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35.1  จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ" ประจ าปี ๒๕๕๖ 
หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคน จ าเป็นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญอย่างยิ่ง
ของประเทศ เพราะจะเป็นผู้มีบทบาท และรับหน้าที่การพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กที่มีคุณภาพในวันน้ี   
ย่อมเป็นเครื่องช้ีวัดให้เห็นหรือสามารถพยากรณ์ได้ว่า ในอนาคตพวกเขาเหล่าน้ันจะเป็นผู้น าที่ดีสามารถจะ
พัฒนาประเทศชาติไปสู่ความส าเร็จเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
                การทีเ่ด็กจะเปน็ผูท้ีม่คีวามประพฤติตนในทางทีดี่ ละมคูีณภาพตามความต้องการของสงัคมได้น้ัน 
จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนในทางที่ดีทุกๆด้าน ไม่ว่างจะเป็น
ทางด้านสติปัญญา ความรู้ในการด ารงชีวิต หรือทางด้านร่างกายและจิตใจ กีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มี
กระบวนการในหลายๆรูปแบบ ที่จะต้องมีองค์ประกอบในการพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริม  และสนับสนุนให้เด็ก 
และเยาวชนได้มีการพัฒนาที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กล่าวคือ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูนสติปัญญา พัฒนาคุณลักษณะประจ าตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมยิ่งข้ึน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบ ความ
ยุติธรรม การเคารพ และปฏิบัติตามกฎกติกา การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
การเสียสละ นอกจากนี้การกีฬายังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และร่วมแรงร่วมใจฟันฝุาอุปสรรคของคน
ในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตลอดจนไม่ติดเล่นเกมส์อินเตอร์เน็ตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ต่อไป ในการนี้จึงจัดให้มีการแข่งขันแบดมินตันในรุ่นต่างๆ 
                   เทศบาลเมอืงทุง่สง ในฐานะเปน็หน่วยงานหน่ึง ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดักจิกรรม
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา กองการศึกษาจึงได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชน โดยใช้ช่ือว่า “การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ” ประจ าปี 2556 ขึ้น 
โดยจัดแข่งขันกีฬา ประเภททีมชาย ในรุ่นและประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. รุ่นอายุไมเกิน 12 ปี (เกิดปี พ.ศ.2544) 
2. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิดปี พ.ศ.2540) 
3. รุ่นประชาชนทั่วไป 
4. รุ่นอาวุโส 45 ปี ข้ึนไป 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความสามารถในการเล่น

กีฬา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดี และมี
ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

 

35.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
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มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวกันรวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และห่างไกลยาเสพติด 

2. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า เพื่อให้คนไทยมี
สุขภาพดี 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
207,480 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป  
  

สถานท่ีด าเนินงาน 
 แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
5. จัดท าระเบียบการแข่งขันฯ 
6. รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ พร้อมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ 
7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมแข่งขันฯ 
8. จัดท าหนังสือเชิญร่วมการแข่งขันฯ 
9. จัดหากรรมการผู้ตัดสิน 
10. จัดท าโปรแกรมการแข่งขันฯ 
11. จัดเตรียมสนามแข่งขันและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันฯ 
12. ด าเนินการตามโครงการฯ 
13. สรุปและประเมินผลการแข่งขันฯ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ" ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - ผลการด าเนินงาน เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกฎกติกาการแข่งขันฟุตซอล
และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างถูกต้อง 
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35.2  จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านยาเสพติด"ทุ่งสงเกมส์"  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคน จ าเป็นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญอย่างยิ่ง
ของประเทศ เพราะจะเป็นผู้มีบทบาท และรับหน้าที่การพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กที่มีคุณภาพในวันน้ี   
ย่อมเป็นเครื่องช้ีวัดให้เห็นหรือสามารถพยากรณ์ได้ว่า ในอนาคตพวกเขาเหล่าน้ันจะเป็นผู้น าที่ดีสามารถจะ
พัฒนาประเทศชาติไปสู่ความส าเร็จเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
                การทีเ่ด็กจะเปน็ผูท้ีม่คีวามประพฤติตนในทางทีดี่ ละมคูีณภาพตามความต้องการของสงัคมได้น้ัน 
จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนในทางที่ดีทุกๆด้าน ไม่ว่างจะเป็น
ทางด้านสติปัญญา ความรู้ในการด ารงชีวิต หรือทางด้านร่างกายและจิตใจ กีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มี
กระบวนการในหลายๆรูปแบบ ที่จะต้องมีองค์ประกอบในการพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริม  และสนับสนุนให้เด็ก 
และเยาวชนได้มีการพัฒนาที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กล่าวคือ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูนสติปัญญา พัฒนาคุณลักษณะประจ าตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมยิ่งข้ึน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบ ความ
ยุติธรรม การเคารพ และปฏิบัติตามกฎกติกา การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
การเสียสละ นอกจากนี้การกีฬายังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และร่วมแรงร่วมใจฟันฝุาอุปสรรคของคน
ในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตลอดจนไม่ติดเล่นเกมส์อินเตอร์เน็ตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ต่อไป ในการนี้จึงจัดให้มีการแข่งขันแบดมินตันในรุ่นต่างๆ 
                   เทศบาลเมอืงทุง่สง ในฐานะเปน็หน่วยงานหน่ึง ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดักจิกรรม
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา กองการศึกษาจึงได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชน โดยใช้ช่ือว่า จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านยาเสพติด"ทุ่งสงเกมส์"  ประจ าปี ๒๕๕๖  
ขึ้น โดยจัดแข่งขันกีฬา ประเภททีมชาย ในรุ่นและประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. รุ่นอายุไมเกิน 12 ปี  
2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
3. รุ่นประชาชนชาย ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. รุ่นอาวุโสทั่วไป ชาย 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความสามารถในการเล่น

กีฬา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการเล่น
กีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียว
กันรวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ห่างไกลยาเสพติด 

2. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า เพื่อให้คนไทยมี    
สุขภาพดี 
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งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
๒๓๕,๑๗๐ บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 5 – 11 เมษายน 2556 
  

สถานท่ีด าเนินงาน 
 แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

วิธีด าเนินงาน 
๑. ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
5. จัดท าระเบียบการแข่งขันฯ 
6. รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ พร้อมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ 
7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมแข่งขันฯ 
8. จัดท าหนังสือเชิญร่วมการแข่งขันฯ 
9. จัดหากรรมการผู้ตัดสิน 
10. จัดท าโปรแกรมการแข่งขันฯ 
11. จัดเตรียมสนามแข่งขันและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันฯ 
12. ด าเนินการตามโครงการฯ 
13. สรุปและประเมินผลการแข่งขันฯ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 - จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านยาเสพติด"ทุ่งสงเกมส์"  ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - ผลการด าเนินงาน เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกฎกติกาการแข่งขันแบบใหม่ที่
ดีย่ิงข้ึนและรู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
  
 




