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คํานํา 
 

การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ไดใหการอุดหนุนงบประมาณแกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด โดยมี

วัตถุประสงคเ พ่ือใหสมาคมกีฬาแหงจังหวัดไดมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรกีฬาควบคู 

ไปกับการพัฒนาและสงเสริมกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพในจังหวัดใหสอดคลองตามแผน

ยุทธศาสตรของการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงในการอุดหนุนงบประมาณแกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดดังกลาว 

กกท. ไดจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาการจัดสรร

เงินอุดหนุนใหแกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด โดยใชเปนแนวทางการประเมินผลสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2563 เปนตนไป อาศัยอํานาจตามความ 

ในมาตรา 138 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกอบกับขอบังคับการกีฬา 

แหงประเทศไทย ฉบับท่ี 7 วาดวยเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา หมวด 1 บทท่ัวไป ขอ 5 ใหคณะกรรมการจัดสรร

งบประมาณสงเสริมการกีฬาและการดําเนินกิจการใหแกสมาคมกีฬาเพ่ือใชจายในกิจกรรมกีฬา 

การกีฬาแหงประเทศไทย โดยฝายกีฬาภูมิภาคไดดําเนินการทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการสมาคม

กีฬาแหงจังหวัด จากปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขจากเจาหนาท่ีผูตรวจประเมิน 

และจากขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด และเจาหนาท่ีของสํานักงาน กกท. จังหวัด 

ดังนั้นฝายกีฬาภูมิภาคในฐานะผูรับผิดชอบ และมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมดูแลสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 77 

จังหวัด ไดดําเนินการสรุปรวบรวมประเด็นปญหา ขอเสนอแนะจากสวนตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือปรับ

รายละเอียดของเกณฑการประเมินตามรูปแบบการบรหิารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  

การกีฬาแหงประเทศไทย เชื่อม่ันเปนอยางยิ่งวารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

ฉบับนี้จะมีสวนชวยในการบริหารงานสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหมีการพัฒนาหนวยงานสูความเชื่อมโยง 

สอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวประเทศ อันจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนากีฬาของชาติ 

ตอไปในอนาคต และขอขอบคุณหนวยงาน ไดแก สมาคมกีฬาแหงจังหวัด สํานักงาน กกท .  ภาค 

และสํานักงาน กกท.จังหวัด ผู ท่ีใหขอคิดเห็นและขอสังเกตตาง ๆ รวมถึงผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหขอมูล 

ในการทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําเร็จเปนอยางดี 

 ฝายกีฬาภูมิภาค 

    การกีฬาแหงประเทศไทย 

    กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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หลักการเหตุผล 

การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ไดใหการอุดหนุนงบประมาณแกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
เปนประจําทุกป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 138 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 ประกอบกับขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับท่ี 7 วาดวยเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา 
หมวด 1 บทท่ัวไป ขอ 5 ใหคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณสงเสริมการกีฬาและการดําเนิน
กิจการใหแกสมาคมกีฬา เพ่ือใชจายในกิจกรรมการกีฬา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาคมกีฬา 
แหงจังหวัดไดมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรกีฬา ควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริม
กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการกีฬาในจังหวัด 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของการกีฬาแหงประเทศไทย 

วัตถุประสงค 

   1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

   2. เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนารูปแบบเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
ประจําปงบประมาณฯ ใหเกิดความชัดเจนและเทาเทียมกันมากย่ิงขึ้น 

   3. เพื่อใหเกิดการประสานงานและเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
กับการกีฬาแหงประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

   4. เพ่ือเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดกับกิจกรรมท่ีจังหวัดตองดําเนินการ 
ใหสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

   5. เพ่ือนํารูปแบบการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศมาปรับใชเปนแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหเกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนากีฬาของประเทศและเปนไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

   6. เพ่ือมุงเนนใหสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา                 
การนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใช การจัดทําฐานขอมูลดานบุคลากรกีฬาของจังหวัด และการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับประยุกตใชในการทํางานมากย่ิงขึ้น 
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การคํานวณคะแนนเพ่ือใชจัดสรรงบประมาณฯ 

ใชวิธีการคํานวณผลเปนรายขอแตละดานมีคะแนนเต็ม และนําผลรวมของคะแนนมาคูณ 

กับคาน้ําหนัก เพื่อท่ีจะไดผลสุดทายคะแนนรวมท้ัง 6 ดาน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียด

วิธีการคํานวณตามตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

ตัวอยางวิธีการคํานวณ 

สวนที่ 1 รูปแบบการพัฒนา 

ดานที่ 1 การบริการจัดการ (น้ําหนักความสําคัญ รอยละ 40) 

 - ประเด็นการวัด 10 ขอ (คะแนนเต็ม 100) สมาคมกีฬาฯ ทําได 85 คะแนน 

   ดังนั้นการคํานวณไดคะแนน = (85/100) x 40 = 34.00 คะแนน  

ดานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา (น้ําหนักความสําคัญ รอยละ 15)  

 - ประเด็นการวัด 5 ขอ (คะแนนเต็ม 60) สมาคมกีฬาฯ ทําได 45 คะแนน 

   ดังนั้นการคํานวณไดคะแนน = (45/60) x 15 = 11.25 คะแนน 

ดานที่ 3 การพัฒนานักกฬีา (น้ําหนักความสําคัญ รอยละ 15) 

 - ประเด็นการวัด 7 ขอ (คะแนนเต็ม 60) สมาคมกีฬาฯ ทําได 55 คะแนน 

   ดังนั้นการคํานวณไดคะแนน = (55/60) x 15 = 13.75 คะแนน 

ดานที่ 4 การจัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬา (น้ําหนักความสําคัญ รอยละ 10) 

  - ประเด็นการวัด 3 ขอ (คะแนนเต็ม 35) สมาคมกีฬาฯ ทําได 30 คะแนน 

    ดังนั้นการคํานวณไดคะแนน = (30/35) x 10 = 8.57 คะแนน 
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สวนที่ 2 การวัดผลสําเร็จ  

ดานที่ 5 ผลสําเร็จจากการแขงขัน (น้ําหนักความสําคัญ รอยละ 15) 

 - ประเด็นการวัด 3 ขอ (คะแนนเต็ม 25) สมาคมกีฬาฯ ทําได 23 คะแนน 

   ดังนั้นการคํานวณไดคะแนน = (23/25) x 15 = 13.80 คะแนน  

 ดานที่ 6 การมีสวนรวมและระบบสวัสดิการ (น้ําหนักความสําคัญ รอยละ 5)  

 - ประเด็นการวัด 3 ขอ (คะแนนเต็ม 20) สมาคมกีฬาฯ ทําได 18 คะแนน 

   ดังนั้นการคํานวณไดคะแนน = (18/20) x 5 = 4.50 คะแนน 

สรุปผลคะแนนสมาคมกีฬาแหงจังหวดัฯ เทากับ 

   = 34.00 + 11.25 + 13.75 + 8.57 + 13.80 + 4.50 = 85.87  

   = 86 คะแนน 
 

หมายเหต ุ*** เนื่องจากสรุปผลการคํานวณคะแนนของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ มีจุดทศนิยม    

 ดังนั้นหากคะแนนไมถึง 0.5 ใหปดเศษทศนิยมท้ิง และหากมากกวาหรือ 

 เทากับ 0.5 ใหปดขึ้นเปน 1 คะแนนเต็ม ***  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
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^_^ 
 

 
 

ดานที่ 1 การบริหารจัดการ  
(น้ําหนักความสําคัญรอยละ 40) 

 

1.1 แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ 

การกีฬาแหงประเทศไทยในปจจุบัน 
2. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด มีการระบุใหความสําคัญเรื่องของการพัฒนาบุคลากรกีฬา  

หรือการสงเสริม หรือสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขัน/จัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด 
3. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ไดแก การจัดทําแผนงาน/โครงการ 

(ประจาํป) โดยมีรายละเอียดของแผนงานฯ ซ่ึงประกอบดวย 1) การระบุกิจกรรมหรือการดําเนินงาน 
ท่ีชัดเจน 2) ตัวชี้วัดหรือคาเปาหมาย 3) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 4) ระบุงบประมาณ   
และ 5) ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด) 

4. ดําเนินการนําเสนอแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดและคาเปาหมายประจําปเขาท่ีประชุมฯ 
(ในวาระเพ่ือพิจารณา) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดในปท่ีผานมาตอท่ีประชุมฯ   
(ในวาระเพ่ือทราบ) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. ทบทวนแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเพ่ือกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 
ใหมีความทาทายและเหมาะสมเปนประจําทุกป (ถามี) เขาท่ีประชุมฯ (ในวาระเพ่ือพิจารณา) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประจาํป พ.ศ. 25...... – 25...... 
2. รายงานการประชุมฯ (ในครั้งท่ีมีการนําเสนอแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด และคาเปาหมาย

ประจาํปเขาท่ีประชุมฯ ในวาระเพ่ือพิจารณา) 
3. รายงานการประชุมฯ (ในครั้งท่ีมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสมาคม

กีฬาแหงจังหวัดในปท่ีผานมา เขาท่ีประชุมฯ ในวาระเพ่ือทราบ) 
4. รายงานการประชุมฯ (ในครั้งท่ีมีการนําเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ เขาท่ีประชุมฯ ในวาระ 

เพ่ือพิจารณา) โดยใหระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 
5. รายละเอียดแผนงานโครงการและแผนการปฏิบัติงานประจําป (ในปถัดไป) 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน   4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ    
1 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
2 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
3 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
4 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
5 ขอ ข้ึนไป 

 

รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
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1.2 โครงสรางการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. ผังโครงสรางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ท่ีมีการระบุชื่อ/ตําแหนง/รูปภาพ) ท่ีถูกตอง 

และเปนปจจุบัน โดยเทียบขอมูลรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ส.ค.6 หรือ ส.ฬ.8) 
2. รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีเปนปจจุบัน (ส.ฬ.8) 
3. มีการกําหนดภาระหนาท่ีการมอบหมายงานของกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีชัดเจน 

เปนหนังสือมอบหมายงาน และหนาท่ี โดยนายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนผูลงนาม 
4. มีการจัดจางบุคลากรปฏิบัติงานประจําสํานักงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน 
5. มีท่ีตั้งสํานักงานเปนหลักแหลง และมีหองทํางานภายในสํานักงาน 
6. มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงานเพ่ือใชในการทํางานและการติดตอสื่อสาร ไดแก 

เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท/โทรสาร ตูเอกสาร โตะทํางาน ระบบอินเทอรเน็ท เครื่องสแกนเนอร 
ฯลฯ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ผังโครงสรางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดครบถวน 
2. เอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ส.ค.6 หรือ ส.ฬ.8) 
3. หนังสือการมอบหมายงาน หรือเอกสารอางอิง โดยระบุการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบฯ 

จากนายกสมาคมกีฬาฯ (ประจําป) 
4. เอกสารการอนุมัติจัดจางบุคลากรปฏิบัติงานประจําสํานักงาน หรือเอกสารท่ีสามารถอางอิง 

วามีการจัดจางบุคลากรปฏิบัติงานจริง 
5. รูปถายสํานักงาน และหองทํางานภายในสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
6. รูปถายอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน   1 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑไมเกิน 2 ขอ 

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ 3 ขอ 

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ 4 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 5 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 6 ขอ 

 

1.3 การประชุมใหญสามัญประจําป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. จัดประชุมกอนสิ้นเดือนมีนาคม  
2. จัดประชุมภายในเดือนเมษายน 
3. จัดประชุมภายในเดือนพฤษภาคม 
4. จัดประชุมภายในเดือนมิถุนายน 
5. จัดประชุมภายในเดือนกรกฎาคม 
6. จัดประชุมตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 
 

หมายเหตุ   ตองมีหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําปสงให กกท. กอนการประชุมฯ อยางนอย 7 วัน  
 (นับแตวันลงรับ กกท.) เพ่ือดําเนินการสงผูแทน กกท. เขารวมประชุมฯ หากไมสามารถสงหนังสือ

เชิญประชุมฯ ไดตามท่ีกําหนด (หัก 1 คะแนน จากคะแนนรวม)  
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือเชิญผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป พรอมกําหนดการ

ประชุมฯ (นับจากวันท่ีลงรับ กกท.) 
2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 
3. ใบลงทะเบียนผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 6 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 5 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 4 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 3 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 2 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 1 

 
1.4 การสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. การสงเอกสารรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน 15 วันนับวันถัดจากเสร็จสิ้นการประชุม 
2. สงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน 30 วันนับวันถัดจากเสร็จสิ้นการประชุม 
3. สงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปเกิน 30 วันนับวันถัดจากเสร็จสิ้นการประชุม 

และจัดการประชุมใหญฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 
 

หมายเหตุ  1. การสงเอกสารรายงานการประชุมฯ นับจากวันท่ีลงรับ กกท. 
     2. การสงเอกสารรายงานการประชุม หามจัดสงรวมกับเอกสารอ่ืน 
     3. สมาคมฯ สามารถสแกนสงเอกสารในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (โดยเอกสารท่ีสงตองมี 
                  ความถูกตองครบถวนตามท่ี กกท. กําหนด) และตองสงเอกสารฉบับจริงตามมาภายหลัง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือนําสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 
2. รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 
3. ใบลงทะเบียนผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 

 

เกณฑการประเมิน  
0 คะแนน   2 คะแนน   5 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑขอ 3 ดําเนินงานไดตามเกณฑขอ 2 ดําเนินงานไดตามเกณฑขอ 1 
 
1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (รอบปงบประมาณท่ีผานมา) 
 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
 

เกณฑ 
1. ไมไดดําเนินการจัดประชุม 
2. สามารถจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด จํานวน 1 ครั้งเทากับ 1 คะแนน 

(สูงสุดไมเกิน 10 คะแนน) 

หมายเหตุ     จํานวนครั้งการประชุมไมนับรวมการประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญวิสามัญประจําป 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (แตละครั้ง) 
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (แตละครั้ง) 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (แตละครั้ง) 
4. ใบลงทะเบียนผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (แตละครั้ง) 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 1 - 10 คะแนน 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 1 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 2 

 
1.6 การจัดหางบประมาณสนับสนุน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากท่ี กกท. อุดหนุนฯ 
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนไดไมถึง 10%   
3. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 10% แตไมถึง 20%   
4. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 20% แตไมถึง 30% 
5. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 30% แตไมถึง 40% 
6. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 40% แตไมถึง 50% 
7. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 50% แตไมถึง 60% 
8. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 60% แตไมถึง 70% 
9. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 70% แตไมถึง 80% 
10. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 80% แตไมถึง 90% 
11. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 90% ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 
การคํานวณเทียบจากเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดของแตละจังหวัดท่ีไดรับจัดสรรปท่ีผานมา 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสารหลักฐานอางอิงจากหนวยงานท่ีใหวงเงินงบประมาณ หรือ วัสดุ สิ่งของแก 

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดภายในปงบประมาณฯ เชน หนังสือจากหนวยงานภายนอก (ภาครัฐ/เอกชน)  
ท่ีใหการสนับสนุน ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือตอบรับแจงวงเงินงบประมาณ หรือท่ีไดรับการสนับสนุน  
(ท้ังนี้นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเซ็นรับรองเอกสารสําเนาถูกตอง)  
 

เกณฑการประเมิน 
0 

คะแนน 
2 

คะแนน 
4 

คะแนน 
6 

คะแนน 
8 

คะแนน 
10 

คะแนน 
12 

คะแนน 
14 

คะแนน 
16 

คะแนน 
18 

คะแนน 
20 

คะแนน 
ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 1 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 2 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 3 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 4 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 5 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 6 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 7 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 8 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 9 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 10 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 11 
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1.7 รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจําป (คะแนนเตม็ 15 คะแนน)  
 

เกณฑ 
1. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
2. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
3. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพ 
4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
5. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา           

หรือการจัดการแขงขันกีฬา 
6. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  

เชน การจัดการอบรมฯ หรือการสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานอ่ืน เปนตน 

หมายเหตุ   รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ ตามเกณฑขอ 1-6 ตองมีการระบุกิจกรรมหรือการดําเนินงาน 
      ระยะเวลาการดําเนินงานผลผลิตและคาเปาหมาย งบประมาณ ท่ีชัดเจนจึงถือวาครบถวน 
                ตามเกณฑท่ีกําหนด 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายละเอียดแผนงานโครงการหรือแผนการปฏิบัติงานประจําป (ในปถัดไป) ท่ีผานการอนุมัติ 

