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บทที่  3 
มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
3.1   มาตรฐานการบริหาร/การบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 สําหรับมาตรฐานของการจัดตั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ  สรุปไดดังนี้ 

1) มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ 
2) มาตรฐานรูปแบบการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ 
3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ 
4) มาตรฐานการจัดการดานบุคลากรของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
5) มาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
6) มาตรฐานการประเมินและติดตามผล 

 
1)   มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ 

• ลักษณะที่พึงประสงค   
  มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการผูใช โดยสอดคลองกับความตองการและมีจํานวน       
ในสัดสวนที่เพียงพอกับประชากรในชุมชน 
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ตัวชี้วัด 
สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจขั้นพื้นฐาน 

ประเภทของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
รายละเอียด ยอม ละแวก

บาน 
เล็ก กลาง ใหญ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.  ศูนยบริการขอมูลขาวสาร 

 
 

 
* 

 
 

 
 

 
 

2.  แผนที่ * *    
3.  บริเวณที่จอดรถ * *    
4.  เกาอี้นั่งพักผอน 
5.  โตะสําหรับนําอาหารมานั่งรับประทานอาหาร 

 
 

 
* 

 
 

 
 

 
 

6.  โทรศัพทสาธารณะ  *    
7.  สนามเด็กเลน      
8.  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย      
9.  บริเวณสําหรับการออกกําลังกายกลางแจง      
10.  เจาหนาที่ใหคําแนะนํา      
11.  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  *    
12.  ระบบไฟฟา      
13.  ระบบน้ํารดตนไม      
14.  หองน้ํา  สุขา      
15.  หองน้ํา/สุขาสําหรับผูพิการ  *    
16.   รานจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม  * * *  
17.  รานขายสินคา เชน  สินคาที่ระลึก   *   
18.  ศาลาที่พัก  * *   
19.  ตนไม/ความรมรื่น      
20.  การจัดแสดงนิทรรศการ      
21.  สนามหญาสําหรับพักผอน      
22.  สนามกีฬากลางแจง  * * *  
23.  สนามกีฬาในรม  * *   
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ประเภทของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
รายละเอียด ยอม ละแวก

บาน 
เล็ก กลาง ใหญ 

24.  จุดติดตั้งน้ําดื่มสาธารณะ  * *   
25.  การติดตั้งเครื่องกระจายเสียงตามจุดตางๆ       
26.  ลานอเนกประสงค  * *   
27.  ปายสัญลักษณเพื่อบอกกฎเกณฑของการใช

สถานที่พักผอนหยอนใจ 
     

28.  ปายบอกสถานที่ภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ  * *   
29.  รั้ว  * *   
30.  สถานที่เพาะชําตนไม   *   
31.  ทางวิ่ง / ทางเดิน      
32.  ทางจักรยาน  *    

ดานองคประกอบภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ 
1. ไมยืนตน  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ไมพุม      
3. ไมคลุมดิน      
4. สนามหญา      

ดานการดูแลรักษา 
1. การเก็บขยะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. การกวาดถนน      
3. การดูแลตนไม เชนการปลูก  การตัดแตง  ใหปุย      
4. การซอมแซมอุปกรณภายในสวน        
5. การระบายน้ํา/บําบัดน้ําเสีย      

 
หมายเหตุ   หมายถึง  กําหนดใหตองจัดหาหรือใหมีสิ่งเหลานี้ 
 * หมายถึง  อาจจัดหาใหมี หรือไมมีสิ่งเหลานี้ในสถานที่พักผอนหยอนใจก็ได ในกรณี   

ท่ีสามารถจัดใหมีไดจะเปนตัวช้ีวัดข้ันพัฒนา 
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ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
 การจัดหาหรือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ใหเปนสวนหนึ่งภายในสถานที่พักผอน
หยอนใจ เพื่อการเรียนรู และการนันทนาการแกประชาชน ไดแก 

รายละเอียด พักผอน เรียนรู นันทนาการ 
1.  การจัดสวนตามลักษณะพืชพันธุไม เชน สวนสมุนไพร    

สวนพรรณไมในวรรณคดี สวนปาลม สวนไผ สวนไมดอก  
ไมประดับ ฯลฯ 

 

 
 

  

2.  สวนสุขภาพ    
3.  ลานอเนกประสงค เพื่อจัดกิจกรรม    
4.  บึงน้ํา โดยอาจจัดใหมีสิ่งเหลานี้ประกอบ เชน                 

