
                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
  

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

163 

 

 
 

34.1  จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ประจ าปี 2555 “ SINGORA GAMES 
2012” กิจกรรมเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ช่วงท่ี 1 

หลักการและเหตุผล 
 อ้างถึงหนังสือเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 52006.8/ว.294 ลว. 17 กรกฏาคม 2555 แจ้งว่า 
เทศบาลนครสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2555  โดยใช้ช่ือการแข่งขันว่า “ SINGORA 
GAMES 2012” สามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2555 ณ สนาม
กีฬาติณสูลานนท์ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ และสนามกีฬาในเขตอ าเภอเมืองสงขลา ก าหนดรุ่นอายุการ
แข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , 14 ปี , 16 ปี และ 18 ปี จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬา 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา (ชาย-หญิง) ฟุตบอล (ชาย) ฟุตซอล (ชาย) วอลเลย์บอลในร่ม (ชาย-หญิง) 
วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) แบดมินตัน (ชาย-หญิง) เปตอง (ชาย-หญิง)      
กีฬาเทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง) และกีฬาสาธิตบังคับ 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (หญิง) ฟุตซอล (หญิง) 
หมากฮอส (ชาย-หญิง) และเทนนิส (ชาย-หญิง) และเชิญเทศบาลเมืองทุ่งสงส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ ในการ
นี้ คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติให้ส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาในครั้งนี้ โดยใช้ช่ือทีมว่า “ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง” และเพื่อให้การจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการ
จัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2555 “ SINGORA GAMES 2012” ระหว่างวันที่15-26 
ตุลาคม 2555 ณ เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 
 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา 
ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของคณะนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และได้รับการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนทีมภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการเล่นกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง รักการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอัน
จะน าไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และห่างไกลยาเสพติด 

3. เพื่อสร้างความสามัคคีของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง กับ อปท.อื่นๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 

 

34. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
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4. นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมภาคใต้ ไปท าการแข่งขันใน
รองชองชนะเลิศระดับประเทศ 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
   ๑,๐๘๑,๐๖๕ บาท 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และก าหนดวันเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-

กรีฑา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าโครงการ เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
5. จัดท าเอกสารและหลักฐานนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่งยังเทศบาลนครตรัง 
6. ประชุมคณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
7. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา 
8. จัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬา-กรีฑา พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม 
9. ด าเนินการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10.1 ฝึกซ้อม  ช่วงเช้า  เวลา  05.00 – 07.00 น.  
    ช่วงเย็น  เวลา  16.00 – 18.30 น.  
10.2 กีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปประลองกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการ         
เพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับทีมนักกีฬา-กรีฑา 
10.3 ให้สต๊าฟโค้ชแต่ละประเภทกีฬา จัดท าโปรแกรมการฝึกซ้อม ตลอดจนการประเมินผลการ
ฝึกซ้อม 

 11.  สรุปและประเมินผลโครงการ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 จัดส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ดังนี้ 
   -  เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา - กรีฑา (ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)  
  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาล          
นครสงขลา  จ.สงขลา 
 ผลการด าเนินงาน  นักกีฬาได้รับรางวัล ๑๗ เหรียญทอง ๒๓ เหรียญเงิน ๒๖ เหรียญทองแดง     
อันดับ ๔ ของภาคใต้   
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34.2 จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งท่ี 30 ประจ าปี 2555  “นครพิษณุโลกเกมส์” 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติให้ส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
“SINGORA GAMES 2012” ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2555 ณ เทศบาล
นครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยใช้ช่ือทีมว่า “ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง” ปรากฏว่านักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสง ได้สิทธ์ิเป็นตัวแทนทีมภาคใต้ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “นครพิษณุโลกเกมส์” ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 
19-28 ธันวาคม 2555 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย 

1. กีฬาฟุตบอล   รุ่นอายุไม่เกิน 14 , 16 ปี ชาย  
2. กีฬาวอลเลย์บอล  รุ่นอายุไม่เกิน 14 , 16 ปี หญิง  
3. กีฬาเปตอง   รุ่นอายุไม่เกิน 16 , 18 ปี หญิง  
4. กีฬาแบดมินตัน  รุ่นอายุไม่เกิน 14 , 18 ปี ชาย  
5. กีฬาหมากรุกไทย  รุ่นอายุไม่เกิน 14 , 16 , หญิง ปี ชาย – หญิง 
6. กีฬาหมากฮอสไทย  รุ่นอายุไม่เกิน 12 , 14 , 16 , 18 ปี ชาย – หญิง 
7. กรีฑา   รุ่นอายุไม่เกิน 12 , 14 , 16 , 18 ปี ชาย – หญิง 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ

ทางด้านกีฬา ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของคณะนักกีฬา-กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 

และรางวัลรองชนะเลิศ 2 ที่ได้เป็นตัวแทนทีมภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ เทศบาลนครพิษณุโลก 
2. เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่ความเป็นเลิศ 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 ๖๖๗,๑๓๙.๖๐ บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 

2555  
2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 

ธันวาคม 2555 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  

สถานท่ีด าเนินงาน 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
2. เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีด าเนินงาน 
1. รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 
2. ประชุม ผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และก าหนดวันเข้าค่ายเก็บตัว

นักกีฬา-กรีฑา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าโครงการ เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
5. จัดท าเอกสารและหลักฐานนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่งยังเทศบาลนครตรัง 
6. ประชุมคณะกรรมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
7. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา 
8. จัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬา-กรีฑา พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม 
9. ด าเนินการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

9.1  ฝึกซ้อม  ช่วงเช้า  เวลา  05.00 – 07.00 น.  
    ช่วงเย็น  เวลา  16.00 – 18.30 น.  
  9.2  กีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปประลองกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับทีมนักกีฬา-กรีฑา 
  9.3 ให้สต๊าฟโค้ชแต่ละประเภทกีฬา จัดท าโปรแกรมการฝึกซ้อม ตลอดจนการประเมินผล

การฝึกซ้อม 
10. จัดท าค าสั่งให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และนักเรียนไป

ราชการ 
11. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนไปราชการ 
12. ด าเนินการส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2555 “นคร
พิษณุโลกเกมส์” ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา แต่ละประเภท 

13. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ ๓๐  ประจ าปี ๒๕๕๕ ระหว่าง        
วันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 รางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  

 ได้อันดับ  31  ของประเทศ จาก 231 องค์กร 
 ได้อันดับ  9 ของประเทศ 
 เหรียญรางวัล  1  เหรียญทอง  

   2  เหรียญเงิน  
   3  เหรียญทองแดง  
 
 
 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
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 ดังนี.้-  
 เหรียญทอง 

1. ว่ิง 100 เมตร 16 ปี  ชาย นายศุภฤกษ์   สุขสวัสดิ์ ม.3  ท.5  
 เหรียญเงิน  

1. กระโดดสูง  12 ปี ชาย เด็กชายจิรภัทร   เกิดบัวทอง ป.6 ท.4  
2. ว่ิงผลัด 4x400 ม. 16 ปี หญิง นางสาวสุภัชชา  กลิ่นรักษา ม.3 ท.5  

นางสาววิชุดา พิรุณกาญจน์ ม.3  ท.5  
นางสาวตุลยา   อินทรโยธา ม.3 ท.5  
เด็กหญิงตวงรักษ์  อาวรณ์เจริญ ม.1 ม.5  
เด็กหญิงกฤติมา  ชัยเพชร  ม.2 ม.5  
เด็กหญิงศิริวรรณ  กุญชรินทร์ ป.6 ท.5  

 
 เหรียญทองแดง 

1. หมากออสไทย 12 ปี หญิง เด็กหญิงพจน์ธิยา  ใจกระจ่าง ป.5 ท.1  
2. กระโดดไกล  14 ปี ชาย เด็กชายญานุวัฒน์  สุธีรกิล ม.2 ท.3  
3. ทุ่มน้ าหนัก  14 ปี หญิง เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์ณรงค์ ม.2 ท.3  
4. ว่ิงผลัด 4X100ม. 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนา  แดงรักษา  ม.2 ท.5  

เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลอดวงค์ ม.2 ท.5  
เด็กหญิงปวีณา  เมฆจันทร์ ม.2 ท.5  
เด็กหญิงภาวดี  อรุโณ  ม.2 ท.5  
เด็กหญิงชนินาถ  แก้วทอง ม.1 ท.5  
เด็กหญิงบุษยมาศ  ช่วยคง ม.2 ท.5  

5. ว่ิงผลัด 4X400ม. 14 ปี หญิง  เด็กหญิงรัตนา  แดงรักษา  ม.2 ท.5  
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลอดวงค์ ม.2 ท.5  
เด็กหญิงปวีณา  เมฆจันทร์ ม.2 ท.5  
เด็กหญิงภาวดี  อรุโณ  ม.2 ท.5  
เด็กหญิงชนินาถ  แก้วทอง ม.1 ท.5  
เด็กหญิงบุษยมาศ  ช่วยคง ม.2 ท.5  

 

 

 

 




