
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 

******************************************************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพัฒนา
คน พัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยที่เล่นกีฬา การที่จะส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ
กายและจิตใจของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนั้น 
กิจกรรมทางด้านการกีฬาเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจ การสนับสนุนการเล่น
กีฬานั้นจะส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในต าบลหัวโพ
ไดใ้ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย นอกจากนั้นการเล่นกีฬา
และการออกก าลังกายยังฝึกฝนให้คนเป็นผู้น า รู้จักการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ฝึกฝน
ให้คนมีความรับผิดชอบ และยังเป็นเสมือนเกราะป้องกันยาเสพติด ซึ่งการแข่งขันกีฬานั้นถือได้ว่าให้ประโยชน์
แก่ผู้เล่นกีฬาและยังมีประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรม
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของทุกคน เพราะท าให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตลอดจนท าให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังท ำให้เยำวชนไม่มั่วสุม
เกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม   มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทรัพยากรบุคคลของชาติ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกกาลังกายสุขภาพดีถ้วนหน้า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6 ) องค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง (14) การส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการแข่งขัน
กีฬาว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนาสุขภาพพลานามัย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการ
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับ
อบายมุขและยาเสพติด 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
            ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง            
   ๓.2 เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  และให้อภัย 
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  ๓.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หันมา
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 
๔. เป้าหมาย 
           เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

 
๕. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

๕.๑  เสนอโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพพิจารณาอนุมัติ 
๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๕.๓  วางแผนการด าเนินงาน 
๕.๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕.๕  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน และรับสมัครนักกีฬา 
๕.๖  จัดหาวัสด ุและอุปกรณ์ ต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา 
๕.๗  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.7.1 การแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตบอล ทีมละจ านวน 5 คน ดังนี้ 
         (1) รุ่นบุคคลทั่วไป (ชาย)                    จ านวน  10  ทีม 
         (2) รุ่นบุคคลทั่วไป (หญิง)                   จ านวน    5  ทีม 
         (3) รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)   จ านวน    6  ทีม 
 5.7.2 การแข่งกีฬาประเภท วอลเลย์บอล ทีมละจ านวน 6 คน ดังนี้ 
         (1) รุ่นบุคคลทั่วไป (ชาย)                     จ านวน   6  ทีม 
         (2) รุ่นบุคคลทั่วไป (หญิง)                   จ านวน   4  ทีม 
  * ฟุตบอล 5 คน  ใช้กฎกติกาสากลการแข่งขันฟุตบอล 5 คนแห่งประเทศไทย 
  * วอลเล่ย์บอล  ใช้กฎกติกาสากลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย 
๕.๘  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
          วันที่  27  สิงหาคม - 5  กันยายน  ๒๕๖1 
 
๗. งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ตั้งจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายจ่ายในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ข้อ 1 หน้า 107 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ส าหรับประชาชนและเยาวชนต าบลหัวโพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200) 
ปรากฏในแผงงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) น ามาจาก 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 2561-2564 หน้า 106 ล าดับที่ 1 ตั้งไว้ 300,000.- บาท โดย
มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ตามภาคผนวก ก และ ข 
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๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

๙. สถานที่จัดการแข่งขัน                                                                                                        
9.1 กีฬาฟุตบอล 5 คน ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 1/1 ม. 2 ต.หัวโพ 
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

9.2 กีฬาวอลเล่ย์บอล ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ต าบลหัวโพ 1/1 ม. 2 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
 

๑๐. การประเมินผล 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหัวโพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖1  จาก... 
          ๑0.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวโพ และผู้มาร่วมงาน 

๑0.๒ สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
          ๑0.๓ ถ่ายภาพกิจกรรม 
 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑1.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในต าบลมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
๑1.๒ เกิดสัมพันธภาพที่ดีในเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชมุชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่อง
รัฐ ในท้องถิ่น 
๑1.๓. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หันมาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
๑2. ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ ………………………………………………   
                                                                  (นางสาวอาภรณ์   เย็นสรง)                                  
                       ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
                                         
 
 
 
 

๑3. ผู้พิจารณาโครงการ                         ลงชื่อ........................................................... 
                                                                   (นายกฤษณะ   เรืองฤทธิ์) 
                                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

 
 
 

                                                       ลงชื่อ.......................................................... 
                                                                   (นางสาวณัฐพร   นุยา) 
                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
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๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ                 (ลงชื่อ)................................................... 
                                (นายเชิดศักดิ์   ก๋งจ้อย) 
                           เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
 
           (ลงชื่อ).....................................................  
               (นายสินชัย   แหยมงาม)   
                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ                   
 
                                                 
 
                                                         (ลงชื่อ).....................................................  
                                          (นายชยพัทธ์  มาตนาค) 
                                                             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ                   
  
 
 

๑5. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                                         (ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                         (นายนริส  จอกลอย) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 