กลุมพันธุไมน้ํา เครื่องเลนทางน้ํา การใหอาหารปลา 
   

5.  น้ําพุ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เชน น้ําพุเพื่อความสวยงาม น้ําพุ
ประกอบดนตรี น้ําพุประกอบแสง สี เสียง ฯลฯ 

   

 
   ในสถานที่พักผอนหยอนใจแตละแหง ไมสามารถกําหนดจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกได
แนนอนชัดเจนทั้งนี้เพราะ ตองคํานึงถึง ลักษณะพื้นที่ งบประมาณ จํานวนผูใชบริการ วัฒนธรรมของ
ชุมชนในบริเวณรอบๆ สถานที่พักผอนหยอนใจ วิถีชีวิตของคนในชุมชน  ความชอบ และความตองการ
ของคนในชุมชนที่จะเปนผูใชสถานที่พักผอนหยอนใจเปนหลัก อยางไรก็ดี เพื่อเปนแนวทางในการจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว มีแนวทางปฏิบัติพอสรุปไดดังนี้ 
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แนวทางปฏิบัติในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแตละประเภท 
ประเภท ท่ีต้ังและลักษณะ ขนาดและจํานวน 

1.  ประตูเขาออก -  ไมควรอยูใกลสี่แยกเพราะทําให
การจราจรติดขัด 

-  บริเวณที่เขาออกควรแบงพื้นที่ของ
สวนใหเปนที่จอดรถประจําทาง  
รถรับสง 

-  ควรมีปายช่ือสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

ไมควรมีเกิน 1-2 ประตู  เพราะจะทํา
ใหยุงยากในการควบคุมระบบความ
ปลอดภัย 

2.  แผนผังและปาย -  ใกลประตูเขาออก 
-  มีขนาดใหญ มองเห็นรายละเอียด
ไดชัดไมวาจะขับรถมาจอดดูหรือ
ยืนดู 

-  อาจจะจัดสวนประกอบปายให
สวยงาม 

-  ปายบอกทิศทางบริเวณตางๆ 
-  ลักษณะของปายทุกชนิดใน
สถานที่พักผอนหยอนใจแตละ
แหงตองมีรูปแบบที่เหมือนกัน 

-  ใชตัวอักษรขนาดพอเหมาะ    
แบบเรียบงาย 

-  แผนผังรวมมีเพียง 1 อัน ตรง
บริเวณเขาออก (ถามีประตู 2 ดาน
ก็ควรมี 2 อัน) 

-  ปายบอกทิศทางควรติดตามความ
จําเปนเพื่อใหทราบตําแหนงตางๆ 

 

3.  ปอมยาม -  ใกลประตูเขาออก -  ประตูละ 1 ปอมยาม 
4.  ที่จอดรถ -  ใกลทางเขาออก 

-  แยกถนนสําหรับรถและทางเดิน
ทางเทาเพื่อความปลอดภัย 

-  มีทิศทางการเขาและออกจาก   
ลานจอด 

-  วัสดุทําจากคอนกรีต  หรืออิฐ  
หรือกรวด 

-  ควรมีจํานวนที่เพียงพอตอจํานวน
ผูใชสถานที่ในปจจุบัน และเผื่อ
บางสวนสําหรับอนาคต 

-  ขนาดที่จอดรถ 1 คัน  
    = 3.00 × 5.40 เมตร 
 

 



มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ 

24 บทที่  3   มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเภท ท่ีต้ังและลักษณะ ขนาดและจํานวน 
5.  อาคารที่ทําการ -  ควรตั้งอยูในพื้นที่ราบมั่นคง   

-  เลือกมุมที่มีวิวหรือทิวทัศนนอก
สถานที่ไมสวยงาม  สวนใหญจะ
ต้ังชิดริมรั้ว  หันหนาเขาสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

-  มีหองโถงเพื่อแสดงแผนผัง  
หุนจําลอง  และเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ 

-  หองทํางานสําหรับเจาหนาที่ 
-  หองน้ํา 
-  หองเก็บเครื่องมือ 
-  โรงรถ 
-  ที่นั่งพักรอบอาคาร 
-  ที่สําหรับสงของลงจากรถ 

