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1.1   ความเปนมา 
กีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังในดานการเสริมสรางสุขภาพ 

พลานามัย ใหแข็งแรง และจิตใจที่แจมใส นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งท่ีเอื้ออํานวยใหประชาชน 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นําไปสูการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาคนในชาติใหมีความ
สามัคคี มีระเบียบวินัย รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง และประเทศชาติ ตองอาศัยการกีฬาเปนสื่อ
สําคัญ การกีฬาจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองไดรับการสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยถวนหนา  

การกีฬาแหงประเทศไทยและสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา (กรมพลศึกษาเดิม) ไดถายโอนภารกิจงานสงเสริมกีฬาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยมีขอบเขตการถายโอนภารกิจโดยสรุป ดังนี้  

สนามกีฬาระดับจังหวัด ถายโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสนามกีฬานั้นตั้งอยู 
ยกเวน สนามกีฬาท่ีมีวิทยาลัยพลศึกษาตั้งอยู 13 แหง ใหอยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ  

สนามกีฬาระดับรอง ถายโอนใหแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสนามกีฬานั้น
ตั้งอยู ยกเวนสนามกีฬาที่อยูในโรงเรียน สถานศึกษา ใหอยูในความดูแลของสถานศึกษา นั้น 

 การกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ถายโอนใหแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด และโครงการลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบลถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบล  

การจัดหาอุปกรณกีฬา ถายโอนใหแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหาร
สวนจังหวัด  

นอกจากภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีภารกิจดานการสงเสริมกีฬา ดังนี้ 
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 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
 “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการใน

เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
    (4) ใหมีสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ” 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 “มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
 มาตรา 57 เทศบาลนคร อาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได” 

 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 “มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยู

ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”  

 - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540  

 “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่น สมควรใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 

   (12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ 
สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุม อบรมสําหรับราษฎร” 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  

 “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

   (14) การสงเสริมกีฬา  
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 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

   (18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น”     

ดังนั้นมาตรฐานการสงเสริมกีฬานี้ จะเปนประโยชนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการดานการสงเสริมกีฬาตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานไดอยางมีมาตรฐาน  

1.2   วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดานการ

สงเสริมกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตรฐานการสงเสริมกีฬาไปใช

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เชน การจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น การจัดตั้ง
งบประมาณ การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังใชในการติดตามตรวจสอบกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

1.2.3 เพื่อใหการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพ พลานามัย ความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจของประชาชน 

1.3  ขอบเขตของมาตรฐาน 
มาตรฐานการสงเสริมกีฬาไดกําหนดแนวทางในการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรวม 5 ดาน ประกอบดวย 
1.3.1 ดานสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬาและสวนสุขภาพ 
1.3.2 ดานอุปกรณกีฬา อาคาร และสถานที่ 
1.3.3 ดานการบริหารจัดการ  
1.3.4 ดานบุคลากร 
1.3.5 ดานการจัดกิจกรรม 
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1.4   คํานิยาม 
1.4.1 กีฬา หมายถึง กิจกรรมที่ใชรางกายเปนสื่อในการเคลื่อนไหว โดยมีรูปแบบและ

ระเบียบวิธีตามกติกาที่กําหนด และทําใหเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน ทาทายความสามารถ ซึ่งจะใชเปน
กิจกรรมการแขงขันหรือ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อสุขภาพพลานามัยท่ีดีก็ได 

1.4.2 การสงเสริมกีฬา หมายถึง การดําเนินการใดๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
อํานวยประโยชนแกประชาชนในการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางทั่วถึง ซึ่งรวมถึงการจัดหาสถานที่ 
บุคลากร อุปกรณ และงบประมาณ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนอันมีผลตอการพัฒนาการ
กีฬาของทองถิ่น  

1.4.3 มาตรฐานการสงเสริมกีฬา หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑท่ีระบุไวเพื่อเปนแนวทางใน
การสงเสริมกีฬา ประกอบดวย มาตรฐานดานสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬาและสวนสุขภาพ 
มาตรฐานดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณกีฬา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานบุคลากร 
และมาตรฐานดานการจัดกิจกรรม 

1.4.4 สถานกีฬา หมายถึง สถานที่ดําเนินการกิจกรรมทางการกีฬา ประกอบดวย สนามกีฬา
ตางๆ รวมท้ังอาคารประกอบ ไดแก สํานักงานติดตอ หองพักนักกีฬา หองพยาบาล หองประชุม หอง
แถลงขาวกีฬา เปนตน 

1.4.5 สนามกีฬาระดับจังหวัด  หมายถึง  สนามกีฬากลางของจังหวัดท่ีจัดสรางโดย
งบประมาณของการกีฬาแหงประเทศไทย หรือของกรมพลศึกษา หรือของหนวยงานในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนสนามกีฬาหลักของจังหวัดในการจัดการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัด ระหวาง
จังหวัดหรือภาค หรือระดับชาติ โดยปกติจะเปนสนามขนาดมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบดวย สนามกีฬา
กลาง สําหรับการแขงขันฟุตบอลและมีลูรอบสนามเพื่อการแขงขันกรีฑาและอาจมีสนามอื่นๆ ประกอบ
เชน สระวายน้ํา โรงยิมเนเซียม เปนตน  

1.4.6 สนามกีฬาระดับรอง หมายถึง สนามกีฬาที่จัดสรางโดยงบประมาณของการกีฬาแหง
ประเทศไทย หรือหนวยงานอื่น เชน กรมพลศึกษา เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีเปาหมาย
เพื่อการจัดการแขงขันกีฬาในระดับอําเภอ หรือเพื่อกิจกรรมกีฬาของทองถิ่น เทศบาลตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล โดยปกติจะประกอบดวย สนามฟุตบอล และลูวิ่ง ซึ่งอาจจะมีหรือไมมีอาคารกีฬาอื่นก็ได  

1.4.7 ลานกีฬาเอนกประสงค หมายถึง ลานโลง กวาง ตามปริมาณพื้นที่ ท่ีจะจัดหาได 
สามารถใชเพื่อการเลนกีฬา หรือออกกําลังกาย หรือการทํากิจกรรมอื่นใดของชุมชน เชน การจัดงานตาม
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น หรือการชุมนุมเพื่อพบปะสังสรรคก็ได 
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1.4.8 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญเปนพื้นฐานเพื่อกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬา 

1.4.9 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญในการพัฒนายกระดับการสงเสริม
กีฬาใหมีความกาวหนามากกวาตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และเปนการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 

1.5   กฎหมายที่เก่ียวของ 
 มาตรฐานฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2528 


