
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562 “เมืองชุมพรเกมส์” 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งข้นกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งนักกีฬา
ของตนเองเข้าแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองจัดเอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
เป็นผู้จัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดร่วมกันหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และให้รวมถึงการแข่งขัน
ก็ฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หมวด ๓ ข้อ ๙ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับ ๓ )  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่มา : อ้างถึงหนังสือเทศบาลเมืองขุมพร ที่ ชพ ๕๒2๐๔/ว1๒๖๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
แจ้งว่า เทศบาลเมืองชุมพร  ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๓๗
ประจ าปี ๒๕๖๒ “เมืองชุมพรเกมส์”  ระหว่างวันที่ ๒1 - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 1๑ 
ชนิด ประกอบด้วยฟุตบอล ฟุตชอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เทบิลเทนนิส เปตอง เซปัก
ตะกร้อ แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอสไทย และกรีฑา ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้ที่และผู้เกี่ยวข้องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันฯ และเชิญเทศบาลเมืองทุ่งสงส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันฯ ในการนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติให้ส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้  โดยใช้ชื่อทีมว่า  “ ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ” และเพ่ือให้การจัดส่งนักกีฬา -    
กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงจัด
ให้มีโครงการจัดส่งนักกีฬา - กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ประจ าปี ๒๕๖๒ กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่  ๓๗ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบนบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
 

 

 
 



๒ 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กลยุทธ์ที่ ๗ สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่อาชีพในระดับสากล และ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้นกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี ๒๕๖2 หน้า 15๓ ล าดับที่ ๒  
 
๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือจัดส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓7 ประจ าปี ๒56๒ “เมืองชุมพรเกมส์” 

๒. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้าน
กีฬา  ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคีของคณะนักกีฬ - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ 

๓. นักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา - กรีทา ทีมภาคใต้
ไปเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
 
3.กลุ่มเป้าหมาย 

- คณะผู้บริหาร พนักงานทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย 

๑. นักกีฬา - กรีฑา (นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง)   จ านวน ๑๙๗ คน 
๒ ผู้ควบคุมทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง)

          จ านวน 33 คน 
๓ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง      จ านวน ๒๐ คน 

รวม  ๒๕๐ คน  
 
๔. ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนนักกีฬา - กรีฑา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
เชิงคุณภาพ 
-นักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ทีมเวิร์ค และเป็น

การเพ่ิมเทคนิคต่าง ๆ ของกีฬาแต่ละประเภท ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันฯ 
 
เชิงประโยชน์ 
-นักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา - กรีทา ทึมภาคใต้ไป

เข้าร่วมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย   รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๗ ประจ าปี ๒๕๖๒  ตลอดจนนักกีฬากรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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๕. วิธีด าเนินการ 
จัดส่งเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นและประเภทกีฬาต่างๆ  ดังนี้ 
๑. กีฬาฟุตบอลชาย   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒,๑๔,1๖ ปี  ชาย 
๒ กีฬาฟุตซอล     รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒,๑๔ ปื   ชาย  
๓ กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔,๑๖ ปี    หญิง 
๔. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒,๑๙,1๖,๑๘ ปี   ชาย-หญิง  
๕ กีฬาเปตอง    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒,๑๙.๑๖,๑๘ ปี   ชาย-หญิง  
๖ ก็ฬาแบดมนิตัน   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี   ชาย หญิง 
๗ กีฬาหมากรุก    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี   ชาย-หญิง 
๘. กีฬาหมากฮอสไทย   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี   ชาย-หญิง 
๙. กรีฑา    รุ่นอายุไม่เกิน ๑2,๑๙.1๖,1๘ปี  ชาย-หญิง 

 
๖. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 

๑ รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 
๒ จัดท าโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ 
๓. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมนักก็ฬากรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬากรีฑา ทีมเทศบาล 

เมืองทุ่งสง ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๕. จัดท าหนังสือขออนุญาติผู้ปกครองให้นักเรียนเข้ค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 
๖. ด าเนินการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีทา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

๖.๑ ฝึกซ้อม ช่วงเช้าเวลา 0๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 
ช่วงบ่ายเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. 