6. เวทีกลางแจง -  อยูในตําแหนงที่แสงอาทิตยไม
สองตาผูดู  คืออยูในแนวเหนือ-ใต 

-  ไมมีเสียงรบกวนจากรอบดานเปน
บริเวณโลงมีอากาศบริสุทธิ์ 

-  เวทีควรมีฉากหลังเพื่อใหเห็นการ
แสดงมากขึ้น 

-  เกาอี้ / ที่นั่ง ควรไลระดับสูงต่ํา 

7.  เรือนเพาะชํา -  ควรอยูในพื้นที่ลับตา ไมจําเปน 
ตองมีวิวสวยงาม 

-  ไดรับแสงแดดเต็มที่ ควรเปนเรือน
โปรงแสงและอากาศถายเทได
สะดวก วางอยูในแนวเหนือ - ใต 
และตีไมระแนงเวนรองไว 

-  ขนาดของเรือนเพาะชํา  ขึ้นอยูกับ
ความตองการในการใชงาน 

-  ควรมีที่เพาะชําตนไม  มีที่พักเลี้ยง
กลาไม  และไมที่เติบโตแลว 

-  มีหองสําหรับผูคุมเรือนเพาะชํา  
หองน้ําและหองพักคนงาน 

8. สนามกีฬากลางแจง 
 
 
 

-  ควรจัดใหอยูในกลุมเดียวกันหรือ
อยูใกลๆกัน  เพราะเปนการเลนที่
ตองมีเสียงดัง ใชกําลังมาก 

-  ต้ังอยูบนพื้นที่ราบมั่นคง  ไมมี    
น้ําขังในฤดูฝน 

 

-  จํานวนสนามขึ้นอยูกับประชาชน
หรือความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นนั้น 

-  สนามเทนนิส ขนาด 14.40 × 
32.40 เมตร 

-  สนามแบดมินตัน ขนาด                 
6 × 14.40เมตร 

-  สนามบาสเกตบอลขนาด 
12.60×22.20 เมตร 

-  สวนใหญมีชนิดละ 1 สนาม  
ยกเวนการเลนเกมสบางอยางที่ใช
พ้ืนที่นอย เชน  ปงปอง  หมากรุก 
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ประเภท ท่ีต้ังและลักษณะ ขนาดและจํานวน 
9.  ศาลา  ที่พัก -  บริเวณที่มีวิวสวยงาม  รมรื่น        

มีอากาศถายเทอยูตลอดเวลา 
-  อยูใกลแมน้ํา  ทะเล  ใหความ
สะดวกในการกันแดด  กันฝน 

-  อาจจะทําดวยวัสดุถาวรหรือซุม 
ไมเลื้อย 

-  ไมควรสรางในที่ลับตา 

-  ไมควรเกิน 15 ศาลาตอพ้ืนที่     
200 ไร 

-  บนศาลามีเกาอี้ติดตั้งตายตัวรอบ
ศาลา 

-  มีถังขยะ 

10. เกาอี้นั่งพัก -  วางอยูบริเวณ 2 ขางทางเดิน       
รมไม  ริมแมน้ํา  ลําธาร  ทะเล  
รอบเวทีกลางแจง 

-  เกาอี้อาจจะทําดวยไม  คอนกรีต  
หรือเหล็ก และควรทาสีกันสนิม 

-  เกาอี้ตองวางยึดติดแนนกับพื้น 
-  สูงจากระดับพื้น 15-18 นิ้ว      
กวาง 18-36 นิ้ว ยาว .45×1.00 เมตร  
และควรมีพนักพิง 

11.  ถังขยะ 
 

-  ควรตั้งไวทุกๆ ระยะ 100-200 เมตร 
2 ฟากถนน 

-  ตามตําแหนงของสถานที่ที่ใช
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  
เชน เกาอี้นั่งพัก  ปคนิค  แคมป
กราวน  สนามกีฬา 

-  มีขนาดพอเหมาะกับการเก็บ
รวบรวมทุกวันโดยเจาหนาที่ทํา
ความสะอาด  ไมควรใชถังขนาด
ใหญมาก 

-  ควรมีถังรอบนอกติดตั้งอยูกับพื้น  
เคลื่อนยายไมได  และมีถัง
อลูมิเนียมหูหิ้วสวมอยูภายใน   
เพื่อความสะดวกในการยกเททิ้ง 

12.  หองน้ํา - ต้ังอยูตามจุดตางๆ  เชน บริเวณที่
ปคนิค  เวทีกลางแจง ฯลฯ ที่มี
อากาศถายเทสะดวก 