จากผูวาราชการจังหวัด (ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด) 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  6 คะแนน  9 คะแนน  12 คะแนน  15 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
1 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
2 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
3 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
4 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
5 ขอข้ึนไป 

 
1.8 การรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ปละ 2 ครั้ง         

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

เกณฑ 
1. สงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด รอบ 6 เดือน 

(เดือนตุลาคม-มีนาคม) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด สงให กกท. ภายในวันท่ี 10 เมษายน 
2. สรุปผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด รอบ 12 เดือน  

(เดือนตุลาคม-กันยายน) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด พรอมเอกสารประกอบ ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 
 

หมายเหตุ  1. วันท่ีรับเอกสาร นับจากท่ีเอกสารสงถึง กกท. และไดมีการลงวันท่ีรับ 
     2. การสงเอกสารหามจัดสงรวมกับเอกสารอ่ืน 
     3. สมาคมฯ สามารถสแกนสงเอกสารในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (โดยเอกสารท่ีสงตองมี 
                  ความถูกตองครบถวนตามท่ี กกท. กําหนด) และตองสงเอกสารฉบับจริงตามมาภายหลัง 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. หนังสือนําสงรายงานผลการดําเนินงานจากนายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ  
2. แบบฟอรมการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  

ท้ังนี้ การรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ไมตองสงเอกสารหลักฐานประกอบ  

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 7 คะแนน 15 คะแนน 

ไมสามารถดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ท้ัง 2 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
1 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
2 ขอ 

 
1.9 การประชาสัมพันธสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. มีเว็บไซต ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีสามารถเขาถึงหรือเขาดูไดตลอดเวลา 
2. ขอมูลภายในเว็บไซต ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดครบถวนและเปนปจจุบันสามารถคนหาขอมูลได  

(มีขาวสารความเคลื่อนไหว เปนประจําทุกเดือน หรืออยางนอยไมเกิน 3 เดือนมีการลงขอมูลของ
สมาคมฯ ใหม) ประกอบดวย รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ปฏิทินการจัดกิจกรรมตางๆ ของ 
สมาคมกีฬาแหงจังหวัด ขอมูลขาวสารและภาพการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เปนตน 

3. มีการประชาสัมพันธหรือจัดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เชน ชองทาง Face book  
การลงหนังสือพิมพ การจัดทําวารสาร การจัดทําปายประชาสัมพันธ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน เปนตน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. สําเนาหนา Web site หรือ Face book ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีเปนปจจุบัน  
2. ภาพถายการประชาสัมพันธ/การจัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอผลงานของสมาคมกีฬาหรือบุคลากรกีฬา 

ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดใหเห็นวาประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสารไดอยางชัดเจน เชน  
การจัดทําปายประชาสมัพันธ/การจัดกิจกรรม/การจัดงานเลี้ยงตอนรับนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เปนตน  

3.   เอกสารหลักฐานฯ อางอิงเก่ียวกับการประชาสัมพันธ/การจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน  5 คะแนน 

ไมสามารถดําเนินงานได 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
1 ขอ  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
2 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
3 ขอ 

 
1.10 การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)  
2. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือน เมษายน  
3. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือน พฤษภาคม  
4. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือน มิถุนายน  
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5. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือน กรกฎาคม  
6. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือน สิงหาคม  
7. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือน กันยายน  
8. ไมสามารถสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในปงบประมาณปจจุบัน          

(ใหถือวาสมาคมกีฬาแหงจังหวัดไมประสงคท่ีจะรับเงินอุดหนุนจาก กกท.) 
 

หมายเหตุ   1. วันท่ีสงเอกสารนับจากท่ีเอกสารสงถึง กกท. และไดมีการลงวันท่ีรับ 
      2. การสงเอกสารหามจัดสงรวมกับเอกสารอ่ืน 

      

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือนําสงการขอรับเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด  

(ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด) เปนผูลงนาม 
2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 
3. รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 
4. รายงานงบดุลประจําปท่ีผานการรับรองโดยผูตรวจสอบบัญชี โดยมีลายเซ็นของผูตรวจสอบบัญชีกํากับ

อยูในเอกสารทุกหนา 
5. รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ตามแผนงานโครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน)  

ในรอบปท่ีผานมา 
6. รายละเอียดแผนงานโครงการหรือแผนการปฏิบัติงานประจําป  

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  6 คะแนน  7 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 8 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 7 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 6 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 5 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 4 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 3 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 1 
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ดานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

(น้ําหนักความสําคัญรอยละ 15 ) 
 
2.1 จํานวนบุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. ไมมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬา 
2. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 1-3 คน 
3. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 4-5 คน 
4. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 6-7 คน 
5. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 8-9 คน 
6. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 10 คนข้ึนไป 

 
หมายเหตุ   1. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม ตองมีการข้ึนทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
                   ในระบบบุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค www.regionalpersonal.sat.or.th  
                   (ตามแบบฟอรมท่ี กกท. กําหนด) 
               2. นับเฉพาะบุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรมในปงบประมาณฯ (ระหวางวันท่ี 1 ต.ค.- 30 ก.ย.)       

         3. การนับจาํนวนบุคลากรท่ีผานการอบรม เชน นาย A ผานการอบรมฯ 2 หลักสูตร             
             ใหนับเปน 1 คนท่ีผานการอบรม 
      4. บุคลากรท่ีผานการอบรม หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคม, ผูฝกสอน, ผูตัดสิน          
              ท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
      5. สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถสงบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
              ไปดําเนินการอบรมรวมกับหนวยงานอ่ืน เชน สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา  
              สถาบันการศึกษา องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ/เอกชน โดยไมจํากัดเฉพาะหนวยงาน 
              ของการกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสารใบประกาศนียบัตรหรือหลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรมฯ (ทุกคน) 
2. สําเนาหนา Website www.regionalpersonal.sat.or.th ท่ีมีรายชื่อบุคลากรผานการอบรมฯ 

 
เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  4 คะแนน   8 คะแนน   12 คะแนน  16 คะแนน  20 คะแนน  
ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 3 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ 
ขอ 4 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ 
ขอ 5 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 6 

 
 
 
 
 

http://www.regionalpersonal.sat.or.th/
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2.2 การแจงทะเบียนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดให กกท. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                   
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1.  การแจงจํานวนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (กิตติมศักด์ิ, สามัญ, วิสามัญ) ภายในวันท่ี 31 มกราคม 
2.  กรอกขอมูลจํานวนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (กิตติมศักดิ์, สามัญ, วิสามัญ) ลงในระบบ    
    บุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค www.regionalpersonal.sat.or.th ภายในวันท่ี 31 มกราคม 

 

หมายเหตุ   1. วันท่ีรับเอกสาร นับจากท่ีเอกสารสงถึง กกท. และไดมีการลงวันท่ีรับ 
      2. การสงเอกสารหามจัดสงรวมกับเอกสารอ่ืน 

     3. สมาคมฯ สามารถสแกนสงเอกสารในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (โดยเอกสารท่ีสงตองมี 
                   ความถูกตองครบถวนตามท่ี กกท. กําหนด) และตองสงเอกสารฉบับจริงตามมาภายหลัง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. หนังสือแจงจํานวนทะเบียนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประกอบดวย  
(กิตติมศักดิ์, สามัญ, วิสามัญ) (สิ้นสุดวันท่ี 31 ธ.ค. ของปท่ีผานมา) ใหกับ กกท. 

