
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย         

ประจ าปี ๒๕๖๒    
“กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าหลักสูตรขั้นพื้นฐาน” 

 
 
 
  
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 



ค าน า 
 

  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทรายประจ าปี ๒๕๖๒  “กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน” 

  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านทางร่างกาย  
สติปัญญา อารมณ์และสังคม   ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   รู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม  ปลูกฝัง
ความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม  สร้างให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ  
กติกา  สามารถน าทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และการเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง นั้น    

  ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ขอขอบคุณผู้
ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

 

 
(นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการการด าเนินงาน 
 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย         
ประจ าปี ๒๕๖๒    

“กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าหลักสูตรขั้นพื้นฐาน” 
 *************** 

๑.   ชื่อโครงการ    โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย   
ประจ าป ี๒๕๖๒ “ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน” 

๒.   หลักการและเหตุผล 
 เยาวชนเป็นกลุ่มเปูาหมายส าคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วของ

สังคมและวัฒนธรรม และสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเยาวชนหลายประการ  เช่น  ปัญหายา
เสพติด  ปัญหาทางเพศ  ปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา  ตลอดจนปัญหา
เยาวชนที่มีค่านิยมฟุุมเฟือย  เป็นต้น ซึ่งโดยล าพังสถาบันครอบครัวอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะดูแลปกปูอง คุ้มครอง 
หรือพัฒนาเยาวชนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้   ทั้งนี้  เนื่องจากครอบครัวจ านวนหนึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
การหย่าร้าง ปัญหาทักษะการพัฒนาเด็กตามวัย  รวมทั้งความอบอุ่นภายในครอบครัวซึ่งมีผลท าให้เด็กเยาวชน
จ านวนมาก อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการกระท าความผิด  มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง  
ครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กและเยาวชนปิดภาคเรียน จะพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก  เนื่องจากต้องมีภาระทางบ้าน หรืองานประจ าที่ต้องท าเพ่ือหารายได้มาเลี่ยงดูครอบครัว  ซึ่งการ
ปล่อยให้เด็กและเยาวชนต้องอยู่โดยล าพัง โดยไม่มีกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กเล่นเพ่ือเสริมพัฒนาการ  เด็กและ
เยาวชนเหล่านั้น ก็จะหันตัวเองไปสู่กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และบังเกิดเป็นผลเสียต่อเด็กและเยาวชนต่อไป
ได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านหนึ่งในการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ   โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล        พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๖) จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกายให้กับเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะในด้านทักษะการเล่นกีฬา เพราะกีฬาเป็นกิจกรรม
ส าคัญที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านทางร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์และสังคม   ก่อให้เกิด
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   รู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม  ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม  สร้างให้
เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ       รู้อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ  กติกา  สามารถน าทักษะที่เกิดขึ้นไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยการเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง  

 

/ดังนั้น... 
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๓.  วัตถุประสงค ์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย จึงได้ก าหนดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย  ประจ าปี ๒๕๖๒ ภายใต้ “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก
ทักษะการว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน” ขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้เรียนรู้
เทคนิคการว่ายน้ าที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้เมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ า ประกอบกับ
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลา ปิดเทอม เด็กและเยาวชนมักจะชักชวนกันไปเล่นน้ า ตามห้วยหนอง คลอง บึง ท าให้เกิด
อุบัติเหตุเด็กจมน้ าเสียชีวิตตามท่ีปรากฏเป็นข่าวในแต่ละปี เนื่องจากขาดทักษะการว่ายน้ า และวิธีทีการเอาตัว
รอดเม่ือเกิดเหตุไม่คาดฝัน อันน ามาซึ่งความสูญเสีย 
 ๑.   เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   ได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬา
และการออกก าลังกาย 
 ๒.   เพื่อสร้างนิสัยให้รักการออกก าลังกายและเห็นคุณค่าของกีฬา 
 ๓.   เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
 ๔.   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทักษะทางด้านการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถต่อยอดและ
สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 

๔.  เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อายุระหว่าง ๖ - ๑๕ ปี จ านวน ๓๕ คน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ จ านวน ๕ คน รวมทั้งหมด ๔๐ คน  
 

๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 ๒.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่ 
 ๓.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ทราบโดยใช้
เสียงตามสาย  ส่งหนังสือแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  
 ๕.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย  
ประจ าปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน” 

   

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย ประจ าปี ๒๕๖๒

“กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน” ตามก าหนดการ  ดังนี้ 
/วันเดือนปี... 
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วัน  เดือน  ปี สถานที่ด าเนินการ เวลา 
   ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม อบต.สันทราย ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สระว่ายน้ าโรงแรมริมจันทร์รีสอร์ท ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สระว่ายน้ าโรงแรมริมจันทร์รีสอร์ท ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
   ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สระว่ายน้ าโรงแรมริมจันทร์รีสอร์ท ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
   ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สระว่ายน้ าโรงแรมริมจันทร์รีสอร์ท    ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
             ห้องประชุม อบต.สันทราย และสระว่ายน้ าโรงแรมริมจันทร์รีสอร์ท 
๘.   งบประมาณด าเนินการ 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  หน่วยงานส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย  ประจ าปี ๒๕๖๒ งบประมาณที่ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย   อ าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.   เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬาและการออกก าลัง
กาย 
 ๒.   เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมนีิสัยรักการออกก าลังกายและเห็นคุณค่าของกีฬา 
 ๓.   เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคนที่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 ๔.   เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
อ่ืน 
 ๕.   เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางด้านการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถต่อ
ยอดและสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
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    - วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. กิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

 
 

   - วันที่ 30 มีนาคม-2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติการ
ว่ายน้ า ณ โรงแรมริมจันทร์รีสอร์ท อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลสันทราย  ประจ าปี ๒๕๖๒ “ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าขั้น
พื้นฐาน” 
 ในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย  
ประจ าปี ๒๕๖๒ “ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน” ในครั้งนี้ 
เยาวชนได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมเป็นอย่างมากเด็กและเยาวชนสามารถน าทักษะที่ได้ไปต่อยอดหรือใช้
ในชีวิตประจ าวันได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเยาวชนสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ 
 



 

   

 
 
 
 

 
 


