
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอ 
เรื่อง  การแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลทาคอ  ประจําป  พ.ศ. ๒๕64  

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

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กเยาวชน ประชาชนและผูดอยโอกาส ในทุกกลุมทุกเพศทุกวัย  และทุกพ้ืนท่ี 
ไดมีโอกาสเลนกีฬาและใชกีฬาเปนสื่อในการสรางสมรรถภาพทางกายใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชนและเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเนื่องจากปญหายาเสพติดเปน
ปญหาระดับชาติท่ีทุกกลุมทุกองคกรตลอดถึงสวนราชการตางๆ ตองดําเนินการแกไขและหาทางปองกันไมให
ยาเสพติดขยายวงกวาง จนทําใหประเทศชาติเสียหาย  การแขงขันกีฬาถือไดวาเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให
ประชาชน สนใจรักสุขภาพ รักกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมม่ัวสุมยาเสพติดใหโทษ 

องคการบริหารสวนตําบลทาคอ ไดตระหนักถึงภัยจากปญหายาเสพติด และความรุนแรงจาก 
ปญหาดังกลาว  เพ่ือเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาล และประโยชนของประชาชน  จึงกําหนดมาตรการ
ปองกันการแพรกระจายของยาเสพติด โดยการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาตําบล เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปในตําบลทาคอ ไดออกกําลังกายอยางถูกวิธีและหางไกลจากยาเสพติด และรูรักสามัคคี จึงจัดให
มีโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง,และทําเปนประจําทุกป ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 องคการบริหารสวนตําบลทาคอ จึงไดกําหนดจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดข้ึนในระหวางวันท่ี 23 
– 25 เมษายน ๒๕64 เพ่ือใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด รวมท้ังรวมพลังขับเคลื่อนสูภัยยาเสพติด ท่ีเปนปญหา
ในขณะนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํา
กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ และ“มาตรา 68 (4) 
ใหมีสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 
หมวดท่ี 2 วาดวยการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  “มาตรา 16 ใหเทศบาล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (14) การสงเสริมกีฬา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 เพ่ือใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และสอดคลองกับพรบ.ฯ 
ดังกลาว  จึงไดกําหนดรายละเอียดไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑.   ประกาศนี้เรียกวา ประกาศการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตําบลทาคอ ประจําป   ๒๕64 
 ขอ ๒.   ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีในประกาศนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓.   เปนการแขงขันกีฬาภายในตําบลทาคอเทานั้น และจัดการแขงขันฯ 4 ประเภท ดังนี้ 
   -   ฟุตบอลประชาชนชาย 7 คน 

-   ฟุตซอลยุวชน 15 ป  เกิด พ.ศ. 2549 เปนตนมา 
-   วอลเลยบอลประชาชนหญิง 

 -   เซปกตะกรอประชาชนชาย 
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  ขอ 4.  การสมัครเขาแขงขันใหปฏิบัติดังนี้ 

4.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต วันท่ี 22 มีนาคม 2564  –  19 เมษายน 2564   
4.2 สถานท่ีรับสมัคร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาคอ 

 4.3 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเขาแขงขันในนามตัวแทนหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทาคอไดเพียงหมูบาน
เดียวเทานั้น 

 4.4 นักกีฬามีสิทธิ์ลงทําการแขงขันกีฬาไดเพียงประเภทเดียวเทานั้น  
4.5 ในวันยื่นใบสมัครเขาแขงขันฯตองนําเอกสารพรอมหลักฐานการสมัครเขาแขงขันยื่น 

ติดตอเจาหนาท่ีรับสมัคร 
  4.6 การสงทีมเขาทําการแขงขันฯ ใหสงในนามหมูบานในตําบลทาคอ หมูท่ี 1 – 14 เทานั้น 
  4.7 นักกีฬาสามารถรวมทีมกับหมูบานอ่ืนได แตตองเปนบุคคลท่ีมีรายชื่ออยูในทะเบียนบาน
ตําบลทาคอ ไมนอยกวา 6 เดือนเทานั้น 
  4.7 ประชุมจับสลากแบงสาย ในวันท่ี  21 เมษายน ๒๕64  เวลา ๐๙.3๐ น. ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาคอ  