2. สําเนาหนา Website www.regionalpersonal.sat.or.th ท่ีมีรายชื่อสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
(กิตติมศักดิ์, สามัญ, วิสามัญ)  

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 2 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 1 ขอ ดําเนินงานไดตามเกณฑ 2 ขอ 

 
2.3 ระบบฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. กรอกขอมูลทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
2. กรอกขอมูลทะเบียนผูฝกสอนสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
3. กรอกขอมูลทะเบียนผูตัดสินสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
4. กรอกขอมูลทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
5. กรอกขอมูลทะเบียนสมาชิกชมรมกีฬา/ สโมสรกีฬา/ แผนกกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

ใหครบถวนตามแบบฟอรม 
หมายเหตุ : ควรลงทะเบียนบุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค ตั้งแตตนปเนื่องจากระบบการลงทะเบียน 
     บุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค www.regionalpersonal.sat.or.th ไมสามารถรองรับการ
     ลงทะเบียนพรอมกันครั้งละมากๆได 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. สําเนาหนา Website www.regionalpersonal.sat.or.th ท่ีมีรายชื่อบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
แหงจังหวัด  
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไมสามารถ
ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ  

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ 1 ขอ 

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ 2 ขอ 

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ 3 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 4 ขอ 

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ 5 ขอ 

 
2.4 จํานวนบุคลากรกีฬาท่ีเพ่ิมข้ึน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. จํานวนฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัดท่ีลดลงหรือไมมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึนไมถึง 10% 
3. จํานวนฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 10% ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ  จํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน หมายถึง ผูฝกสอน, ผูตัดสิน, นักกีฬา, สมาชิกชมรมกีฬา/สโมสรกีฬา/ 
แผนกกีฬา (คํานวณจากจํานวนฐานขอมูลปปจจุบัน เทียบกับจํานวนฐานขอมูลปงบประมาณท่ีผานมา) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ขอมูลท่ีระบุจํานวนรายชื่อบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ในระบบบุคลากรกีฬาในสวน

ภูมิภาค www.regionalpersonal.sat.or.th ในปท่ีผานมาเทียบกับปปจจบุัน (โดยฝายกีฬาภูมิภาค) 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน  5 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 1 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 2 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 3 
 
2.5 การพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรกีฬา       

ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ไดแก สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบนัการศึกษา            
องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ/เอกชน และการกีฬาแหงประเทศไทย เปนตน 

2. ดําเนินการประสานความรวมมือกับสํานักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาของ กกท. และ
จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเก่ียวกับการควบคุมการใชสารตองหามใน
นักกีฬา 
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หมายเหตุ  1. การจัดการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ตองเปนการจัดการอบรม 
                 ภายในปงบประมาณฯ (ระหวางวันท่ี 1 ต.ค. - 30 ก.ย.)       

    2. บุคลากรกีฬาท่ีเขารวมการอบรมฯ ตองข้ึนทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
       ในระบบบุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค www.regionalpersonal.sat.or.th เรียบรอยแลว 
    3. หลักสูตร/เรื่องท่ีจัดการอบรม รวมแลวมีระยะเวลาการอบรมฯ ไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสาร/หนังสือยืนยันการประสานความรวมมือการจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรกีฬา 

ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
2. ภาพถายการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ 
3. ใบลงทะเบียนผูเขารวมการพัฒนาบุคลากรกีฬาฯ 
4. รายละเอียดโครงการหรือเอกสารหลักสูตรท่ีจัดการอบรม และกําหนดการระยะเวลาการอบรมฯ 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  10 คะแนน  20 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑท่ี
กําหนด 

ดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 1 ขอ ดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด 2 ขอ 
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ดานที่ 3 การพัฒนานักกฬีา 
(น้ําหนักความสําคัญรอยละ 15 ) 

 
3.1 การนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปใช (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. สมาคมกีฬาแหงจังหวัดดําเนินงานรวมกับ ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา ของ กกท. สวนกลาง หรือ

สถาบันวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาค สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือนําวิทยาศาสตร
การกีฬาไปใชในการพัฒนานักกีฬาของจังหวัด เชน การอบรมใหความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา  
เปนตน 

2. นักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ของจังหวัด (ถามี) รอยละ 80 มีผลทดสอบ
สมรรถภาพประจําปฯ ในครั้งท่ี 2 ดีกวาครั้งท่ี 1 (ยกเวนในกรณีท่ีมีนักกีฬาบาดเจ็บและมีเอกสาร
ใบรับรองแพทยยืนยัน) 
 

หมายเหตุ  1.  การคํานวณผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาฯ ของจังหวัด คิดจากจํานวนผล 
การทดสอบนักกีฬาฯ แตละคน เพ่ือหาผลการทดสอบครั้งท่ี 2 เทียบกับครั้งท่ี 1  
แลวมีผลการทดสอบดีข้ึน และนํามาคิดคํานวณเปนภาพรวมของจังหวัดวานักกีฬา  
Sports Hero ท้ังหมดตองมีนักกีฬา Sports Hero มีผลดีข้ึนมากกวารอยละ 80  
(โดยสามารถประสานขอขอมูลดังกลาว กับสํานักงาน กกท. จังหวัดของทาน) 

              2. หากจังหวัดใดไมมีนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero คะแนนเต็มขอ 3.1  
                  คือ 7 คะแนน โดยไมนําคะแนนเรื่องผลการทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬามาคํานวณ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ภาพถายการจัดอบรมเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬาไปใชของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
2. ขอมูลวิทยากรท่ีมาใหความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา ไดแก ประวัติ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

หนวยงานท่ีสังกัด หรือผลงานท่ีผานมา เปนตน (พรอมแนบเอกสารยืนยัน) 
3. โปรแกรม/ตารางการอบรม/แผนการฝกซอมนักกีฬา หรือเอกสารหลักฐานท่ีใชรับรอง 

วามีการจัดการอบรมฯ ดังกลาว 
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาโครงการ Sports Hero ทุกคนของจังหวัด (ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2) 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 3 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 

ไมสามารถดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 1 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
ท้ัง 2 ขอ 
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3.2 จํานวนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ

คาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  
2. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับ

คาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
3. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10  

เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
4.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 ข้ึนไป 

เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
 

หมายเหตุ  วิธีการคํานวณคาเฉลี่ย หากเปนจุดทศนิยมใหปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม  
    และไมนับรวมจํานวนนักกีฬาสาธิต หรือกีฬาท่ีไมนับเหรียญรางวัล 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คําสั่งจังหวัดฯ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ (ในระดับภาค และระดับประเทศ) ครั้งท่ีผานมา 
2. คําสั่งจังหวัดฯ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ (ในระดับภาค และระดับประเทศ) ครั้งลาสุด 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
3.3 จํานวนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ

คาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  
2. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับ

คาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
3. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10  

เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
4.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 ข้ึนไป 

เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคาเฉลี่ย หากเปนจุดทศนิยมใหปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม  
   และไมนับรวมจํานวนนักกีฬาสาธิต หรือกีฬาท่ีไมนับเหรียญรางวัล 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คําสั่งจังหวัดฯ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ (ในระดับภาค และระดับประเทศ) ครั้งท่ีผานมา 
2. คําสั่งจังหวัดฯ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ (ในระดับภาค และระดับประเทศ) ครั้งลาสุด 
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เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
3.4 จํานวนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ  
1. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ

คาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  
2. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับ

คาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
3. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10  

เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
4.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 ข้ึนไป 

เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคาเฉลี่ย หากเปนจุดทศนิยมใหปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม  
       และไมนับรวมจํานวนนักกีฬาสาธิต หรือกีฬาท่ีไมนับเหรียญรางวัล อีกท้ังตองมีการสงนักกีฬา 
       เขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ จึงมีการพิจารณาคะแนนซ่ึงหากไมมีนักกีฬาฯ  
       จะไดรับการยกเวนการคํานวณคะแนนในสวนนี้ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คําสั่งจังหวัดฯ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ (ในระดับภาค และระดับประเทศ) ครั้งท่ีผานมา 
2. คําสั่งจังหวัดฯ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ (ในระดับภาค และระดับประเทศ) ครั้งลาสุด 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
3.5  รอยละของนักกีฬาโครงการพัฒนานักกีฬาจังหวัด (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับจํานวนนักกีฬา 

ท้ังโครงการฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของนักกีฬาโครงการ 
(Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับจํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจุบัน) มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของนักกีฬาโครงการ  
(Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
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3. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับจํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจบุัน) มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของนักกีฬา
โครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

4. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับจํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจบุัน) มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10  เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของนักกีฬา
โครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  
 

หมายเหตุ  วิธีการคํานวณคารอยละของนักกีฬาฯ ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม จํานวน 2 ตําแหนง 
     และการดูจํานวนนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) ใชขอมูลตามบันทึกอนุมัติจํานวนรายชื่อ 
       นักกีฬาในโครงการ Sports Hero ของ กกท. ครั้งหลังสุดกอนสิ้นปงบประมาณ 

