งสําคัญ คือควรกําหนดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงและควรแจงกําหนดเวลาทําการที่แนนอนใหประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนมักจะ
สะดวกในการใชบริการในชวงเชา ชวงเย็น และในวันหยุดราชการ  

3.2.4 การจัดทําบัญชีอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมอบหมายภารกิจใหผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑดานการกีฬา
และการออกกําลังกายอยางครบถวน ซึ่งอาจจัดทําเปนรูปเลมบัญชีหรือแผนดิสกท่ีสามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลาและเปนปจจุบัน อุปกรณหรือวัสดุบางอยางมีกําหนดอายุการใชงาน โดยเฉพาะอุปกรณท่ี
ทําจากแผนยาง วัสดุใยสังเคราะห หรือพลาสติก เปนตน จึงควรมีการลงวันที่ เวลา ของวัสดุหรืออุปกรณ
ท่ีจัดหามา และตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช อุปกรณหรือวัสดุท่ีจัดหามากอนนําออกมาใชกอน 

3.2.5 สถานที่ตั้งท่ีทําการชมรม/สโมสรกีฬา หรือชมรม/สโมสรการออกกําลังกายของชุมชน 
ชมรมหรือสโมสรควรมีที่ตั้งเพื่อการติดตอประสานงานหรือเปนที่เก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิก 
ซึ่งอาจจะใชท่ีทําการบางสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือวัดก็ได การจัดสถานที่
ทําการใหเปนสัดสวนแนนอน จะชวยใหงานของชมรม หรือสโมสร ดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและ
เอกสารจะไมสูญหาย สามารถคนควาติดตามไดโดยงายกวาจะไปขึ้นอยูกับตัวบุคคลหรือสถานที่สวนตัว
ของผูบริหารชมรมหรือสโมสร 

3.3   ดานบุคลากร 
3.3.1 มีเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หรือพนักงาน หรืออาสาสมัคร ดานการสงเสริมกีฬาและ

การออกกําลังกาย ซึ่งสามารถใหคําแนะนําหรือจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรมีเจาหนาท่ีหรือลูกจางที่จะรับภาระหนาท่ีนี้โดยตรง กรณีท่ีไมสามารถจัดจางไวได ก็อาจ
จัดหาอาสาสมัครหรือขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นภายในทองถิ่นหรือหนวยงานใกลเคียง เชน 
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เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หรือครูในโรงเรียน ใหทําหนาท่ีแทน หรืออาจจัดในรูปกลุมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหนวยงานที่มีขนาดหรือบุคลากรมากกวา ทําหนาท่ีแทนไปพลางกอนก็ได 

3.3.2 มีเจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมเลนกีฬาและการออกกําลังกาย หรือมีวุฒิ
ทางการพลศึกษา เพื่อทําหนาท่ีประจําศูนย องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูใน
ดานการเปนผูนําในการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายประจํา เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามความสนใจของทองถิ่น หากมีเจาหนาท่ีแตขาดความรูก็ควรสงไปเขารับการอบรมหรือขอ
คําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ประจําจังหวัด 
ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด หรือสถาบันที่มีการฝกสอนวิชาการพลศึกษาในทองถิ่น
ก็ได แตหากสามารถจางผูท่ีมีวุฒิทางการพลศึกษาโดยตรง ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

3.3.3 การติดตอประสานงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย การจัดกิจกรรมหรือการดูแล
ประชาชนในทองถิ่นใหท่ัวถึง  

3.4   ดานการบริหารจัดการ 
3.4.1 การจัดทําแผนพัฒนา (แผนยุทธศาสตรและแผนงานประจําป) ตลอดจนการตั้ง