๖.๒ น านักกีฬา-กรฑีา ไปประยองกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ 
ความแข็งแกร่งให้กับทีมนักกีฬา-กรีฑา 

๗. ประชุมสต๊าฟโค้ช เพ่ือสรุปผลการฝึกซ้อมนักกีฬา-กรฑีา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่ละประเภท 
๘. จัดซื้อ/จดัจา้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการแข่งขันฯ 
๙. จัดท าค าสั่งให้พนักงนเทศบาล พนักงานครูทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และนักเรียน 

ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
1๐. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนไปราชการ 
๑๑. น านักกีฬากรีฑาทีมเทศบาลมืองทุ่งสงไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามโปรแกรมการแข่งขันแต่ละ

ชนิดกีฬา 
1๒. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการโครงการฯ 
๑. เข้าค่ายเก็บตวัฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๒. เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1๙ -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
๘.สถานที่ด าเนินโครงการ 

๑. ฝึกซ้อม ณ สนามกีฬาต่าง ๆในสังกัดเทบาลมืองทุ่งสง และสนามกีฬาต่ง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 
๒. แข่งขัน ณ สนามกีฬาต่าง ๆ ภายในจังหวัดชุมพร 

 
9. รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

งบประมาณแหล่งที่มา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมือง  
ทุ่งสง กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมแขง่ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย งบประมาณตั้งไว้ 1,๒๐0,๐๐๐ บาท โอนพิ่ม ๕๔๐,๐๐๐ บาท  
 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที ่๓๗ ประจ าปี ๒๕๖๒ “เมืองชุมพรเกมส์” 

๒. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคีของคณะนักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ 

๓. นักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมภาคใต้  ไปท าการแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

 
    
11.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายน าผล
ที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1.เทศบาลสามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อน าการประเมินไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                        
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดึ 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” 
 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการจัดส่งนักกีฬา -

กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  
ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้
ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 
ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 80 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 80  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอน
การประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓7 ประจ าปี ๒56๒ “เมืองชุมพร
เกมส์”  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา  
ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคีของคณะนักกีฬ - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน และนักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนนักกีฬา - กรีทา ทีมภาคใต้ไปเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
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1.ขอบเขตการประเมิน  
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีม
เทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนในชุมชนนั้น หรือบริเวณใกล้เคียง และผู้เข้าร่วม
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม 
จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”  อาทิเช่น นักกีฬา ผู้
ควบคุมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการการควบคุม 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”  ในครั้งนี้  วันที่  19 - 31 ตุลาคม 2562  ณ จังหวัดชุมพร 
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่  1.โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”   2.เอกสารก าหนดการ 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซ่ึงได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 
ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”   
 
 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในชุมชนนั้น หรือบริเวณใกล้เคียง และผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่ง
นักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา 
– กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”   และด าเนินการทอดแบบสอบถาม
ทั้งหมด 100 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80  
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๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 
ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562 “เมืองชุมพร
เกมส์”   ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ 
ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เครา ะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  

 
 
 
 



๘ 
 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์”   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00  – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
   
   

 
   

 

 
 

   
 



๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” 
 
การประเมินแบบท่ี ๑. ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
          ชาย 41 51.30 
         หญิง 39 48.80 

รวม 80 100.00 
 

อภิปรายผล  

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศชาย  จ านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 และเป็นเพศหญิง  จ านวน 39  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.80 ตามล าดับ 

  
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทกีฬาที่
เข้าร่วมการแข่งขัน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน   

กีฬาฟุตบอล  23 28.80 
กีฬาฟุตซอล  12 15.00 
กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม 5 6.30 
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  5 6.30 
กีฬาเปตอง  12 15.00 
กีฬาแบดมินตัน  8 10.00 
กีฬาหมากรุก - - 
กีฬาหมากฮอสไทย 1 1.30 