 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสารอางอิงหรือทะเบียนรายชื่อนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero)  

สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ปท่ีผานมา (ตามอนุมัติครั้งหลังสุดภายในปงบประมาณ) 
2. เอกสารอางอิงหรือทะเบียนรายชื่อนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero)  

สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ปปจจบุัน (ตามอนุมัติครั้งหลังสุดภายในปงบประมาณ) 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
3.6 ระบบการคัดเลือกนักกีฬา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. มีการกําหนดระยะเวลาการคัดเลือกนักกีฬาของจังหวัด ไวในปฏิทินหรือแผนการดําเนินงานประจําป

ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกนักกีฬา เปนลายลักษณอักษร 
3. มีการมอบหมาย/แตงตั้งใหชมรม/สโมสรกีฬา หรือคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬาท่ีประกอบดวย

ฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนผูพิจารณา 
4. มีกระบวนการคัดเลือก หรือจัดการแขงขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาท่ีชัดเจน 
5. มีการประกาศผลคัดเลือกเปนลายลักษณอักษร และมีการนําเสนอผลการคัดเลือกผานชองทางตางๆ 

ใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

หมายเหตุ   1. พิจารณาระบบการคัดเลือกนักกีฬาจากเกมสการแขงขันกีฬา 3 เกมสหลัก ไดแก  
                   กีฬาแหงชาติ, กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาคนพิการแหงชาติ  
                     (ถาสามารถมีระบบการคัดเลือกนักกีฬาในการเขารวมแขงขันไดอยางนอย 1 เกมส ถือวาผานเกณฑ) 

     2. ระบบการคัดเลือกนักกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดอยางนอย 1 ชนิดกีฬา  
         ถือวาสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ปฏิทินหรือแผนการดําเนินงานในการคัดเลือกนักกีฬาของจังหวัด 
2. หลักเกณฑการคัดเลือกนักกีฬาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
3. การมอบหมายเปนลายลักษณอักษร/มติท่ีประชุมฯ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 

หรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 
4. แผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน/กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาหรือภาพถายการจัดการคัดเลือกฯ 
5. หนังสือแจงหรือประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬา หรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
1 ขอ 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
2 ขอ 

ดําเนินงาน
ไดตามเกณฑ 
3 ขอ 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
4 ขอ 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
5 ขอ 

 
3.7 แผนการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. มีการกําหนดระยะเวลาการเก็บตัวฝกซอมไวในปฏิทิน หรือแผนการดําเนินงานประจําป 

ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
2. มีการมอบหมาย/แตงตั้งใหชมรม/สโมสรกีฬา หรือแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนการเก็บตัวฝกซอม 

โดยใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
3. มีการนําเสนอแผนการเก็บตัวฝกซอม เพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ 
4. มีการติดตามผลการฝกซอม และนําเสนอรายงานผลดังกลาวตอท่ีประชุมฯ 

 

หมายเหตุ   1. พิจารณาแผนการเก็บตัวฝกซอมจากเกมสการแขงขันกีฬา 3 เกมสหลัก ไดแก  
                   กีฬาแหงชาติกีฬา, กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาคนพิการแหงชาติ  
                   (ถาสามารถเก็บตัวฝกซอมในการเขารวมการแขงขันไดอยางนอย 1 เกมส ถือวาผานเกณฑ) 

     2. แผนการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดอยางนอย 1 ชนิดกีฬา  
         ถือวาสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ปฏิทินหรือแผนการดําเนินงานของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ท่ีมีการระบุระยะเวลาการฝกซอมท่ีชัดเจน 
2. แผนการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ในครั้งท่ีมีการนําเสนอฯ) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ในครั้งท่ีมีการนําเสนอแผนการ 

เก็บตัวฝกซอม) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ในครั้งท่ีมีการนําเสนอ/รายงานผล 

ความคืบหนาการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา) 
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เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  
ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 1 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 2 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 3 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 4 ขอ 
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ดานที่ 4 การจัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬา 

(น้ําหนักความสําคัญรอยละ 10) 
 

4.1 การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการจัดการแขงขันกีฬา (รอบปงบประมาณ) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. - สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ไดแก  

  กีฬาซีเกมส กีฬาเอเซียนเกมส กีฬาเอเซียนบีช  
- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ ไดแก  
  กีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาคนพิการแหงชาติ  

2. - สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ (single sports) 
- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ ไดแก  
  กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ กีฬาโรงเรียนกีฬา กีฬาสถาบันการพลศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย 
  แหงประเทศไทย กีฬาสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬาระดับภาคหรือเปนเจาภาพรวม ไดแก  
  กีฬาแหงชาติ/กีฬาคนพิการแหงชาติ/กีฬาเยาวชนแหงชาติ 

 3.  -  สมาคมกีฬาแหงจังหวัด รวมกับ สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยจัดการแขงขันฯ ตัวอยางเชน     
  รายการชิงแชมปประเทศไทย หรือรายการท่ีไดรับมอบหมายจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 
  เพ่ือใหจัดการแขงขันฯ 

      - สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ และโปรแกรมแขงขันฯ  
2. ภาพถายการจัดการแขงขันกีฬาดังกลาว 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  7 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงาน
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 3 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 1 

 
4.2 การสนับสนุนการแขงขันกีฬาอาชีพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
สมาคมกีฬาแหงจังหวัดมีการสนับสนุน (งบประมาณ วัสดุสิ่งของฯ สถานท่ี และบุคลากร) ท่ีเก่ียวของ
กับกีฬาอาชีพเรื่องของการ (จัดการแขงขันฯ จัดกิจกรรมฯ พัฒนานักกีฬา สนับสนุนนักกีฬา) 
ประกอบดวย ฟุตบอล ฟุตซอล กอลฟ เจ็ตสกี วอลเลยบอล ตะกรอ ตะกรอลอดหวง โบวลิ่ง  
แขงรถจักรยานยนต จักรยาน แขงรถยนต สนุกเกอร แบดมินตัน เทนนิส และบาสเกตบอล  
การนับจํานวนแบงตามจํานวนชนิดกีฬาท่ีใหการสนับสนุนฯ   
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีสามารถอางอิงไดจากการสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุสิ่งของแกผูขอรับการ
สนับสนุน เชน หนังสือท่ีนายกอนุมัติใหจายเงิน ใบสําคัญรับเงินท่ีมีผูรับเงินพรอมหลักฐานประกอบ 
หนังสือตอบกลับการใหการสนับสนุน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสามารถอางอิงไดวาใหการสนับสนุนจริง 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน 

ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
1 ชนิดกีฬา 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ  
2 ชนิดกีฬา 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ  
3 ชนิดกีฬา 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ  
4 ชนิดกีฬาข้ึนไป 

 
4.3 การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการจัดกิจกรรมกีฬา (รอบปงบประมาณ) (คะแนนเตม็ 15 คะแนน)  

เกณฑ 
1. ไมไดจัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด (ครั้ง)  
2. สามารถจัดการแขงขัน (นอกเหนือจากรายการตางๆ ในขอท่ี 4.1 และขอ 4.2) จํานวนรายการจัด

กิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด จํานวน 1 ครั้งเทากับ 1 คะแนน (สูงสุดไมเกิน 15 คะแนน) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน/จัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด หรือโครงการจัดการแขงขัน/

โครงการจัดกิจกรรมกีฬา และโปรแกรมการแขงขันฯ (แตละครั้ง) 
2. ภาพถายการจัดการแขงขัน/จัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด (แตละครั้ง) 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  1-15 คะแนน  

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ ขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 2 
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 ดานที่ 5 ผลสําเร็จจากการแขงขัน 
                               (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 15) 

 

5.1 ผลการแขงขันกีฬาแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน  

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญ
รางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญ
รางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละคะแนนเหรียญรางวัล ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม จํานวน 2 ตําแหนง 

 

วิธีการคํานวณ 
 การใหคะแนนเหรียญทอง 3 คะแนน/เหรียญ, เงิน 2 คะแนน/เหรียญ, ทองแดง 1 คะแนน/เหรียญ 

ตัวอยางเชน  
- จังหวัด ก ไดรับเหรียญในการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 45 ทอง 121 เหรียญ, เงิน 68 เหรียญ, 