-  อาจจะตั้งขึ้นเฉพาะ หรือรวมอยู
กับอาคารตาง ๆ และอยูในที่ลับตา
พอสมควร 

-  ควรแบงแยกหองน้ํา ชาย – หญิง 
-  มีอากาศถายเทสะดวก 
-  มีพนักงานทําความสะอาดทุกวัน 
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ประเภท ท่ีต้ังและลักษณะ ขนาดและจํานวน 
13. ทางเดิน -  เปนทางเชื่อมแบบแยกหรือแบบ  

ปูตอเนื่องก็ได 
-  อาจใชวัสดุ เชน ศิลาแลง  
กระเบื้องปูทางเทา  หิน  เปนตน 

-  ทางวิ่งควรราดยาง 

-  กวาง 1.20 – 1.50 เมตร 

14. รั้ว -  สรางจากสิ่งไมมีชีวิต  เชน รั้วไม  
หรือจากสิ่งมีชีวิต เชน รั้วตนไม 

-  มีหลายแบบ เชน รั้วทึบ รั้วโปรง  
รั้งทึบกึ่งโปรง 

-  ความสูงไมควรเกิน 2.00เมตร  
สวนความหนา  ขึ้นอยูกับ
โครงสรางและความสูง 

15. ไฟฟา -  ต้ังเปนระยะ โดยมีไฟหลายระดับ
ตามความเหมาะสมในการใชงาน 

-  มีไฟเสาสูงเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

-  ขนาดและจํานวนขึ้นอยูกับชนิด
โคมไฟ รัศมีการสองสวางและ
ความสูงของเสาไฟ 

 
16. ระบบประปา -  กอกสนาม 

-  ระบบการรดน้ําในสนามควร
คํานึงถึงแหลงน้ํา เชน การใช
แหลงน้ําในพื้นที่และการใชน้ํา
จากแหลงอื่น เชน รถบรรทุกน้ํา 

-  จํานวนกอกน้ํา และระบบประปา
ขึ้นอยูกับการออกแบบและขนาด
ของสวน 

17.การระบายน้ําของสวน 
(ทอระบายน้ํา/บอพักน้ํา) 

-  มีระบบระบายน้ําภายในสวน -  การระบายน้ําขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของสวนและขนาดของ
สวน 

 
 (ท่ีมา: เอื้อมพร วีสมหมาย , 2527) 
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2)   มาตรฐานรูปแบบการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ 
• ลักษณะที่พึงประสงค 

  มีการกําหนดมาตรฐานรูปแบบการสราง โดยมีองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของ คือ 
  (1) งานทั่วไป 
   - ปรับระดับ, เนินดิน 
  (2) งาน Hardscape 
   - ทางเดิน 
   - ลานทางเทา 
   - สนามเด็กเลน 
  (3) งานอาคาร 
   - ศาลาพักผอน  
   - หอปน (สนามเด็กเลน) 
   - อาคารบํารุงรักษา  
  (4) งานระบบ 
   - ระบบไฟฟาสองสวาง 
   - ระบบประปารดน้ํา 
  (5) งาน Softscape 
   - ไมยืนตน 
   - ไมพุม 
   - ไมคลุมดิน 
   - สนามหญา 
  (6) งาน Furniture 
   - ปายช่ือ 
   - มานั่ง 
   - ถังขยะ 
 ท้ังนี้สามารถศึกษาแนวทางในการกําหนดลักษณะและปริมาณงานดังกลาวตามขนาดพื้นที่ของ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ไดจากภาคผนวก ข. 
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3)   มาตรฐานการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ 
• ลักษณะที่พึงประสงค 

  มีกิจกรรมที่สงเสริมการพักผอนหยอนใจและสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยของ
ประชาชนในชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางกวางขวาง
และตอเนื่อง และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

• ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา  
(1) มีกิจกรรมพักผอนที่มีความหลากหลาย เชน การลีลาศ  การฟงดนตรี เปนตน 
(2) มีการจัดกิจกรรมที่ใหความรู  เชน การอาชีพ  การสอนศิลปะ  การสอนดนตรี 
(3) เปนแหลงการเรียนรูประจําทองถิ่น เชน  ลักษณะเฉพาะของทองถิ่น โดยประสาน

