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9.1 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 “นครตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 

25 ตุลาคม – 3 พฤศจกิายน 2554 ณ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

หลักการและเหตุผล 

 ตามหนังสือส านักงานเทศบาลนครตรัง ที่ ตง52004/1929 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 แจ้งว่า 

เทศบาลนครตรัง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า       

“นครตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตรัง และ

เชญิเทศบาลเมอืงทุ่งสงส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติ

ให้ส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยใช้ชื่อทีมว่า   

“เทศบาลเมอืงทุ่งสง” 

 เพื่อให้การส่งนักกีฬา – กรีฑาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ด าเนินการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศขึน้ 
 

วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะและ

ความสามารถในการเล่นกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างตอ่เนื่องเป็นระบบ 

2. เพื่อสร้างนักกีฬาและผลงานทางการกีฬาของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

3.  เพื่อสร้างความสามัคคีของพนักงานครู เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง กับเทศบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง รักการออกก าลังกายหรือเล่น

กีฬาอันจะน าไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และหา่งไกลยาเสพติด 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

 1,085,840  บาท 

 

 

9. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
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วิธีด าเนินการ 

1. รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 

2. ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา วางแผนและเตรียมการ และแต่งตั้งสต๊าฟ

คัดเลือกตัวนักกีฬา-กรีฑาแตล่ะประเภทกีฬา 

3. คัดเลือกตัวนักกีฬา-กรีฑา นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 5 โรงเรียน 

เป็นตัวแทนทีมนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

4. จัดท าโครงการ เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัตโิครงการ 

5. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. จัดท าเอกสารและหลักฐานนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่งยังเทศบาลนครตรัง 

7. ประชุมคณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

8. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา 

9. จัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬา-กรีฑา พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม 

10. ด าเนนิการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา*กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10.1 ฝกึซ้อม  ช่วงเช้า  เวลา  05.00 – 07.00 น. 

    ช่วงเย็น  เวลา  16.00 – 18.30 น. 

10.2 กีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปประลองกับหนว่ยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับทีมนักกีฬา-กรีฑา 

10.3 ให้สตา๊ฟโค้ชแตล่ะประเภทกีฬา จัดท าโปรแกรมการฝึกซ้อม ตลอดจนการประเมินผล

การฝึกซ้อม 

 11. ประชุมสต๊าฟโค้ช เพื่อสรุปผลการฝึกซ้อมนักกีฬา-กรีฑา แตล่ะประเภท 

 12. จัดท าค าสั่งให้พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ

นักเรียนไปราชการ 

 13. ด าเนินการส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 “นครตรัง

เกมส์” ตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา แตล่ะประเภท 

 14. สรุปและประเมินผลโครงการ 

กิจกรรมที่จัด 
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ผลการด าเนนิงาน 

 ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก

ระดับภาคใต้ "นครตรังเกมส์" ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม -3 พฤศจกิายน 2554  

สรุปผลการแข่งขัน ได้ดังน้ี 

 อันดับ 4 ของภาคใต้  

 คะแนนรวมกรฑีา รองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี ชาย 

   รองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี หญิง 

   รองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 

 เหรยีญรางวัล  19 เหรียญทอง  

   33  เหรียญเงิน  

   20 เหรียญทองแดง  

 และทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมภาคใต้ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

อปท.แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ" 

 

ข้อเสนอแนะ 

 โครงการเกี่ยวกับการจัดส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งเปูาหมายไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ให้ตั้งชมรมกีฬาแต่ละประเภทขึ้นแล้วคอยติดตามดูว่าแต่ละชมรมมีสมาชิกเพิ่มขึ้น

หรอืไม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                           [41] 
 

 

งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 

9.2 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554  “นครหาดใหญ่เกมส์” 

ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2555 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง ได้อนุมัตใิห้ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  

ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 “นครตรังเกมส์” โดยใช้ชื่อทีมว่า “เทศบาลเมืองทุ่งสง”ระหว่างวันที่ 25 

ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2554  ณ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ การแข่งขันกีฬาดังกล่าว   

ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่านักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้สิทธิ์ เป็นตัวแทนทีมภาคใต้  

ไปท าการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ ชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 “นครหาดใหญ่เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2555       

ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 

1. กีฬาฟุตบอล ชาย    รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี 

2. กีฬาวอลเลย์บอลในรม่ หญิง   รุ่นอายุไม่เกิน  12,14,16 ปี 

3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง  รุ่นอายุไม่เกิน  12,14,16,18  ปี 

4. กีฬาเปตอง  ชาย-หญิง     รุ่นอายุไม่เกิน  12,14,16,18  ปี 

5. กีฬาแบดมินตัน  ชาย-หญิง   รุ่นอายุไม่เกิน  12,14,16,18  ปี 

6. กีฬาหมากรุกไทย/หมากฮอสไทย ชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน  12,14,16 ปี 

7. กรีฑา ชาย-หญิง    รุ่นอายุไม่เกิน  12,14,16,18  ปี 

เพื่อให้การสง่นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมภาคใต้ ไปเข้า

ร่วมแข่งขันครั้งนี ้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม การจัดส่ง

นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้ ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 

“นครหาดใหญ่เกมส์” นั้น 
 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้สิทธิ์ เป็นตัวแทนทีมภาคใต้ ไปเข้า       

ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ         

ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการกีฬาของนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง      

สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพตอ่ไป 
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 3. เพื่อสร้างนักกีฬาและผลงานทางการกีฬาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  817,765 บาท  
 

วิธีด าเนินการ 

1. รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 

2. ประชุมผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ของแต่ละชนิดกีฬา-กรีฑา ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมภาคใต้ 

เพื่อสรุปผลการแขง่ขัน และวางแผนในการเตรียมทีม/ฝึกซ้อม 

3. นักกีฬา-กรีฑา ท าการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน ทุกวัน (หยุดเสาร์และอาทิตย์) 

4. จัดท าโครงการ เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัตโิครงการ 

5. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา  

6. ประชุมคณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

7. จัดท าหนังสือขออนุญาตผูป้กครองนักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา 

8. จัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬา-กรีฑา พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม 

9. ด าเนนิการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา*กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

9.1 ฝกึซ้อม  ช่วงเช้า  เวลา  05.00 – 07.00 น. 

    ช่วงเย็น  เวลา  16.00 – 18.30 น. 

9.2 กีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปประลองกับหนว่ยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับทีมนักกีฬา-กรีฑา 

9.3 ให้สต๊าฟโค้ชแต่ละประเภทกีฬา จัดท าโปรแกรมการฝึกซ้อม ตลอดจนการประเมินผล

การฝึกซ้อม 

          10. ประชุมสต๊าฟโค้ช เพื่อสรุปผลการฝึกซ้อมนักกีฬา-กรีฑา แตล่ะประเภท 

11. จัดท าค าสั่งให้พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ

นักเรียนไปราชการ 

12. ด าเนินการส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2554        

“นครตรังเกมส์” ตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา แตล่ะประเภท 

13. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 

ผลการด าเนนิงาน 

 จัดส่งนักกีฬา - กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ นครหาดใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2555  

สรุปผลการแข่งขัน ได้ดังน้ี 

 อันดับ 16 ของระดับประเทศ 

 เหรยีญรางวัล  3  เหรียญทอง  

   3  เหรียญเงิน  

   12 เหรียญทองแดง  
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ ครั้งท่ี 29 ประจ าปี 2554  “นครหาดใหญ่เกมส์” 
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งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