      กรีฑา 14 17.50 
รวม 80 100.00 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล
จ านวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมาระบุว่าเป็นนักกีฬาประเภทกรีฑา จ านวน 14  คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.50 รองลงมาระบุว่าเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาฟุตซอล และกีฬาเปตอง จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 รองลงมาระบุว่าเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาแบดมินตัน จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 



๑๐ 
 

ระบุว่าเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม และวอลเลย์บอลชายหาด  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  
6.30 และล าดับสุดท้ายระบุว่าเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาหมากฮอสไทย  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  1.30 
ตามล าดับ                  
 
การประเมินแบบท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ   
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
         1.จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย “เมืองชุมพรเกมส์” สามารถแสดงออกถึงทักษะ
ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความ
สามัคคีของคณะนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงใด                             

4.47 0.69 89.40 มาก 

2.จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย “เมืองชุมพรเกมส์” สามารถท าให้นักกีฬา-กรีฑา  
ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมภาคใต้ไปเข้า
ร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพียงใด 

4.58 0.63 91.60 มากที่สุด 

3.การอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “เมืองชุมพรเกมส์” 

4.39 0.82 87.80 มาก 

4.การอ านวยความสะดวกเก่ียวกับ อาหาร/สถานที่พัก  4.33 0.87 86.60 มาก 
5.การประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน 4.49 0.78 89.80 มาก 

6.ความประทับใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “เมืองชุมพรเกมส”์ 

4.43 0.86 88.60 มาก 

รวม 4.45 0.78 88.97 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในครั้งนี้ มี
ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี ้

 
1. จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “เมืองชุมพรเกมส์” 

สามารถท าให้นักกีฬา-กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมภาคใต้ไปเข้าร่วม
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 
 
 



๑๑ 
 

3. จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “เมืองชุมพรเกมส์” 
สามารถแสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี
ของคณะนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันได้เพียงใด   ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก    

4. ความประทับใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
“เมืองชุมพรเกมส์”   ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก  

5. การอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย “เมืองชุมพรเกมส์”  ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

6. การอ านวยความสะดวกเก่ียวกับ อาหาร/สถานที่พัก  ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 88.97 
 



๑๒ 
 

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 
 ประจ าปี 2562 “เมืองชุมพรเกมส์” 

 
 

๑. อันดับ ๕ ของภาคใต้ จาก ๕๖ อปท. 
๒. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ   คะแนนรวมกรีทา    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ปี   หญิง 
๓. ถ้วยรางวัสชนะเลิศ   คะแนนรวมกรีฑา    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  หญิง 
๔. เหรียญรางวัล  ผลปรากฏว่าได้               ๒๑ เหรียญทอง 

11 เหรียญเงิน 
   18 เหรียญทองแดง 

 
ดังนี้. 

เหรียญทอง ๒๑ เหรียญ     ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
1 แบดมินตัน 12 ปี หญิง 1.เด็กหญิงสุพิชชญา มณีโชติ รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 
2 เปตองชูตต้ิง 12 ปี ชาย 1.เด็กชายสมโชค ศักดิ์ศร ี รร.ท.วัดโคกสะท้อน ป.6 
3 เปตองชูตต้ิง 16 ปี ชาย 1.นางสาววรรณิดา สมมิตร์ รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.3 
4 เปตองชูตต้ิง ๑๘ ปี หญิง 1.นางสาวกรพินธุ์ บุญยังดี รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.๕ 
5 เปตอง ๑๖ ปี บุคคล

หญิง 
1. เด็กชายพิภูษณะ ศรีรอด รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.1 

6 เปตอง 16 ปี หญิงคู ่ 1.นางสาวชนิกานต์ ชูบุญศรี 
2.นางสาววรรณิดา สมมิตร์ 
 3.นางสาวทิพย์ธิดา สามใหม่ 

รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.3 
ม.3 
ม.3 

7 เปตอง 18 ปี หญิงคู่ 1.นางสาวกรพินธุ์ บุญยังดี 
2.นางสาวทิพวรรณ์ ชูยัง 
3.นางสาวนภัสสร แก้วสุขใส 

รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.5 
ม.5 
ม.5 

8 เปตอง ๑๖ ปี ทีมชาย 
 

1.นายธีระวัฒน์ จริตงาม 
2.นายยศกร แก้วสามารถ 
3.นายพีรวิชญ์ หลักแหลม 
4.นายณัฏธุ์กรภัทร ไชยรัตน์ 

รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.4 
ม.3 
ม.3 
ม.3 

9 เปตอง 
 

16 ปี ทีมหญิง 1.นางสาวชนิกานต์ ชูบุญศรี 
2.นางสาววรรณิดา สมมิตร์ 
3.นางสาวทิพย์ธิดา สามใหม ่
4.เด็กหญิงศภรัตน์ สุชาติพงศ ์

รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.2 

10 วอลเลย์บอล
ชายหาด 

๑๒ ปี หญิง 
 

1.เด็กหญิงกชกร เลี้ยงพงษ ์
2.เด็กหญิงศรีวิไล คีรีรักษ 
3.เด็กหญิงอิงหทัย บุญเผย 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ป.6 
ป.6 
ม.1 



๑๓ 
 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
11 วอลเลย์บอล

ชายหาด 
14 ปี ชาย 1.เด็กชายคฑาวุฒิ กลบีแก้ว 

2.เด็กชายชัยวัฒน์ หมวดทอง 
3.เด็กชายสรวิศ นวลอ่อน 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ม.2 
ม.2 
ม.2 

12 วิ่ง 200 เมตร 16 ปี ชาย 1.นายพงศกร จิตตรง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
13 วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง 1.นางสาวสุพรรษา เศษบุษผา รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.6 
14 วิ่ง 800 เมตร 16 ปี หญิง 1.นางสาวประภัสสร แสงสูง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
15 วิ่ง 1,500 เมตร 16 ปี หญิง 1.นางสาวประภัสสร แสงสูง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
16 วิ่ง 3,000 เมตร 16 ปี หญิง 1.นางสาวประภัสสร แสงสูง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
17 วิ่ง 5,000 เมตร 16 ปี ชาย 1.เด็กชายศักณิเดช ไชยกล รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
18 วิ่งผลัด 4 x 400 

เมตร 
16 ปี หญิง 1.นางสาวจิดาภา แสงทะรา 

2.นางสาววอนันตา ทองคุปต์ 
3.นางสาวกนกพิมพ์ เยอรมัน    

  4.นางสาวประภัสสร แสงสูง 
5.นางสาวมนัสนันท์ ส าอางกาย 
6.นางสาวศุภลักษณ์  ลาภเจริญ 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 

19 ทุ่มน้ าหนัก 16 ปีหญิง 1.นางสาวศุภลักษณ์ ลาภเจริญ รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
20 ขว้างจักร 16 ปีหญิง 1.นางสาวศุภลักษณ์ ลาภเจริญ รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
21 กระโดดสูง 18 ปี หญิง 1.นางสาวสุพรรษา เศษบุษผา รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.6 

 
 

เหรียญเงิน  1๑ เหรียญ     ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
1 หมากฮอสไทย  12 ปี หญิง 1.เด็กหญิงลักษณ์นารา แสงไกร รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 
2 เปตอง 14 ปี  

บุคคลชาย 
1.เด็กชายภารุจ ยุทธไชย รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.3 

3 เปตอง 16 ปี ชาย 1. เด็กชายธนภัทร์  ละอองแก้ว 
2.เด็กชายณัฐพลท์ อาจไพรินทร์ 
3.เด็กชายภารุจ ยุทธไชย 

รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

ม.2 
ม.3 
ม.3 

4 วิ่ง 200 เมตร ๑๘ ปี หญิง 1.นางสาวสุพรรษา เศษบุษผา รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.6 
5 วิ่ง 400 เมตร ๑๖ ปี ชาย 1. นายภูมิพัฒน์ จินดาวงค์ รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
6 วิ่ง 1,500 เมตร 16 ปี หญิงคู ่ 1.เด็กหญิงศิริวิมล ไชยเดช รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.1 
7 วิ่งผลัด 4x400 

เมตร  
18 ปี หญิง 1.นางสาวสุวิมล พราหมชูบัว 

2.นางสาววรรณวิสา แสงทะรา 
 3.นางสาวสุพรรษา เศษบุษผา 
4.นางสาวณัฏฐกมล ชัยเดช  

รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร. มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 



๑๔ 
 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
5.เด็กหญิงจารุวรรณ ราหา 
6.นางสาวทัศพิชา แย้มมะลิ 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ม.1 
ม.1 

8 ทุ่มน้ าหนัก 18 ปี หญิง 1.นางสาวกนมชนก มณีพรหม  รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
9 ขว้างจักร 18 ปี หญิง 1.นางสาวกนมชนก มณีพรหม รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 

10 พุ่งแหลน 18 ปี หญิง 1.เด็กหญิงจารุวรรณ ราหา รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.1 

11 เขย่งก้าวกระโดด 18 ปีหญิง 1.เด็กหญิงจารุวรรณ ราหา รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.1 

 
เหรียญทองแดง 14 เหรียญ     ประกอบด้วย 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
1 ฟุตบอล 12 ปี ชาย 1.เด็กชายณฐพฤทธ์ ทองสีนวล 

2.เด็กชายกัมปนาท อินทมา 
3.เด็กชายนนทวัฒน์ สุดชู 
4.เด็กชายกฤตานนท์ ฤทธิศักดิ์ 
5.เด็กชายวรินทร บุญทะลา 
6.เด็กชายอชิตพล ชอบท ากิจ 
7.เด็กชายอติกร บ ารุงภักดิ ์
8.เด็กชายกีรติ หนูนอ่อน 
9.เด็กชายธนพล แสนสุข 
10.เด็กชายปรมศร์ พวงมาลา 
11.เด็กชายธราเทพ บุญทอง 
12.เด็กชายสมรักษ์ พานเสี 
13.เต็กชายณัฐพล หวีแก้ว 
14.เด็กชายเชาวลิต ยอดสวัสดิ์ 
15.เด็กชายวงศธร ชอบท ากิจ 
16.เด็กชายรุจรวี รัตนานก 
17.เด็กชายนนทวัฒน์ รัตนการันต์ 
18.เด็กชายปกรณ์เกียรติ นาคสุวรรณ์ 
 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ป.6 
ป.5 
ป.6 
ป.6 
ม.1 
ป.6 
ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.1 
ป.5 
ป.6 
ม.1 
ป.6 
ป.6 
ป.5 
ป.6 
ป.5 

2 ฟุตบอล 
 

๑๔ ปี ชาย 
 

1.เด็กชายภูตะวัน จิตติศักดิ์ 
2.เด็กชายสิทธิชัย แสงอาวุธ 
3.เด็กชายนฆราช สิทธิสมบูรณ์ 
4.เด็กชายชยธร ทองทรง 
5.เด็กชายปรเมศวร์ เวชกุล 
6.เด็กชายจิตวัฒน์ ศรีสว่าง 
7.เด็กชายปณวัตร สุภาพ 
8.เด็กชายภูศิลป์ เนาวสุวรรณ 
9.เด็กชายวงศธร ทองสกุล 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.3 
ม.2 
ม.2 



๑๕ 
 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
10.เด็กชายณัฐชนนท์ เชื่อมแก้ว 
11.เด็กชายอมรฤทธิ์ แด่หว่า 
12.เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลิขิตชัยศิลป์ 
13.เด็กชายศุภวิชณ์ พุดประเสริฐ 
14. เด็กชายนัทธพงศ ์ทองแก้ว 
15.เด็กชายจักริน จินพล 
16.เด็กชายศุภชัย เพชรด้วง 
17.เด็กชายภานุพงศ์ ทิพย์ชิต 
18.เด็กชายธีรวัฒน์ นาครอด 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ม.2 
ม.3 
ม.1 
ม.1 
ม.2 
ม.2 
ม.3 
ม.2 
ม.2 