กับสถานที่พักผอนหยอนใจอื่นๆ ท่ีอยูในชุมชน เพื่อขอความรวมมือ โดยมุงเนนการพัฒนาสถานที่
พักผอนหยอนใจใหมีเอกลักษณประจําทองถิ่นของตน  เปนตน 

(4) เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารดานพฤกษศาสตรแกประชาชนที่สนใจ ประชาชน
ทุกคนสามารถเขาไปศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตลอดเวลา และใหบริการขอมูลสารสนเทศ ไดแก 
สิ่งพิมพตางๆ แผนพับ เปนตน รวมท้ังอนาคตอาจพัฒนาเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซดท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงไดจากทุกหนทุกแหง 

(5) เปนแหลงวิทยาการสําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อเปนการเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน  

(6) เปนศูนยกลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
ประเพณีในเทศกาลตางๆ  กิจกรรมทางวิชาการ / กิจกรรมนันทนาการ เปนตน  

(7) พัฒนาใหสถานที่พักผอนหยอนใจเปนศูนยกลางความรวมมือของชุมชนและ
องคกรตางๆ ในชุมชน โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดวยตนเอง  

(8) จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมแตละประเภท เชน บริเวณสนามหญา บริเวณ
สังสรรคนันทนาการ บริเวณนิทรรศการ บริเวณบริการกิจกรรมพิเศษ บริเวณที่ฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติ 
เปนตน 
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• แนวทางการปฏิบัติ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาจัดทําแผนงานและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ  โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาว 

4)   มาตรฐานการจัดการดานบุคลากรของสถานที่พักผอนหยอนใจ   
• ลักษณะที่พึงประสงค 

  บุคลากรที่ทําหนาท่ีดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ  มีความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
สถานที่พักผอนหยอนใจและมีจํานวนเพียงพอ 

• ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
  ดานเจาหนาที่ประจํา 

(1) หัวหนาสวน  มีหนาท่ีในการควบคุมและวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
ภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ  จํานวน 1 คน  คุณสมบัติ คือ มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการดูแล
สถานที่พักผอนหยอนใจ โดยไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ 

(2) คนสวน  มีหนาท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนและตนไม ทําความสะอาด ดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ และรายงานผล รวมท้ังเสนอปญหาและอุปสรรค โดยจํานวนของคนสวนขึ้นอยูกับ
พื้นที่ คือ คนสวน 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ 2-5 ไร  อยางไรก็ดี ในการกําหนดจํานวนบุคลากร ควรพิจารณา
องคประกอบเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องทุนแรงอื่นๆ ในแตละสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน เครื่องตัดหญา 
ระบบรดน้ําอัตโนมัติ ฯลฯ 

(3) ยามรักษาการณ  มีหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย คุณสมบัติ คือ เปนผูเคย
ทํางานทางดานนี้  โดยมีหนวยงานเดิมรับรอง และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

• ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
  (1) สงเสริมใหเจาหนาท่ีใหมีความรูความเขาใจในภารกิจและปฏิบัติหนาท่ีไดเปน
อยางดี มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

• แนวทางการปฏิบัติ   
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาจัดบุคลากรเพื่อดําเนินการดูแล รับผิดชอบ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ในจํานวนที่เหมาะสมตามขนาดของสถานที่พักผอนหยอนใจ และวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ  
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5)   มาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
• ลักษณะที่พึงประสงค 

  ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมไปถึง
การพัฒนาและการดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ 

• ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
(1) มีกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากความตองการหรือขอเสนอของประชาชน 
(2) มีกิจกรรมที่ประชาชนรวมรับผิดชอบและดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน 

ประชาชนอาสาผลัดเปลี่ยนทําหนาท่ีครูผูนําเตนแอโรบิค การรณรงครวมกันทําความสะอาด ปลูกตนไม  ฯลฯ 

6)   มาตรฐานการประเมินและติดตามผล 
• ลักษณะที่พึงประสงค 

  มีการจัดระบบการประเมินผลการดําเนินงานของสถานที่พักผอนหยอนใจ  
• ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  ควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานทุกระยะ 6 เดือน หรือ 1 ป 

ตามความเหมาะสมใน 2 ลักษณะคือ 
  (1) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ของเจาหนาท่ี /
ผูรับผิดชอบ และมีการนําผลการประเมินไปใชเปนแนวทางในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
  (2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ และมีการนําผลการประเมิน
ไปดําเนินการแกไขปรับปรุงตามความตองการของประชาชน 