ทองแดง 81 เหรียญ เทากับ 121 x 3 = 363, 68 x 2 = 136, 81 x 1 = 81  
รวมคะแนนเหรียญรางวัลท่ีไดเทากับ 580 คะแนน  

เทียบกับคะแนนเหรียญรวมท้ังหมดในการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 45 (ท่ัวประเทศ) 
โดยมีเหรียญทอง 653 x 3 = 1959, เงิน 654 x 2 = 1308, ทองแดง 895 x 1 = 895  
รวมท้ังสิ้น 4162 คะแนน 
ดังนั้นรอยละคะแนนเหรียญรางวัลของจังหวัด ก ในการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 45  
เทากับ (834/4016) x 100 = 13.94% 

 

- จังหวัด ก ไดรับเหรียญในการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 44 ทอง 198 เหรียญ, เงิน 80 เหรียญ, 
ทองแดง 80 เหรียญ เทากับ 198 x 3 = 594, 80 x 2 = 160, 80 x 1 = 80  
รวมคะแนนเหรียญรางวัลท่ีไดเทากับ 834 คะแนน  
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เทียบกับคะแนนเหรียญรวมท้ังหมดในการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 44 (ท่ัวประเทศ) 
โดยมีเหรียญทอง 632 x 3 = 1896, เงิน 628 x 2 = 1256, ทองแดง 864 x 1 = 864  
รวมท้ังสิ้น 4016 คะแนน 
ดังนั้นรอยละคะแนนเหรียญรางวัลของจังหวัด ก ในการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 44  
เทากับ (834/4016) x 100 = 20.77% 

 

 

ตัวอยางในตารางขางลางนี้ 

จังหวัด 
ก 

เหรียญรางวัลท่ีไดรับ 
ในการแขงขันฯ 

รวม
คะแนน
เหรียญ
รางวัลท่ี

ได 

เหรียญรางวัลรวมท้ังหมด 
ในการแขงขันฯ 

รวม
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ท้ังหมด 

รอยละ
คะแนน
เหรียญ

รางวัลของ
จังหวัด 

ทอง 
(3 คะแนน) 

เงิน 
(2 คะแนน) 

ทองแดง 
(1 คะแนน) 

ทอง 
(3 คะแนน) 

เงิน 
(2 คะแนน) 

ทองแดง 
(1 คะแนน) 

ครั้งท่ี 42 

(ป 2557) 

40 40 38 (40x3) 
+(40x2) 
+(38x1) 
= 238 

570 573 783 (570x3) 
+(573x2) 
+(783x1) 
= 3639 

(238/3639) 
x 100 = 
6.54% 

ครั้งท่ี 43 

(ป 2558) 

52 38 40 (52x3) 
+(38x2) 
+(40x1) 
= 272 

603 600 836 (603x3) 
+(600x2) 
+(836x1) 
= 3845 

(272/3845) 
x 100 = 
7.07% 

ครั้งท่ี 44 

(ป 2559) 

198 80 80 (198x3) 
+(80x2) 
+(80x1) 
= 834 

632 628 864 (632x3) 
+(628x2) 
+(864x1) 
= 4016 

(834/4016) 
x 100 = 
20.77% 

คาเฉลี่ย 34.38/3 
=11.46% 

ครั้งท่ี 45 

(ป 2560) 

121 68 81 (121x3) 
+(68x2) 
+(81x1) 
= 580 

653 654 895 (653x3) 
+(654x2) 
+(895x1) 
= 4162 

(580/4162) 
x 100 = 
13.94% 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานสรุปผลอันดับการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ีผานมา 
2. รายงานสรุปผลอันดับการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งลาสุด 
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เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
5.2 ผลการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน  

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญ
รางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลงั 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญ
รางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละคะแนนเหรียญรางวัล ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม จํานวน 2 ตําแหนง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานสรุปผลอันดับการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ีผานมา 
2. รายงานสรุปผลอันดับการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งลาสุด 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
5.3 ผลการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน  

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญ
รางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญ
รางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
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3. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 

มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ในปปจจุบัน 
มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละคะแนนเหรียญรางวัล ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม จํานวน 2 ตําแหนง    
             และตองมีการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ จึงมีการพิจารณาคะแนน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานสรุปผลอันดับการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ีผานมา 
2. รายงานสรุปผลอันดับการแขงขันกีฬาพิการแหงชาติ ครั้งลาสุด 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 
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ดานที่ 6 การมีสวนรวมและระบบสวัสดิการ 

(น้ําหนักความสําคัญรอยละ 5) 
 

6.1 การใหความรวมมือกับ กกท. (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. การเขารวมการประชุมฯ ตามท่ี กกท. (ฝายกีฬาภูมิภาค) ไดมีหนังสือเชิญ โดยผูเขารวมประชุม  

ไดแก นายกสมาคม, อุปนายก หรือเลขาธิการ 
2. การเขารวมการประชุมฯ ตามท่ี กกท. (ฝายกีฬาภูมิภาค) ไดมีหนังสือเชิญ โดยผูเขารวมประชุม  

ไดแก กรรมการตําแหนงอ่ืนๆ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
3. ดําเนินการตามท่ี กกท. (ฝายกีฬาภูมิภาค) ขอความรวมมือ เชน การสงผูบริหารสมาคมเขารับการ

อบรมฯ, การสงเจาหนาท่ีสมาคมเขารับการอบรมฯ, การจัดสงแบบตอบรับ, แบบสอบถาม, แบบ
ประเมิน/ปญหาอุปสรรคการจัดการอบรมฯ หรือเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสาร/หนังสือ หรือใบตอบรับตามแบบฟอรมการเขารวมประชุมฯ 
2. การสงเอกสารหลักฐานตามท่ี กกท.ขอความรวมมือ 
3. ใบลงทะเบียนผูเขารวมประชุม โดยฝายกีฬาภูมิภาค กกท. 

 

เกณฑการใหคะแนน 
0 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 2 
และขอ 3 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 1 
และขอ 3 

 
6.2 การจัดกิจกรรมรวมกับ กกท. (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. มีการจัดกิจกรรมงานวันกีฬาแหงชาติ รวมกันระหวาง กกท. กับสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือตอบรับหรือเอกสารยืนยันการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมงานวันกีฬาแหงชาติ  
2. ภาพถายการจัดกิจกรรมงานวันกีฬาแหงชาติ รวมกัน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
0 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด ดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
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6.3 ระบบสวัสดิการของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. การสนับสนุน หรือการจัดหาเงินรางวัลใหกับบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประกอบดวย 

นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน เปนตน เม่ือประสบความสําเร็จจากการแขงขัน หรือสรางชื่อเสียงใหกับ
จังหวัด (ในแตละป) 

2. มีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การบาดเจ็บ  
เงินบํารุงขวัญ ใหกับบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีประกอบดวย นักกีฬา ผูฝกสอน  
ผูตัดสิน เปนตน นอกเหนือจากท่ี กกท. จัดหาให (ในแตละป) 

3. มีการสนับสนุนดานการศึกษาหรือการสนับสนุนใหมีงานทํา (ในแตละป) 
ใหกับบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีประกอบดวย นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน เปนตน  
เชน การจัดหาท่ีเรียน การใหทุนการศึกษา การบรรจุเขาทํางาน เปนตน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ระเบยีบวาระการประชุมฯ (ในครั้งท่ีเก่ียวของ) 
2. รายงานการประชุมฯ (ในครั้งท่ีเก่ียวของ) 
3. ภาพถายกิจกรรมท่ีใหสวัสดิการของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดดังกลาว 
4. เอกสาร หรือหลักฐานอางอิงไดวาบุคลากรกีฬาจังหวัดไดรับการชวยเหลือดานสวัสดิการตางๆ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
0 คะแนน  1 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 1 ขอ ดําเนินงานไดตามเกณฑ 2 ขอ 
ข้ึนไป 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ที่ การดําเนินงานหลัก ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เปาหมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

การบริหารจัดการ/การพัฒนานักกีฬา

1
การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัด (1.5)
สมาคมฯ

 - อยางนอย 10 

ครั้ง/ป
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

 - แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหง

จังหวัด (เรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือ

จัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด/ การ

กําหนดคาเปาหมายประจําป/รายงาน

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร) 

(1 1)

 - 3 เรื่อง

10

10
วาระเพื่อพิจารณา/

เพื่อทราบ

 - โครงสรางการบริหารสมาคมกีฬาแหง

จังหวัด (1.2)
 - 1 เรื่อง

5
5 มอบหมายผูรับผิดชอบ

 - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ประจําป (1.7) (ยุทธฯจ./เลิศ/อาชีพ/จัด

กิจกรรม/พัฒนาบุคลากร)

 - อยางนอย 1 

แผนงานหรือโครงการ

15

15

 - ระบบการคัดเลือกนักกีฬา (3.6) 

(ปฏิทิน/เกณฑคัด/มอบหมาย/กระบวน

คัด/ประกาศ)

 - 1 เรื่อง (5 ขั้นตอน) 5 มอบหมายผูรับผิดชอบ

 - แผนการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา (3.7) 

(ปฏิทิน/มอบหมาย/แผนไดรับค.

