
ความคืบหน้าการจัดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

การมอบหมายกีฬาแต่ละประเภท 
๑.ฟุตบอล(ชายทั่วไป)  รพ.พัทลุง/สสจ.(นายปฏิพล  รัตนพันธ์) 
๒.ฟุตซอล (ท่ัวไป/อาวุโส)  คปสอ.บางแก้ว/ คปสอ.ปากพะยูน/สสจ.(นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์) 
๓.เซปัคตะกร้อ (ชาย/หญิง)/ตะกร้อลอดห่วง คปสอ.ตะโหมด/สสจ.(นายกิติศักดิ์  เมืองหนู) 
๔.บาสเกตบอล (ชาย/หญิง) คปสอ.ควนขนุน/คปสอ.เขาชัยสน/สสจ.(นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ) 
๕.วอลเล่ย์บอล (ชาย/หญิง) คปสอ.กงหรา/สสจ.นายวรินทร  เจ้ยชู 
๖.กรีฑา (ชาย/หญิง)  คปสอ.ป่าบอน/สสจ.พัทลุง(นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์) 
๗.แบดมินตัน (ชาย/หญิง)  รพ.พัทลุง/สสจ.พัทลุง(นายเจริญ  ปราบปรี) 
๘.เปตอง(ชาย/หญิง)  คปสอ.ศรีบรรพต/สสจ.(นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์) 
๙.เทเบิลเทนนิส(ชาย/หญิง) รพ.พัทลุง/สสจ.(นายค านึง  ซ้อนข า) 
๑๐.เทนนิส(ชาย/หญิง)    รพ.พัทลุง/สสจ. (นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์) 
๑๑.ปาเป้า(ชาย/หญิง)  คปสอ.ศรีนครินทร์/สสจ.(นายด ารง  สุวรรณรัตนโชติ) 
๑๒.ว่ายน  า(ชาย/หญิง)    คปสอ.ศรีบรรพต/สสจ.(นางจุรินทร ์ เจริญผล) 
๑๓. พาเหรด/กองเชียร์  รพ.พัทลุง  

 
สนามที่ใช้แข่งขันกีฬาและวันแข่งขัน 

๑.ฟุตบอล(ชายทั่วไป)  สนามกีฬากลาง (วันที่ ๑๑ – ๑๖ ม.ค. ๕๙) 
๒.ฟุตซอล (ท่ัวไป/อาวุโส)  สนามกีฬากลาง (วันที่ ๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๕๙) 
๓.เซปัคตะกร้อ (ชาย/หญิง) สนามโรงเรียนท่ามิหร า(เดิม) (วันที่ ๑๒ – ๑๓ ม.ค.๕๙) 
๔.บาสเกตบอล (ชาย/หญิง) สนามมหาวิทยาลัยทักษิณ(วันที่ ๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๕๙) 
๕.วอลเล่ย์บอล (ชาย/หญิง) สนามโรงเรียนพัทลุง(วันที่ ๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๕๙) 
๖.กรีฑา (ชาย/หญิง)  สนามกีฬากลาง (วันที่ ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๕๙) 
๗.แบดมินตัน (ชาย/หญิง)  สนามมหาวิทยาลัยทักษิณ(จ านวน ๒ วัน) 
๘.เปตอง(ชาย/หญิง)  สนามกีฬากลาง (วันที่ ๑๔ – ๑๕ ม.ค. ๕๙) 
๙.เทเบิลเทนนิส(ชาย/หญิง) สนามมหาวิทยาลัยทักษิณ(วันที่ ๑๒ – ๑๓ ม.ค. ๕๙) 
๑๐.เทนนิส(ชาย/หญิง)    สนามกีฬากลาง (วันที่ ๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๕๙) 
๑๑.ปาเป้า(ชาย/หญิง)  ห้องประชุมโรงแรมวังโนราห์ 
๑๒.ว่ายน  า(ชาย/หญิง  สนามโรงเรียนพัทลุง 
 
 
 
 
 
 



สืบเนื่องจากการประชุมติดตามความคืบหน้าของการประชุมผู้รับผิดชอบงานกีฬาของจากหน่วยงานต่างๆที่
ผ่านมา  ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี  ๒๕๕๙  ขึ น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเฟ้น
หาตัวนักกีฬา เพ่ือเตรียมทีม ส าหรับการแข่งขันในระดับเขตต่อไป   โดยมีพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ในวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง   ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี                         

๑. ประเภทกีฬา จ านวน ๕ ประเภท 
                            -  ฟุตบอล ชาย/หญิง   
                            -  วอลเล่ย์บอล ชาย/หญิง 
          -  เปตอง 
          -  เทเบิลเทนนิส 
                            -  กรีฑา 

๒ การแบ่งโชนโดยการจับสลาก ดังนี้ 
โซน A โซน B โซน C โซน D 

๑. รพ.พัทลุง(น  าเงิน) 
๒.คปสอ.ศรีบรรพต
(ขาว) 
๓.คปสอ.ปากพะยูน
(น  าตาล) 
 

๑.คปสอ.ตะโหมด(เทา) 
๒.คปสอ.เขาชันสน
(เหลือง) 
๓.สสจ.พัทลุง(ม่วง) 

๑.คปสอ.เมือง/ศรีนครินทร์
(เขียวอ่อน) 
๒.คปสอ.บางแก้ว(เขียวแก่) 
๓.คปสอ.ควนขนุน(แดง) 