3 หมากรุกไทย ๑๒ ปี หญิง 1.เด็กหญิงณัฐนิช มอบนรินทร์ รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 
4 ชู้ตต้ิงเปตอง ๑๖ ปี ชาย 1.นายพีรวิชญ์ หลักแหลม รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าเพ  ม.3 
5 ชู้ตต้ิงเปตอง ๑๘ ปี ชาย 1.เด็กชายจิรพัส ท่าสว่าง รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.1 
6 เปตอง ๑๖ ปี 

บุคคลชาย 
1.นายยศกร แก้วสามารถ 
 

รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ม.3 

7. เปตอง 12 ปี ทีมชาย 1.เด็กชายกิตฐินันท์ ศรีเมือง 
2.เด็กชายศุภสิทธิ์ สอนเถื่อน 
3.เด็กชายชานุวัฒน ์เพชรใหญ่ 
4.เด็กชายสุรพล เมืองทรัพย์ 

รร.ท.วัดโคกสะท้อน 
รร.ท.วัดโคกสะท้อน 
รร.ท.วัดโคกสะท้อน 
รร.ท.วัดโคกสะท้อน 

ป.5 
ป.6 
ป.6 
ป.6 

8. เปตอง 14 ปี ทีมชาย 1.เด็กขายธนภัทร์ ละอองเก้ว 
2.เด็กชายณัฐพล อาจไพรินทร์  
3.เด็กชายสิริภพ ค าผุย 
4.เด็กชายภารุจ ยุทรไซย 
 

รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
 

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.3 

9 เปตอง 18 ปี ทีม
หญิง 

1.นางสาวกรพินธุ์ บุญยังดี 
2.นางสาวนาตยา สายคุ้ม 
3.นางสาวทิพวรรณ์ ชูยัง 
4.นางสาวนภัสสร แก้วสุขใส 

รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

ม.5 
ม.5 
ม.5 
ม.5 

10. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ๑๖ ปี ชาย 1.นายพงศกร จิตตรง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
11 วิ่ง ๑๐๐ เมตร 16 ปีหญิง 1.นางสาวมนัสนันท์ ส าอางกาย รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
12 วิ่ง ๒๐๐ เมตร  14 ปีชาย 1.เด็กชายปุณยวัจน์ ศรีสุวรรณ รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.2 
13 วิ่ง 400 เมตร 16 ปีหญิง 1.นางสาวกนกพิมพ์ เยอรมัน รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
14 วิ่ง 1,500 

เมตร 
18 ปีชาย 1.นายศักณิเดช ไชยกล รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 

15 วิ่ง 3,000 
เมตร 

18 ปีหญิง 1.เด็กหฅญิงสิริวิมล ชัยเดช รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.1 



๑๖ 
 

ล าดับ ประเภท รุ่น ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่สังกัด ระดับชั้น 
16 วิ่งผลัด 

4x400 เมตร 
16 ปี ชาย 1.นายปฐมพร รัตนวงค ์

2.นายภูมิพัฒน์ จินดาวงค์ 
3.นายศักณฤทธิ์ ไชยกล 
4.นายพงศกร จิตตรง 
5.นายชลนภัส เขามะหิงษ์ 
6.นายปรเมศร์ จงใจ 

รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 

17 กระโดดสูง 16 ปีชาย 1.นางสาวอนัตตา ทองคุปต์ รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.3 
18 กระโดดไกล 18 ปีหญิง 1.เด็กหญิงจารุวรรณ ราหา รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ม.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
ประมวลภาพโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทย กิจกรรม จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา  ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 

ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  

ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการรับถ้วยรางวัลแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  

ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562  “เมืองชุมพรเกมส์” 
 