งบประมาณอุดหนุนเพื่อใหแผนบรรลุตามเปาหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  
3.4.2 การจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษา กําหนดแนวทาง และใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเสริมกีฬาในทองถิ่น สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการฯ ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมและความสามารถของทองถิ่นเอง ในการจัดหาผูรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ ดังกลาว ท้ังนี้
หากมีผูมีความรูหรือความเขาใจในเรื่องกีฬาและการออกกําลังกายดวย ก็จะเปนประโยชนตอทองถิ่นและ
ควรจัดประชุมคณะกรรมการฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน 
ชมรม หรือสโมสร โดยเฉพาะแผนงานที่กําหนดไวใหมีผลในภาคปฏิบัติ คณะกรรมการจึงควรมีการ
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาในกิจกรรมตางๆ ตลอดป 

3.4.3 การประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม เพื่อใหประชาชนรับรู รับทราบแผนงานกิจกรรม
และงบประมาณในการดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหไดรับความรวมมือ ความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชนในทองถิ่นมากยิ่งข้ึน  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 23 

3.4.4 การจัดตั้งชมรมหรือสโมสรการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรสนับสนุนและสงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหรวมตัวกันจัดตั้งชมรม สโมสรกีฬาเพื่อ
รวมกันสงเสริมและทํากิจกรรมที่ชมรมหรือสโมสรสนใจ 

3.4.5 การจัดทําทะเบียนชมรมสโมสร และกลุมเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย กรณีท่ีมีชมรม 
สโมสรจํานวนมากภายในชุมชน ควรมีการจัดทําทะเบียนตลอดจนจํานวนสมาชิกของแตละชมรมหรือ
สโมสร รวมท้ังรายละเอียดของสมาชิกทุกชมรมหรือสโมสรอยางครบถวน เพื่อสะดวกในการติดตาม 
ประสานงานหรือใหการสงเสริมสนับสนุน และบัญชีหรือทะเบียนของทุกชมรมหรือสโมสรควรจัดทํา
ใหเปนปจจุบันอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.4.6 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ชมรม สโมสร อยางนอยปละครั้ง 
ทั้งนี้อาจมอบหมายหรือกําหนดใหทุกชมรมหรือสโมสรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
แตละชมรมหรือสโมสร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และควรศึกษาทั้งปญหาอุปสรรคของชมรม
และสโมสรตางๆ ดวย เพื่อการปรับแผนและการอุดหนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.5   ดานการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย ควรดําเนินการดังนี้ 
3.5.1 การจัดกิจกรรม ใหมีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ     

30 นาที การเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายที่จะใหไดผลตอการพัฒนาสุขภาพรางกาย จําเปนตอง
ทําเปนประจําและมีระยะเวลานานพอที่จะทําใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความแข็งแรง
ของรางกาย 

3.5.2 การกําหนดแนวทางและเวลาปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการดานสนามกีฬา อุปกรณกีฬา 
หรือสถานที่อื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนอยางชัดเจน รวมท้ังประกาศหรือแจงใหรับทราบ
โดยทั่วกัน 

3.5.3 การจัดใหมีการประกวด แขงขันกีฬา หรือกิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชน ในเทศกาล
สําคัญตางๆ จัดใหมีการแขงขันกีฬาเชน เทศกาลปใหม สงกรานต เปนตน 

3.5.4 การติดตอประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การใหมี
การตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใหคําแนะนําการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายแก
ประชาชน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 



มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

24 บทที่ 3  แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.5.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับกีฬา หรือสนับสนุนหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัด
กิจกรรมกีฬาท่ีเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนในทองถิ่น เชน โครงการเสริมสรางทักษะกีฬาประเภท
และชนิดตางๆ โครงการกีฬาตานยาเสพติด และโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูรอน เปนตน 

3.5.6 การรวบรวมจัดทําทะเบียนประวัติผูทําช่ือเสียง หรือผูใหการสนับสนุนดีเดนดาน
กิจกรรมกีฬาหรือการออกกําลังกายของชุมชน เพื่อใหการยกยองเปนบุคคลหรือชมรมดีเดนประจําปของ
ชุมชน 


