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เรื่อง สนามกีฬา 5 อําเภอชายแดน (นานาชาติ)

รายละเอียด

          สนามกีฬา 5 อําเภอชายแดน (นานาชาติ) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เป็นสนามกีฬาของอาเซียนที่รองรับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตาก จากการเชื่อมโยงดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางประเทศได

และรองรับโรงเรียนกีฬาของเทศบาลนครแมสอด สําหรับสนามกีฬา 5 อําเภอชายแดนเป็นสนามกีฬามาตรฐาน มี

ลูวิ่งยางสังเคราะห หรือยางตาตัน้ จะดูดซับแรงสะทอนที่ใหความรูสึกแตกตางจากการวิ่งบนถนน และสามารถใช

แขงขัน้กีฬา ในระดับภูมิภาคจนไปสูระดับชาติได สถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

แมสอดอยางเป็นทางการ ประกอบกับเทศบาลนครแมสอด เป็นศูนยกลางในการพัฒนาทัง้ดานศึกษา เศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญตามนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลอีก

โสตหน่ึง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยิ่ง และใชสรางความสัมพันธอันดีระหวางจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี

ประเทศเมียนมาร 

ประวัติความเป็นมา

          ดวยความหางไกลและเสนทางการเดินทางของประชาชน เยาวชน นักเรียน เป็นไปดวย ความลําบาก ใน

สมัยกอนการเดินทางระหวาง 5 อําเภอแดนในจังหวัดตาก มีเสนทางคดเคีย้วเขาสูงชันตองใชเวลาในการเดินทาง

ไปจังหวัดตาก ไป-กลับ 1 วัน ประชาชนอําเภออุมผางตองใชเวลานานกวา 6 ชัว่โมง ในการไปติดตอราชการและ
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การเขารวมการแขงขันกีฬาจึงไมมีความสะดวกมากนัก องคกรปกครองทองถิ่นและพี่น องประชาชน 5 อําเภอ

ชายแดนมีความเห็นวานาจะมีการกอสรางสนามกีฬา 5 อําเภอชายแดนในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อให

มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานและเดินทางไดสะดวก ปลอดภัย โดยใหเทศบาลนครแมสอดดําเนินการกอสรางสนาม

กีฬา 5 อําเภอชายแดน แหงน้ี ซึ่งใชเวลาในการกอสรางกวา 10 ปีที่ผานมา โดยเริ่มดําเนินการกอสรางตัง้แตปี พ.

ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันไดรับการอนุญาตการใชพื้นที่กวา 50 ไรเศษ จากผูวาราชการจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2552

(ทุงเลีย้งสัตวเดิม)

          หนวยงานที่ใหการสนับสนุน

          1. จังหวัดตาก

          2. อําเภอแมสอด

          3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

          4. คณะรัฐมนตรี

          5. กรมพลศึกษา

          6. เทศบาลนครแมสอดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 อําเภอชายแดน

          มติคณะรฐัมนตรีและมติ คสช. เมื่อวนัที่ 20 มกราคม  2558 ไดเหน็ชอบในหลกัการสถาปนาความสมัพนัธ

บานพี่เมืองน อง (SISTER CITY) ระหวางแมสอดและเมียวดี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการคาขายชายแดนไท

ย-พมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามนโยบายของรัฐบาล จะชวยเสริมสรางความใกลชิดระหวางสองเมือง

เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นสวนสําคัญในการขยายตัวทางการคาชายแดนและลงทุนระหวางกัน และเป็นประโยชนตอ

ทัง้สองประเทศในภาพรวม รวมทัง้จะสนับสนุนสอดคลองกับการจัดตัง้นครแมสอดเป็นองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแมสอด พ.ศ. ......... เชนเดียวกับเมืองพัทยา

          สถานที่ดาํเนินการกอสรางสนามกฬีา จงัหวดัตากไดอนญุาตใหเทศบาลนครแมสอดใชที่ดนิ ตามใบอนญุาต

ตามความในมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ) เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 27 มก

ราคม 2559 จากกรณีที่ 5 อําเภอชายแดนฝ่ังตะวันตก จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบานเมียนมา

บนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยเทศบาลนคร

แมสอดเป็นศูนยกลางของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ผานมามีหนวยงานภาคราชการและภาคเอกชน

ไดใหความสําคัญจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมและกระชับความสัมพันธระหวางบานพี่เมืองน อง

(Sister City) ระหวางแมสอดและเมียวดี ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558และคณะ

รัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ใหทุกจังหวัดที่ไดสถาปนาความสัมพันธบานพี่เมืองน องแลว พิจารณา

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ภายใตการสถาปนาความสัมพันธดังกลาวใหเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน

แกทัง้สองฝ ายอยางเหมาะสม และมีความตอเน่ือง เพื่อชวยกระตุนการทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับประชาชน
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ในพื้นที่ ที่ผานมาไดมีการจัดแขงขันกีฬาประเภทตางๆ หลายประเภทกีฬา มีการใหบริการแกกลุมมวลชน ชมรม

กีฬาตาง ๆ ใชพื้นที่ทํากิจกรรม เชน ชมรมแอโรบิคชมรมเทนนิส ชมรมแบดมินตันชมรมตะกรอ ชมรมเดิน-วิ่ง

ชมรมตะกรอ ชมรมบาสเกตบอล และชมรมฟุตบอล และมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีสําคัญ

ของทัง้สองประเทศมาอยางตอเน่ือง แตสําหรับการแขงขันกีฬาขณะน้ียังไมสามารถยกระดับการแขงขันกีฬาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติไดเน่ืองจากยังขาดสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานสากล ซึ่งขณะยังอยูระหวางการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการอยูในสวนที่ยังขาดอยูขณะน้ี โดยเทศบาลมีแผนจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยระดับภาคเหนือ เพื่อสงเสริมดานการทองเที่ยวกระตุน

เศรษฐกิจในแมสอดและพื้นที่จังหวัดตากเพื่อใหเกิดการใชประโยชนสนามกีฬาอยางคุมคา เทศบาลไดมีแผนใน

การบริหารจัดการดูแลรักษาโดยใชบุคลากรและงบประมาณของเทศบาลในการดําเนินการตอไป      

งานอาคารสถานที่และบริการ

         มีหน าที่ รับผิดชอบการดําเนินการใหบริการสถานที่และอุปกรณกีฬา เพื่อการฝึกซอม/แขงขัน และการจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการแกหนวยงานตางๆ รวมทัง้เก็บรักษา ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ควบคุมดูแล

รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา ตลอดจนทรัพยสินตาง ๆ ของสนามกีฬา มีหัวหน า

งานอาคารสถานที่และบริการเป็นผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี

         - จัดทําแผนการดูแล บํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบเพื่อของบประมาณ

         - จัดจางลูกจางประจําสนามกีฬา เพื่อดูแลบริเวณอาคารสถานที่และดูแลความปลอดภัย

         - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อการจัดกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการตาง ๆ โดยจัดทําเป็นปฏิทินการใชบริการสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา

         - ดําเนินการใหบริการอาคารสถานที่และอุปกรณกีฬา พรอมทัง้รวบรวมสถิติการใชสนามกีฬา และจัด

ทําบัญชีควบคุมการยืม-คืน อุปกรณกีฬา

         - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

         - จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลรายงานตนสังกัดเป็นประจําทุกเดือน

         - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี 

งานบริหารจัดการทั่วไป

        มีหน าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การประชุมการลงทะเบียนรับ-

สง โตตอบหนังสือ รวมทัง้จัดทําแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาจังหวัด และนโยบายตางๆ ตลอดจนจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปี  การเบิกจายเงิน จัดทําบัญชี งบดุล และควบคุมพัสดุครุภัณฑใหเป็นไปตามระเบียบและขอบังคับ มี
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หัวหน างานบริหารจัดการทัว่ไปเป็นผูรับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี

        - จัดทําแผนการบริหารจัดการทัว่ไป และรวบรวมแผนงานของงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการและงาน

อาคารสถานที่และบริการ เพื่อจัดทําเป็นแผนงาน/โครงการในภาพรวมของกองสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อ

ของบประมาณประจําปี

        - ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ ทัง้ในสวนของวัสดุสิ่งพิมพ ครุภัณฑ และการเชาใชอุปกรณ

ตางๆ

        - จัดทําบัญชี เบิกจายงบประมาณ และบัญชีควบคุมพัสดุ ครุภัณฑตางๆ

        - ดําเนินการดานงานสารบรรณและธุรการเกี่ยวกับการรับ-สง โตตอบหนังสือตางๆ และการจัดประชุม

/สัมมนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ

        - ดาํเนินการดานการบรหิารงานบคุคลเกีย่วกบัคาตอบแทนสวสัดกิาร และรวบรวมสถติิการมาทาํงาน การลา

ปวย ลากิจ ฯลฯ

        - สรุปผลการดําเนินงาน รายงานตนสังกัดเป็นประจําทุกเดือน

        - สรุปผลการปฏิบัติงานปลายปี

        - ลูกจางประจําสนาม มีหน าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลบริเวณสนามกีฬา และอาคารสถานที่ตางๆ

ทําความสะอาด ตกแตงสวนและตนไม ดูแลระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินตางๆ

ของสนามกีฬา รวมทัง้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ระเบียบการใชสนามกีฬา

        1. สนามกีฬา เปิดลูวิ่งใหบริการทุกวัน เวลา 05.00 – 08.00 น. และเวลา 15.00 – 19.00 น.

        2. หามใชสนามฟุตบอลกอนไดรับอนุญาต

        3. ผูที่มาใชบริการตองแตงกายใหเรียบรอยและสวมรองเทาพื้นยาง สําหรับเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเทา

นัน้

        4. ผูที่นําเด็กเล็กมาบริเวณสนามกีฬา ตองดูแลเด็กเล็กของทาน ไมใหรบกวนผูมาใชบริการทานอื่น

        5. ผูที่มาใชบริการลูวิ่ง ตองวิ่งในทิศทวนเข็มนาฬิกา (วิ่งเร็วอยูลูใน-วิ่งชาอยูลูนอก)

        6. หามนํายานพาหนะทุกประเภท และเครื่องเลนทุกประเภท เขามาในบริเวณสนาม

        7. หามสูบบุหรี่ หามนําขนม/อาหาร/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เขามารับประทานภายในบริเวณสนาม

        8. หามนําสัตวเลีย้งทุกชนิดเขามาภายในสนามกีฬา

        9. หากพบปัญหาในการใชสนามกีฬา โปรดแจงผูดูแลสนาม

การสงมอบสนามกีฬา
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 08:27:43 หน า 5

          ตามที่เทศบาลนครแมสอด ไดรบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมพลศกึษา กระทรวงทองเทีย่วและกฬีา ซึ่ง

ขณะน้ีสนามฟุตบอลและลูวิ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ สามารถใชเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย

เลนกีฬา ใหบริการแกประชาชน เยาวชนในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน (นานาชาติ) การจัดการแขงขันกีฬาในระดับ

ตางๆ เทศบาลนครแมสอดจึงไดจัดงานสงมอบสนามฟุตบอลและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ

พัฒนาระหวาง กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กับเทศบาลนครแมสอด ในวันพุธที่ 22

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาอําเภอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซี่งใชชื่อในปัจจุบัน “สนามกีฬา 5 อําเภอ

ชายแดน (นานาชาติ)” โดยนายสันติ ป าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พรอมดวยคณะ เชน นายชาญวิทย ผลชีวิน

สมาชิกวุฒิสภา อดีตโคชฟุตบอลทีมชาติไทย ที่ไดเดินทางมาทําพิธีมอบสนามกีฬานานาชาติ 5 อําเภอชายแดน

จังหวัดตาก ใหกับนายเทอดเกียรติ ์ ชินสรนันท นายกเทศมนตรีนครแมสอด อําเภอแมสอด เพื่อใหเทศบาลนคร

แมสอด ดูแลรักษา เพื่อประโยชนแกนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแมสอด เยาวชน ประชาชน และหนวย

งานตางๆ ไดมาใชบริการตอไป โดยมีการทําพิธีสงมอบ และรับมอบ ทําการบันทึกขอตกลงรวมกัน(MOU.)

ระหวางกรมพละศึกษา กับ เทศบาลนครแมสอด โดยมีนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก นายอูตาน สวย

นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี ของเมียนมาตรงขาม อ.แมสอด, ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 5

อําเภอชายแดน พรอมดวยประชาชน เยาวชน นักเรียน กวา 5,000 คน เดินทางไปรวมงาน และเป็นสักขีพยาน

คําสําคัญ : สนามกีฬา

ที่มา : https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/mm/agencies/8/page/stadium1.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-03

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2148&code_db=610002&code_type=TK007
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