๑.คปสอ.ป่าพะยอม(ส้ม) 
๒.คปสอ.กงหรา(ชมพู) 
๓.คปสอ.ป่าบอน(ฟ้า) 

    ๓. วัน เวลา จัดการแข่งขัน 
 ๓.๑ ฟุตบอล และวอลเลย์บอล  
    -  ในรอบแรก ประเภทจะให้แต่ละโซน จัดการแข่งขันกันเอง เพ่ือให้ได้ทีมที่ชนะเลิศของแต่ละโซน เพื่อ
เป็นตัวแทนเข้าการแข่งขันในรอบ ๔ ทีมสุดท้าย โดยทีมที่ชนะเลิศในแต่ละโซนสามารถดึงตัวนักกีฬาในแต่ละโซนเข้า
ท าการแข่งขันได้  ซึ่งในรอบ ๔ ทีมสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศ   ใช้กลุ่มอายุตามระเบียบการแข่งขันของกระทรวง
สาธารณสุข  ส าหรับประเภทฟุตบอลชาย  ต้องมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ลงสนามไม่น้อยกว่า ๓ คน  ส าหรับ
วอลเลย์บอลชาย/หญิง  ต้องมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ลงสนามไม่น้อยกว่า ๒ คน    (ยกเว้น กรีฑา เทเบิล
เทนนิส และ เปตอง ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
    -  รอบ ๔ ทีมสุดท้ายจัดแข่งขัน ในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง 
  - สาย A พบ สาย C 
  - สาย B พบ สาย D 
    -   รอบชิงชนะเลิศ ในวันวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 ๓.๒ เปตอง  จัดแข่งขันจ านวน ๘ ประเภท ในนามตัวแทนของแต่ละ คปสอ. ตามกฎกติกาและระเบียบการ
แข่งขันของกระทรวงสาธารณสุข  จัดแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ ในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ และ
รอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (มอบหมาย คปสอ.ศรีบรรพต
เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน) 
 ๓.๓ เทเบิลเทนนิส จัดแข่งขันในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
(มอบหมาย รพ.พัทลุง เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน) 



 ๓.๔ กรีฑา จัดแข่งขัน วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  จ านวน  ๓๘ รายการ (มอบหมาย คปสอ.ป่าบอน
เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน) 
 ๔. รูปแบบของกิจกรรมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   - ไม่มีการเดินพาเหรด แต่ให้มีริ วขบวนพาเหรด  เป็นขบวนรวม ๑ ขบวน โดยมีต้นขบวนใหญ่ เพียง ๑ 
ชุดใหญ่ โดยมีทั ง ป้าย  ร าเมเยอร์ วงโยฯ และตามด้วยริ วขบวนแต่ละ คปสอ. โดยแต่ละ คปสอ. จัดให้มี ป้ายและธง
ประจ าสี  โดยเดินจากหลังอัฒจรรย์(ทิศตะวันออก)เข้าสู่สนาม 
 ๕. ก าหนดการจัดกิจกรรมในวันพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘ (สนามกีฬากลาง) 
  เวลา    กิจกรรม 
 ๐๘.๐๐ น.  - ขบวนพาเหรดพร้อมกันบริเวณฝั่งอัฒจรรย์ทางด้านทิศตะวันออก 
 ๐๘.๓๐ น.  - ขบวนพาเหรดเดินทางเดินทางเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง 
    - ประธานในพิธี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง)                 
                                            เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
    - ขบวนพาเหรดแต่ละหน่วยกีฬาเดินผ่านหน้าแท่น 
                                            ประธาน น าขบวนโดยวงดุริยางค์ เข้าประจ า ณ สถานที่ที่ก าหนด 
    - กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดกิจกรรม                                         
                                           โดยรอง นพ.สสจ.พัทลุง : นางสวาท  รามทิพย์ 
    - ประธานกล่าวเปิดงาน และเปิดงานโดยการตีโพน  ๕  ใบ   
                                            ประกอบด้วย ประธาน , ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง                                                                                                 
                                            รอง นพ.สสจ.พัทลุง ๒ ท่าน และ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
 ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - การแสดงในพิธีเปิดกิจกรรม(โดยการเต้นออกก าลังกายพร้อมกัน)      
 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เริ่มการแข่งขันกีฬาเปตอง  วอลเลย์บอลหญิง  กรีฑา 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - แข่งกีฬาเปตอง  วอลย์บอลชาย  กรีฑาต่อ 
 ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - แข่งขันฟุตบอลหญิง 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันฟุตบอลชาย 

  ๑๖.๐๐ น.  - ประธานในพิธีปิด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง)                  
  มอบรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศกีฬา  

    - ประธานให้โอวาทและกล่าวปิดงาน 
    - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
      ๔. งบประมาณ 
   จัดสรรงบประมาณในการแข่งขัน คปสอ.ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
(ส าหรับคปสอ.เมืองและคปสอ.ศรีนครินทร์ แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท) 

 
ส าหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรม  เช่น  สูจิบัตร ผังการจัดกิจกรรมฯ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะแจ้ง

เป็นหนังสือให้ทุกแห่งทราบในโอกาสต่อไป 
 
 
 


