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 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการพัฒนาเด็กและเยาวชน ถือเป็นหลักส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ
เพราะเด็กและเยาวชนในวันน้ี จะเป็นก าลังส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต หากได้รับ
การดูแล เอาใจใส่ ฝึกฝน รวมทั้งให้การสนับสนุนให้ทางที่ถูกต้องและถูกวิธี และในปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้หันมาสนใจในกิจกรรมทางด้านกีฬา เพราะการกีฬาเป็นกิจกรรมหรือ
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบมี
วินัย มีความสามัคคีมีคุณธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง แต่มาตรฐานการเล่นหรือการแสดงออกทางกีฬายังไม่ดีพอ อันเนื่องมาจากการขาดทักษะ
พื้นฐานหรือเบสิกพื้นฐาน และผู้แนะน าทางด้านกีฬา ในอันที่จะพัฒนาการเล่นไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ได้ 
ประกอบนโยบายและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา จึงก าหนดจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา            
ข้ึน โดยคาดว่านักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะกีฬาในครั้งนี้จะมีพื้นฐานการกีฬาที่ดี น าไปสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาอาชีพต่อไป 

 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานกีฬา-กรีฑา และสามารถน าเอา
ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาตลอดจนการแข่งขันได้ถูกต้อง 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการกีฬาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง สู่ความเป็นเลิศ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และครอบครัวได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ให้หันมาสนใจในการกีฬาโดยอาศัยประโยชน์ จากกีฬาช่วย

เพิ่มพูนสุขภาพพลานามัยให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีวินัยมีความสามัคคี มี
คุณธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด 

 
 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  

๒๖๕,๘๖๐ บาท 
 

 

 

2. โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี  1 กีฬา 
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 ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล  ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
2. ฝึกอบรมกีฬาวอลเลย์บอล ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
3. ฝึกอบรมกีฬาแบดมินตัน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
4. ฝึกอบรมกีฬาเปตอง  ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
5. ฝึกอบรมกรีฑา  ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
6. ฝึกอบรมกีฬาหมากรุกไทย ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
7. ฝึกอบรมกีฬาหมากฮอสไทย ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 
8. ฝึกอบรมกีฬาอื่นๆ   ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2556 

สถานท่ีด าเนินงาน 
1. กีฬาฟุตบอล   ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  
2. กีฬาวอลเลย์บอล  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  
3. กีฬาแบดมินตัน  ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตัน เทศบาลเมืองทุ่งสง  
4. กีฬาเปตอง   ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  
5. กรีฑา   ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
6. กีฬาหมากรุกไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  
7. กีฬาหมากฮอสไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  
8. กีฬาอื่นๆ    ตามที่ก าหนด  

 

 วิธีด าเนินการ 
1. รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 
2. จัดท าโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ 
3. จัดท าหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1     

ดนตรี 1 กีฬา 
5. จัดท าหนังสือรับสมัครเข้าโครงการฯ ถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกโรงเรียน 
6. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย 
7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สถานีวิทยุชุมชน และรถประชาสัมพันธ์ 
8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  
9. รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
10. รวบรวมรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
11. ด าเนินการตามโครงการ 
12. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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ผลการด าเนินงาน 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล จ านวน 
๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ 7-10   มีนาคม 2556   ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ , โรง
ยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีผู้ฝึกสอนเป็นชาวญี่ปุุนมาด าเนินการฝึกสอน 

 ผลการด าเนินการ  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับประถมศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลดีย่ิงข้ึน มีการคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด ๔ ทีม และมี
การต่อยอดต้ังทีมใหม่ขึ้น ๒ ทีมเพื่อทดแทนทีมเก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




