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ระเบียบ 
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว  

พ.ศ. 2563 
 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดั งนี้  (14) การส่ งเสริมกีฬา  
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2542)ตามมาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และมาตรา 68(4) ให้มี
และบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ      ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
13 มิถุนายน 2560 เด็กและเยาวชนเป็นกลไกของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกัน 
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  
 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมกีฬา  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  องค์กรชุมชน   ผู้แทนชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชนได้มี  มติ จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการต าบลทรายขาว เป็นศูนย์กลาง ให้ส่งเสริม สนับสนุน บริการจัดการกีฬาและนันทนาการ  แก่ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือให้สามารถใช้เวลาว่างจากการศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ มาร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชุมชน สังคม ในเข้าถึง กิจกรรมกีฬา นันทนาการ ของชุมชนใน
ต าบลและรวมถึงการส่งเสริมมนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในระดับอ าเภอ จังหวัด ระดับประเทศ จึงเห็นควร
ก าหนดระเบียบของ ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาวไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบล
ทรายขาว” 
               ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบและ
ประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นต้นไป 
               ข้อ 3 ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ต าบล 
ทรายขาวอ าเภอ พาน จังหวัด เชียงราย 
               ข้อ 4  ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาวให้ใช้อักษรย่อว่า “ศ.ก.น.ต.” ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษ “SAI KAOW SPORT AND RECEATION CENTER” และอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า “ SSRC”  
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หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

 
     ข้อ 5  ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการใช้เวลาว่างท า 
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่ สตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

5.3 เพ่ือให้สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และประชาชนได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

5.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และ
ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
และสังคม 

5.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ รู้และ
ประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            ข้อ  6   ศูนย์กีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว มีหน้าที ่ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 
   6.1 เป็นศูนย์กลางในการบริหาร บริการ ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดหาสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจลานกีฬา และการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
    6.1.1  กิจกรรมด้านกีฬา 
    6.1.2    กิจกรรมด้านนันทนาการ 
    6.1.3      จัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ตามระเบียบนี้ 

6.2 รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
เสนอคณะกรรมการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

6.3 สนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ 

6.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านเด็กและเยาวชน ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว 

6.5 ปฏิบัติตามติของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว 
6.6 ภารกิจประเภท กีฬาหลัก ที่สนับสนุน ส่งเสริม 

    1.กีฬามวย 
    2.กีฬาฟุตบอล 
    3.กีฬาวอลเลย์บอล 
    4.กีฬาตะกร้อ 
    5.กีฬาประเภทอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 3  
คณะกรรมการ 

   
  ข้อ 7 การสรรหาคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   1. ประธานกรรมการ ที่มา  คณะกรรมการคัดเลือกกันเอง หนึ่ง คน 
   2. รองประธาน  ที่มา  คณะกรรมการคัดเลือกกันเอง หนึ่ง คน 
   3. กรรมการจากผู้แทนภาคประชาชน 5 คน  
     1.ก านันต าบลทรายขาว โดยต าแหน่ง 
     2.ผู้แทนที่มีความสามารถด้านกีฬามวย  1 คน 
     3.ผู้แทนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  1 คน 
     4.ผู้แทนที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล  1 คน 
     5. ผู้แทนที่มีความสามารถด้านกีฬาตะกร้อ  1 คน 
   4. กรรมการจากผู้แทนภาคสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 5 คน  
     1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยต าแหน่ง 
     2.ส.อบต.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬามวย  1 คน 
     3.ส.อบต.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  1 คน 
     4.ส.อบต.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล  1 คน 
     5.ส.อบต.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาตะกร้อ  1 คน 
           5. กรรมการจากผู้แทนภาคเยาวชนในต าบล 4 คน  
     1.ผู้แทนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬามวย  1 คน 
     2.ผู้แทนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  1 คน 
     3.ผู้แทนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล  1 คน 
     4.ผู้แทนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาตะกร้อ  1 คน 
          5. กรรมการจากผู้แทนภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน โดยต าแหน่ง  
     1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
     2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว คนที่ 1  
     3.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว คนที่ 2  
     4.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  1 คน  

    5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1 คน  
    เป็นเลขานุการ   
  6   เหรัญญิก   คณะกรรมการคัดเลือกกันเอง หนึ่ง คน 
  7   ประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการคัดเลือกกันเอง หนึ่ง คน 
 

 ข้อ 8 กรรมการ จะพ้นจากต าแหน่ง 
     1.ตาย 

  2.ลาออก 
 ข้อ 9 กรรมการอยู่ในต าแหน่ง วาระคราวละ  2 ปี  
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หมวดที่ 4 
การประชุม 

 
 ข้อ 10 ให้ประธานศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว จัดให้มีการประชุมใหญ่ของ
สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตอ่ที่ประชุมใหญ่ประจ าปี การประชุมซึ่งจะต้องลงมติใด ๆ 
ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกวา่ครึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าเปน็องค์ประชุม 
 ข้อ 11 สมาชิกคนหนึ่งหรือกรรมการคนหนึ่งให้ออกเสียงได้เพียงหนึง่เสียง 
 ข้อ 12 ในการประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าเสยีงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
 ข้อ 13 การประชุมใหญ่ประจ าปี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสรมิกีฬาและนันทนาการต าบล
ทรายขาว จะต้องมีการบันทึกและสรุปผลการประชุมแล้วแจง้ให้องค์กรปกครองของส่วนท้องถิ่นทราบ  
 

หมวดที่ 5 
ว่าด้วยการทะเบียนและการเงนิ 

 
 ข้อ 14 ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว จะต้องจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียน
กิจกรรมหรือโครงการทะเบยีนวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว ก าหนดระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายยืมหรอืการใช้วัสดุอุปกรณ์ ของศูนยส์่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว ตามความ
เหมาะสมโดยความเหน็ชอบคณะกรรมการ 
 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกฬีาและนันทนาการต าบลทรายขาว ตรวจสอบทะเบยีน
สมาชิก ทะเบยีนวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของศูนย์เยาวชน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
 ข้อ 17 ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว มีรายได้จาก 
    1. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม ฯลฯ 

 2. เงินบรจิาค 
3.  เงินรายได้จากการหาทุน 
4. เงินรายได้จากกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ผู้มีอ านาจการรับเงนิ ฝากเงินและเก็บรักษาเงิน   ได้แก่  
 1 ประธานกรรมการ    
 2 เหรัญญิก   
 3 เลขานุการ 
การเบิกจ่ายเงิน ถอนเงินจาก / เงินรายได ้/ บัญชีเงินฝากธนาคาร ให ้ประธานกรรมการ และ เหรัญญิก หรือ เลขานุการ 
เป็นผู้มีอ านาจลงนามไม่น้อยกวา่ สองในสาม  
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 

หมวดที่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ 18 คณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ยื่นเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือ เสนอ คณะกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาอ านาจก าหนดระเบียบปฏิบัติงานหรือแก้ไขระเบียบได้  
 ข้อ 19 ในการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว หากมีความจ าเป็น
จะต้องก าหนดระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ   ที่จะเป็นประโยชน์และความเรียบร้อย มติคณะกรรมการฯเสียงข้างมากสามารถ
ก าหนดได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่ขัดกับระเบียบนี้ 
 
                        
    ประกาศ    ณ    วันที่  30 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
  
  
 
        
       นายทรงเพชร ใจทน 
      นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทรายขาว 
       ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต าบลทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


