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10.1 การจัดการแข่งขันแบดมินตัน “คัมปู ทุ่งสงโอเพ่น 2011” คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2554 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคน จ าเป็นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญ

อย่างยิ่งของประเทศ เพราะจะเป็นผู้มีบทบาท และรับหน้าที่การพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กที่มี

คุณภาพในวันนี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นหรือสามารถพยากรณ์ได้ว่า ในอนาคตพวกเขาเหล่านั้นจะ

เป็นผู้น าที่ดีสามารถจะพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม 

 การที่เด็กจะเป็นผู้ที่มีความประพฤติตนในทางที่ดี และมีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

ได้นัน้ จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนในทางที่ดีทุก ๆ ด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญา ความรู้ในการด ารงชีวิต หรือทางด้านร่างกายและจิตใจ กีฬาเป็น

กิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีกระบวนการให้หลาย ๆ รูปแบบ ที่จะต้องมีองค์ประกอบในการพัฒนา ปรับปรุง 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้มีการพัฒนาที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และ

สังคม กล่าวคือ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี อารมณ์ 

และสังคม กล่าวคือ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี มี

อารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูน

สติปัญญา พัฒนาคุณลักษณะประจ าตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรม การเคารพ 

และปฏิบัติตามกฎกติกา การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ 

นอกจากนี้การกีฬายังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และร่วมแรง ร่วมใจฟันฝุาอุปสรรคของคนใน

หมู่คณะ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ตลอดจนไม่ติดเล่นเกมส์อินเตอร์เน็ตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคมตอ่ไป ในการนี้จึงจัดให้มกีารแขง่ขันแบดมินตันในรุ่นตา่ง ๆ  

 เทศบาลเมอืงทุ่งสง ในฐานะเป็นหนว่ยงานหนึ่ง ซึ่งมีหนา้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา กองการศึกษาจึงได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 

เยาวชนและประชาชน ซึ่งจัดใหม้ีการแขง่ขันแบดมินตัน โดยใช้ชื่อว่า “คัมปู ทุ่งสงโอเพ่น 2011” ครั้งที่ 2

ประจ าปี 2554 ขึน้ 

  

 

10. โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาเดก็ เยาวชน และประชาชน 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน และยกระดับการเล่นกีฬา

แบดมินตันของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ และอาชีพตอ่ไป 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้หันมาสนใจกีฬา

แบดมินตัน 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  28,440 บาท  
 

 วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 

2. ขออนุมัตโิครงการ 

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

4. จัดหากรรมการผู้ตัดสนิ 

5. จัดท าหนังสือเชิญแขกผูม้ีเกียรติ/เชิญรว่มงาน 

6. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการแขง่ขันฯ 

7. ด าเนนิการตามโครงการฯ 

8. สรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันฯ 

 

 กิจกรรมที่จัด 

 จัดการแข่งขันแบดมินตัน ในรุ่นดังตอ่ไปนี้ 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย-หญิง 

2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย-หญิง 

3. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย-หญิง 

4. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง 

5. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง 

6. รุ่นประชาชน (รุ่นผูป้กครองที่ไม่ได้เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา) 
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ผลการด าเนนิงาน 

 จัดการแข่งขันแบดมินตัน "คัมปู ทุ่งสงโอเพ่น  2011"  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2554  ระหว่าง      

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาความสามารถ ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน และยกระดับการเล่นกีฬาแบดมินตันของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ และอาชีพต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและ

กระตุน้ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นหันมาสนใจในกีฬาแบดมินตัน 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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10.2 การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัดนครศรธีรรมราช ประจ าปี 2554 

 หลักการและเหตุผล 

                การพัฒนาคน จ าเป็นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอัน

ส าคัญอย่างยิ่งของประเทศ เพราะจะเป็นผู้มบีทบาท และรับหนา้ที่การพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กที่มี

คุณภาพในวันนี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นหรือสามารถพยากรณ์ได้ว่า ในอนาคตพวกเขาเหล่านั้นจะ

เป็นผู้น าที่ดีสามารถจะพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความส าเร็จเจริญรุ่งเรือง  ทั้งทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม 

                การที่เด็กจะเป็นผู้ที่มีความประพฤติตนในทางที่ดี ละมีคูณภาพตามความต้องการของ

สังคมได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนในทางที่ดีทุกๆ

ด้าน ไม่วา่งจะเป็นทางดา้นสติปัญญา ความรู้ในการด ารงชีวิต หรือทางด้านร่างกายและจิตใจ กีฬาเป็น

กิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีกระบวนการในหลายๆรูปแบบ ที่จะต้องมีองค์ประกอบในการพัฒนา ปรับปรุง

ส่งเสริม  และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้มีการพัฒนาที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

กล่าวคือ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ที่มั่นคง 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูนสติปัญญา พัฒนา

คุณลักษณะประจ าตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต      

ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบ ความยุติธรรม การเคารพ และปฏิบัติตามกฎ

กติกา การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ นอกจากนี้การกีฬา

ยังก่อใหเ้กิดความสามัคคีกลมเกลียว และร่วมแรงร่วมใจฟันฝุาอุปสรรคของคนในหมู่คณะ รวมทั้งเป็น

ศูนย์รวมในการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนไม่ติดเล่นเกมส์อินเตอร์เน็ตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป ใน

การนี้จึงจัดให้มีการแขง่ขันแบมินตันในรุ่นต่างๆ 

                   เทศบาลเมืองทุ่งสง ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก 

เยาวชน และประชาชน โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา กองการศึกษาจึงได้จัดโครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัด

นครศรธีรรมราช ประจ าปี 2554 ขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล และยกระดับการเล่นกีฬา

บาสเกตบอลของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ และอาชีพตอ่ไป 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้หันมาสนใจกีฬา

บาสเกตบอล 
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งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

  9,885 บาท 
 

วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดการแข่งขัน 

2. ขออนุมัตโิครงการ 

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  

4. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  

5. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6. จัดหากรรมการผู้ตัดสนิ 

7. จัดท าหนังสือเชิญแขกผูม้ีเกียรติ/เชิญรว่มงาน 

8. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการแขง่ขันฯ 

9. ด าเนนิการตามโครงการฯ 

10. สรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันฯ 
 

 ผลการด าเนินงาน 

  จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2554   ระหว่าง     

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 ณ โรงยิมเนเช่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ความสามารถ ทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล และยกระดับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่น สู่ระดับประเทศและอาชีพต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้

เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้หันมาสนใจในกีฬาบาสเกตบอล 
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งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




