
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
  การแข่งขันกีฬา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต า บลท่าจะหลุง ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและต าบล  นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอจะช่วยพัฒนาให้มี
ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีอารมณ์ที่มั่งคง  สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ 

ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทางรัฐบาลได้มีนโยบายต่อเนื่องให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่อยู่
ใกล้ชิดกบัประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลส าเร็จ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ จึงได้วางแนวทางจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนในต าบลมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าจะหลุงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกาย เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง จึงได้ด าเนินการจดัโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใน 
      การพัฒนาร่างกายและจิตใจ  
๒.๒ เพ่ือเป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา
๒.๓ เพ่ือเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในต าบล 
๒.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ 
๒.๕ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและต าบล 
๒.๖ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

๓. เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 

๔.  สถานที่ด าเนินการ  
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกก  ต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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๕. ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน    
 - ฟุตบอล  11  คนชาย 
 - เปตอง ประชาชนทั่วไป 
  
๖. วิธีด าเนินงาน 

๖.๑  เสนอโครงการฯ  เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 ๖.๓  ประชุมเพ่ือด าเนินการจัดการรูปแบบการแข่งขัน 
๖.๔  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจัดการแข่งขัน และรับสมัครนักกีฬา 
๖.๕  ประสานหาคณะกรรมการตัดสิน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ๖.๖  ด าเนินการแข่งขันตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
6.7  รายงานผลการด าเนินงาน  
     

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่  19  มกราคม  ถึงวันที่  23 กุมภาพันธ์  2563  (แข่งทุกวันอาทิตย์) 
หมายเหตุ วันที่  2  กุมภาพันธ์  2563  หยุดเนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองกกมีการสอบของนักเรียน 

 
๘. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕63  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในต าบล    รวมเป็นเงิน  5๐,๐๐๐  บาท (-ห้าหม่ืนบาทถ้วน-) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

8.๑ ค่าเตรียมสนามในการแข่งขัน เช่น ปรับเกลี่ยสนาม,โรยปูนขาวในวันแข่งขัน ,ทาสีเสาประตูฟุตบอล, 
จัดท าสกอร์บอร์ด , จัดเตรียมเต็นท์อ านวยการ     เป็นเงิน  4,000  บาท 
 8.๒ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน มีรายการดังนี้   

- ลูกฟุตบอล จ านวน  3  ลูก               เป็นเงิน  1,500  บาท 
 8.๓ ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล จ านวน  6  ใบ     เป็นเงิน  2,000  บาท 
 8.4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์      เป็นเงิน     500  บาท 

8.5 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงใช้ในการแข่งขัน    เป็นเงิน  3,000  บาท 
8.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  จ านวน 6 คนๆละ 800 บาท เป็นเวลา  5  วัน 

          เป็นเงิน  24,000 บาท 
 8.7 เงินรางวัล        เป็นเงิน  15,000 บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000  บาท 
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๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   
 - โรงเรียนบ้านหนองกก 
 - ชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลท่าจะหลุง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ท าให้ประชาชนมีความสามัคคี และร่วมพัฒนาการกีฬาของต าบลท่าจะหลุง 
๑๐.๒ ท าให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ 
        ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
๑๐.๓ ท าให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และใช้เวลาว่างให้เกิด 
        ประโยชน ์

๑๑.    ผู้เสนอโครงการ 
 
(ลงชื่อ)………………….……………….……. 

                   (นางอ าไพ   สังเกตุ) 
                   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน 

              ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๒.    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………....…………… 
      (นายราเชนทร์    ประกอบกิจ) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 
 

(ลงชื่อ)……………..………………..….………… 
        (นายปรีชา   ค าเกาะ) 

       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 
 

(ลงชื่อ)…………………..…………….………… 
       (นายสมาน   ศรีกระโทก) 

      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก  ........................................... 

 
    (ลงชื่อ)................................................................. 
              (นายมานิตย์   นิจกระโทก) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 