ขอ 5. หลักฐานประกอบการแขงขัน  
5.๑   ใบสมัคร 
5.2   ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา  
5.3   ทะเบียนรูปนักกีฬา 
5.4   สําเนาบัตรประชาชน / หรือสูติบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
5.5   สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ขอ 6.  วัน เวลา สถานท่ีดําเนินการแขงขัน 
กําหนดการดําเนินโครงการและจัดการแขงขัน ระหวางท่ี  23 – 25  เมษายน ๒๕64 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานทาคอ (ชุณหประสาทศิลป) กําหนดการแขงขันฯ ซ่ึงคณะกรรมการจัดการแขงขันได 
กําหนดไวแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมได หากมีกรณีอ่ืนใดนอกเหนือไปจากท่ีไดกําหนดไวในระเบียบนี้  
คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 

ขอ 7.  การดําเนินการแขงขัน 
7.1 นักกีฬาท่ีสมัครเขารวมการแขงขัน ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งในการ

ลงทําการแขงขันฯ  
7.2 นักกีฬาทีมใดไมพรอมท่ีจะลงสนามการแขงขันฯ จากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไป 

แลวใหปรับนักกีฬาทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น   
ขอ 8.  การประทวงใหปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

8.๑ การยื่นประทวง ใหผูจัดการทีมเปนผูลงนามในการประทวง 
8.๒ การประทวงคุณสมบัตินักกีฬา   ใหผูประทวงยื่นคําประทวงพรอมดวยหลักฐาน ตาม 

แบบท่ีคณะกรรมการตัดสินกําหนดไว  ถาหลักฐานในการประทวงไมครบสมบูรณ ตามกําหนดดังกลาว
คณะกรรมการ  จะไมพิจารณาคําประทวงนั้น ๆ 

8.๓. เงินประกันการประทวง  ๑,๐๐๐  บาท  ถาการประทวงเปนผลจะคืนเงินประทวง  ถา 
กรณีการประทวงไมเปนผล เงินประกันการประทวงนี้จะถูกยึดทันที 
  8.๔.การประทวงจะประทวงคณะกรรมการตัดสินมิได 

8.๕.การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด 
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ขอ 9.   รางวัลการแขงขัน 

9.1 ฟุตบอลประชาชนชาย 7 คน  
  รางวัลท่ี   ๑  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   2  เงินรางวัล 3,0๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   3  เงินรางวัล 2,0๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   4  เงินรางวัล 1,0๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 

9.2 ฟุตซอลยุวชนชาย 15 ป   
  รางวัลท่ี   ๑  เงินรางวัล 2,5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   2  เงินรางวัล 1,5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   3  เงินรางวัล 1000  บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   4  เงินรางวัล 5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
 9.3 วอลเลยบอลประชาชนหญิง  
  รางวัลท่ี   ๑  เงินรางวัล 2,5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   2  เงินรางวัล 1,5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   3  เงินรางวัล 1,0๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   4  เงินรางวัล 5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 

9.4     เซปกตะกรอประชาชนชาย 
  รางวัลท่ี   ๑  เงินรางวัล 2,0๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   2  เงินรางวัล ๑,5๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   3  เงินรางวัล 1,0๐๐  บาท พรอมถวยรางวัล 
  รางวัลท่ี   4  เงินรางวัล 5๐๐   บาท   พรอมถวยรางวัล 
  
ขอ 10.   การยกเลิกการแขงขันฯ 
  ในกรณีท่ีกีฬาประเภทนั้นมีทีมสมัครเขารวมแขงขันนอยกวา 4 ทีม จะทําการยกเลิก
การแขงขันฯรายการกีฬาประเภทนั้นๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี     19  มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 

 
   นายสฤษดิ์   บัวลง 
 

       (นายสฤษดิ์   บัวลง) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาคอ 
 
 