3.2   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและนําเสนอประเด็นดังกลาวเพื่อสอบถาม ขอคิดเห็นของ
ประชาชนผานเวทีประชาคม 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 
 เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนแผนงาน/โครงการเพื่อนําไปสูการจัดตั้ง
งบประมาณ 
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 มีการกําหนดโครงการตามขั้นตอนการจัดทําแผน 3 ป โดย 
(1)  กําหนดขนาดพื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ โดยมีสัดสวนโดยประมาณ 1.8 ไรตอ

ประชากร 1,000 คน หรือ ตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง อันเนื่องจาก
ขอจํากัดหรือปจจัยดานอื่น ๆ  

(2) สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ อาศัยหลักเกณฑและ
วิธีการ คือ ตําแหนงท่ีตั้ง ควรอยูใกลกับที่อยูอาศัยของประชาชนเพื่อใหผูใชบริการเขาถึงไดสะดวก     
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เปาหมายที่จะพัฒนา เชน ความเปนธรรมชาติดั้งเดิม อาณาบริเวณสภาพ
ทางดานกายภาพและชีวภาพ ตลอดจนขอมูลผูมีกรรมสิทธิ์บนพื้นที่ดังกลาวและบริเวณโดยรอบ 

(3) ศึกษาความตองการของประชาชนในการใชสถานที่พักผอนหยอนใจตลอดจน           
การวิเคราะหโครงสรางและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชน จํานวนประชากร อัตราการเจริญเติบโต 
ลักษณะการใชเวลาวางและประเมินความตองการใชสถานที่พักผอนหยอนใจ กิจกรรมตางๆ ของ
ประชาชนทุกกลุม เพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่และความตองการ 

(4) จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน  เพื่อกําหนดกิจกรรมตามความ
ตองการและความสนใจของประชาชน  โดยพิจารณาขีดความสามารถดานงบประมาณ กําลังคน          
การจัดการดูแลรักษา 

(5) จัดทําแผนและออกแบบพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากผูชํานาญการตางๆ ท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ และประชาชนในพื้นที่
ตามความเหมาะสม ผลลัพธท่ีไดจากการวางแผนและออกแบบ คือ แผนงานพัฒนา และจัดสถานที่
พักผอนหยอนใจ  ซึ่ง เปนแผนงานหลัก  และกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ  รวมท้ังประมาณ
การงบประมาณที่จะใชเพื่อนําไปเปนแนวทางในการตั้งงบประมาณตอไป  

ขั้นตอนที่ 3  การดําเนินการตามแผน 
 นํากิจกรรมการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ ซึ่งกําหนดไวในแผนพัฒนา 3 ป มาจัดทํา
แผนพัฒนาประจําป และจัดทําโครงการเพื่อบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณประจําป เพื่อดําเนินการตอไป
ดําเนินการตามแผน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ตนไม พันธุไม อาคารสถานที่ตางๆ  

 



มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ 

32 บทที่  3   มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขั้นตอนที่ 4  การติดตามประเมินผล  
 ระยะเวลาในการประเมินผล ควรมีการประเมินทุกระยะ 6  เดือน หรือ 1 ป โดยมีการประเมิน 
2 ลักษณะ คือ 

(1) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ โดยตองกําหนดตัวช้ีวัด เพื่อประเมินผล

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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แนวทางและขัน้ตอนการดําเนนิการเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 
- การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนแผนงาน/โครงการเพื่อนําไปสู 

การต้ังงบประมาณ 
- การกําหนดโครงการตามขั้นตอนการจัดทําแผน 3 ป โดย 

 กําหนดขนาดเนื้อที่ 
 สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดสราง 
 ศึกษาความตองการของประชาชน 
 จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน โดยพิจารณา

ขีดความสามารถในเรื่อง งบประมาณ บุคลากร และการดูแลรักษา 
 จัดทําแผนและออกแบบพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

ขั้นตอนที่ 4  การติดตามประเมินผล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการ โดยตองกําหนด 

ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
               ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาสถานที่
พักผอนหยอนใจในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและนําเสนอประเด็นดังกลาว
เพื่อสอบถาม ขอคิดเห็นของประชาชนผานเวทีประชาคม 

ขั้นตอนที่ 3  การดําเนินการตามแผน 
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป สําหรับโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

สถานที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งคาใชจายในการดูแลรักษา 
- ดําเนินการตามแผน 