เห็นชอบ/การติดตามผล)

 - 1 เรื่อง (4 ขั้นตอน) 5 มอบหมายผูรับผิดชอบ

2 การประชุมใหญสามัญประจําป (1.3) สมาคมฯ  - 1 ครั้ง 5 5 5 4 3 2 1 0 0 5 (กอนสิ้นเดือนมีนาคม)

3
การสงรายงานการประชุมใหญสามัญ

ประจําป (1.4)

ผู

ประสานงาน
 - 1 ครั้ง 5

 (ภายใน 15 วันหลัง

เสร็จสิ้นการประชุม)

4
การจัดหางบประมาณสนับสนุน 

(เพิ่มเติม) ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
สมาคมฯ

 - ไมนอยกวา งปม. ที่

ไดรับจาก กกท.
20  เทียบกับขอมูลปที่ผานมา

5

การรายงานผลการดําเนินงานตาม

รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬา

แหงจังหวัด  (1.8)

ผู

ประสานงาน
 - 2 ครั้ง/ป 15

 หนังสือนําสง/แบบฟอรม

รายงานฯ

 - รอบ 6 เดือน - ถึง กกท. กอนวันที่

  

7 ยังไมตองสงเอกสารแนบ

 - รอบ 12 เดือน - ถึง กกท. กอนวันที่

  

7+8 ยังไมตองสงเอกสารแนบ

6

การประชาสัมพันธสมาคมกีฬาแหง

จังหวัด (1.9) (web/ขอมูลupdate/

ชองทางอื่น วิทยุ,หนังสือ)

สมาคมฯ

 - จัดทําเว็บไซต 1 

เว็บไซต/ จัดการ

ประชาสัมพันธฯ 12 

ื

5

7
การเบิกจายเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร 

(1.10)

ผู

ประสานงาน
 - 1 ครั้ง 10 10 10 8 7 6 5 4 3 10  (ภายในเดือนม.ค.-ม.ีค.)

การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

8
การพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา

แหงจังหวัด
สมาคมฯ

 - สงไปอบรมฯ 10 

คนตอป/ จัดการ

  ้ - การสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงาน

อื่น (2.1)
 - จํานวน 10 คน 20 (เฉลี่ยคนละ 2 คะแนน)

 - การจัดการอบรมของสมาคมกีฬาแหง

จังหวัด (2.5)

 - จัดการอบรมฯ 2 

ครั้ง
15 เฉลี่ยครั้งละ 10 คะแนน

พ.ศ. 25..… พ.ศ. 25..…

ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําปีของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ระยะเวลาที่ดําเนินงาน คะแ
นน
เต็ม

หมายเหตุ



ที่ การดําเนินงานหลัก ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เปาหมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ศ. 25..… พ.ศ. 25..…

ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําปีของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ระยะเวลาที่ดําเนินงาน คะแ
นน
เต็ม

หมายเหตุ

9

การแจงทะเบียนสมาชิกสมาคมกีฬา

แหงจังหวัดให กกท. (กิตติมศักดิ์, สามัญ

, วิสามัญ) (2.2)

ผู

ประสานงาน
 - 1 ครั้ง 5 5

 (กอนวันที่ 31 

มกราคม)

10

การจัดทําฐานขอมูลทะเบียนบุคลากร

กีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

(คณะกรรมการฯ, ผูฝกสอน, ผูตัดสิน, 

นักกีฬา, สมาชิกฯ) (2.3-2.4)

ผู

ประสานงาน

 - กรอกขอมูลฯ 

ครบถวน จํานวน 5 

กลุม (เพิ่มขึ้นรอยละ

 10)

 10/5 

11 การนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปใช (3.1) สมาคมฯ  - 1 เรื่อง 10

12
เขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ 

(แหงชาต,ิ เยาวชนแหงชาติ, คนพิการ

แหงชาต)ิ

สมาคมฯ
 - สงนักกีฬา/ผล

การแขงขันกีฬาฯ 3 

รายการ

 - การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาฯ (3.2-3.4)
 - จํานวน 3 รายการ  10/10/10 

 - ผลการแขงขันกีฬาฯ (5.1-5.3)
 - รอยละคะแนน

เหรียญรางวัลฯ 3 
 10/10/10 

13
รอยละของนักกีฬาโครงการ Sports 

Hero สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (3.5)

ผู

ประสานงาน

 - รอยละของนักกีฬา 

SH ของสังกัดสมาคม

กีฬาแหงจังหวัดเพิ่มขึ้น
10

 เทียบกับคาเฉลี่ยขอมูลป

ที่ผานมา

14

การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการ

จัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬาฯ (รอบปที่

ผานมา)

สมาคมฯ  - จํานวน 16 ครั้ง/ป

 - การจัดแขงขันกีฬา (4.1)
- อยางนอย 1 

รายการ
10

 การจัดมหกรรมกีฬา

ระดับชาติ/รวมกับสมาคม

กีฬาแหงประเทศไทย

 - การจัดกิจกรรมกีฬา (นอกเหนือจาก

รายการขอ 4.1 การจัดกิจกรรมกีฬา

ภายในจังหวัด) (4.3)

 - จํานวน 15 ครั้ง/ป 15
 (จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 

เทากับ 1คะแนน)

15 การสนับสนุนการแขงขันกีฬาอาชีพ (4.2) สมาคมฯ  - อยางนอย 4 ชนิด

กีฬา
10 งบประมาณหรือสิ่งของฯ

16 การใหความรวมมือกับ กกท. (6.1) สมาคมฯ
 - การเขารวมประชุมฯ 

อยางนอย       1 ครั้ง
10

 เขารวมประชุม/การจัดสง

เอกสาร

17
การจัดกิจกรรมรวมกับ กกท. (งานวัน

กีฬาแหงชาติ) (6.2)
สมาคมฯ  - 1 รายการ 5 5

18
ระบบสวัสดิการของสมาคมกีฬาแหง

จังหวัด (6.3)
สมาคมฯ

 - อยางนอย 2 

เรื่อง/12 เดือน
5

 เงินรางวัล/สวัสดิการ

รักษาพยาบาล/การศึกษา-

ทํางาน

การจัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬา

การมีสวนรวมและระบบสวัสดิการ

การพัฒนานักกีฬา/ผลสําเร็จจากการแขงขัน
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คําอธิบาย โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง      และระบุรายละเอียดฯ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
             ตามรูปแบบการบริหารจัดการฯ เพ่ือใชในการคํานวณผลคะแนนของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
             ประจําปงบประมาณฯ 

ดานท่ี 1 การบริหารจัดการ (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 40) 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตรของการกีฬาแหงประเทศไทยในปจจุบัน 
2. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด มีการระบุใหความสําคัญเรื่องของการพัฒนา

บุคลากรกีฬา หรือการสงเสริม หรือสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขัน/จัดกิจกรรม
กีฬาภายในจังหวัด 

3. แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ไดแก การจัดทํา
แผนงาน/โครงการ (ประจําป) โดยมีรายละเอียดของแผนงานฯ ซ่ึงประกอบดวย     
1) การระบุกิจกรรมหรือการดําเนินงานท่ีชัดเจน 2) ตัวชี้วัดหรือคาเปาหมาย        
3) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 4) ระบุงบประมาณ และ 5) ผูรับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด) 

4. ดําเนินการนําเสนอแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดและคาเปาหมายประจําป
เขาท่ีประชุมฯ (ในวาระเพ่ือพิจารณา) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดในปท่ีผานมาตอท่ีประชุมฯ   
(ในวาระเพ่ือทราบ) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. ทบทวนแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเพ่ือกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 
ใหมีความทาทายและเหมาะสมเปนประจําทุกป (ถามี) เขาท่ีประชุมฯ (ในวาระเพ่ือพิจารณา) 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน   4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงานได
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ    
1 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
2 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
3 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
4 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
5 ขอ ข้ึนไป 

 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   

 
6   

 

(แบบฟอรม) รายงานผลการดําเนินงานตาม 

 รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……… 
รอบ 6 เดือน หรอื     12 เดือน 
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คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

สมาคมกฬีาแหงจังหวัด ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

1.2 โครงสรางการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑ 
1. ผงัโครงสรางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ท่ีมีการระบุชื่อ/

ตําแหนง/รูปภาพ) ท่ีถูกตอง และเปนปจจุบัน โดยเทียบขอมูลรายชื่อ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (ส.ค.6 หรือ ส.ฬ.8) 

2. รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีเปนปจจุบัน (ส.ค.6  
หรือ ส.ฬ.8) 

3. มีการกําหนดภาระหนาท่ีการมอบหมายงานของกรรมการบริหารสมาคมกีฬา
แหงจังหวัดท่ีชัดเจนเปนหนังสือมอบหมายงาน และหนาท่ี โดยนายกสมาคม
กีฬาแหงจังหวัดเปนผูลงนาม 

4. มีการจัดจางบุคลากรปฏิบัติงานประจําสํานักงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน 
5. มีท่ีตั้งสํานักงานเปนหลักแหลง และมีหองทํางานภายในสํานักงาน 
6. มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงานเพ่ือใชในการทํางานและการติดตอสื่อสาร ไดแก 

เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท/โทรสาร ตูเอกสาร โตะทํางาน  
ระบบอินเทอรเน็ท เครื่องสแกนเนอรฯลฯ 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน   1 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑไมเกิน  2 ขอ 

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ 3 ขอ 

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ 4 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 5 
 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 6 ขอ 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

สมาคมกฬีาแหงจังหวัด ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

1.3 การประชุมใหญสามัญประจําป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

 เกณฑ 
1. จัดประชุมกอนสิ้นเดือนมีนาคม  
2. จัดประชุมภายในเดือนเมษายน 
3. จัดประชุมภายในเดือนพฤษภาคม 
4. จัดประชุมภายในเดือนมิถุนายน 
5. จัดประชุมภายในเดือนกรกฎาคม 
6. จัดประชุมตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
6   

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
5   
6   
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ระบุรายละเอียด วันท่ีจัดประชุม.................................................... 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

สมาคมกฬีาแหงจังหวัด ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.4 การสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. การสงเอกสารรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน 15 วันนับวันถัดจาก

เสร็จสิ้นการประชุม 
2. สงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน 30 วันนับวันถัดจากเสร็จสิ้นการ

ประชุม 
3. สงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปเกิน 30 วันนับวันถัดจากเสร็จสิ้นการประชุม 

และจัดการประชุมใหญฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 
 

ระบุรายละเอียด วันท่ีสมาคมฯ สงเอกสาร............................. (สมาคมฯ เปนผูระบุ) 

                    วันท่ี กกท. ลงรับ......................................... (ฝายกีฬาภูมิภาคเปนผูระบุ) 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน   2 คะแนน   5 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑขอ 3 ดําเนินงานไดตามเกณฑขอ 2 ดําเนินงานไดตามเกณฑขอ 1 
 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (รอบปงบประมาณท่ี
ผานมา)   (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
เกณฑ 

1. ไมไดดําเนินการจัดประชุม 
2. สามารถจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  

จํานวน 1 ครั้งเทากับ 1 คะแนน (สูงสุดไมเกิน 10 คะแนน) 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 6 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 5 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 4 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 3 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 2 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑขอ 1 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 

2   
 

3   
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 

2   
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ระบุรายละเอียด วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 1..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 2..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 3..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 4..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 5..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 6..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 7..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 8..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 9..........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 10........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 11........................................................  
                    วันท่ีสมาคมฯ จัดประชุมครั้งท่ี 12........................................................  

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  1-10 คะแนน  

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ ขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 2 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

 
1.6 การจัดหางบประมาณสนับสนุน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากท่ี กกท. อุดหนุนฯ 
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนไดไมถึง 10%   
3. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 10% แตไมถึง 20%   
4. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 20% แตไมถึง 30% 
5. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 30% แตไมถึง 40% 
6. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 40% แตไมถึง 50% 
7. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 50% แตไมถึง 60% 
8. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 60% แตไมถึง 70% 
9. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 70% แตไมถึง 80% 
10. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 80% แตไมถึง 90% 
11. ไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ เพ่ิมเติมท่ี กกท.อุดหนุนตั้งแต 90% ข้ึนไป 

 
ระบุรายละเอียด งบประมาณท่ีไดรับเพ่ิมเติม จํานวน....................................บาท  
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
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เกณฑการประเมิน 
0 

คะแนน 
2 

คะแนน 
4 

คะแนน 
6 

คะแนน 
8 

คะแนน 
10 

คะแนน 
12 

คะแนน 
14 

คะแนน 
16 

คะแนน 
18 

คะแนน 
20 

คะแนน 
ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 1 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 2 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 3 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 4 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 5 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 6 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 7 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 8 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 9 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 10 

ดําเนิน 
งานได
ตาม
เกณฑ  
ขอ 11 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.7 รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจําป (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  
 

เกณฑ 
1. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสมาคม

กีฬาแหงจังหวัด 
2. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเพ่ือ

ความเปนเลิศ 
3. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเพ่ือ

การอาชีพ 
4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการกีฬา 
5. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมการจัด

กิจกรรมกีฬาหรือการจัดการแขงขันกีฬา 
6. รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  

เชน การจัดการอบรมฯ หรือการสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานอ่ืน เปนตน 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  6 คะแนน  9 คะแนน  12 คะแนน  15 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
1 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
2 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
3 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
4 ขอ 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ  
5 ขอ ข้ึนไป 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
5   
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1.8 การรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ปละ 2 ครั้ง         
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. สงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคม

กีฬาแหงจังหวัด รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม-มีนาคม) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  
สงให กกท. ภายในวันท่ี 10 เมษายน 

2. สรุปผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
รอบ12 เดือน (เดือนตุลาคม-กันยายน) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  
พรอมเอกสารประกอบ ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 
 

ระบุรายละเอียด 1. วันท่ีสงรายงานความคืบหนาฯ  รอบ  6 เดือน.............................................  
                    2. วันท่ีสงสรุปผลการดําเนินงานฯ รอบ 12 เดือน.............................................  

 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 7 คะแนน 15 คะแนน 

ไมสามารถดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ท้ัง 2 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
1 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
2 ขอ 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

1.9 การประชาสัมพันธสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. มีเว็บไซตของสมาคมกีฬาแหงจังหวดัท่ีสามารถเขาถึงหรือเขาดูไดตลอดเวลา 
2. ขอมูลภายในเว็บไซตของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดครบถวนและเปนปจจุบัน สามารถคนหา

ขอมูลได (มีขาวสารความเคลื่อนไหว เปนประจําทุกเดือน หรืออยางนอยไมเกิน 3 เดือน 
มีการลงขอมูลของสมาคมฯ ใหม) ประกอบดวย รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  
ปฎิทินการจัดกิจกรรมตางๆ ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ขอมูลขาวสารและภาพ 
การจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เปนตน 

3. มีการประชาสัมพันธหรือจัดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เชน 
ชองทาง Facebook การลงหนังสือพิมพ การจัดทําวารสาร การจัดทําปายประชาสัมพันธ  
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน เปนตน 
 

ระบุรายละเอียด ช่ือเว็บไซตของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด.....................................................  
เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 

ไมสามารถดําเนินงานได 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
1 ขอ  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
2 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
3 ขอ 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 
2   

 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 
2   

 
3   
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คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสมารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.10  การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)  
2. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือนเมษายน  
3. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือนพฤษภาคม  
4. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือนมิถุนายน  
5. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือนกรกฎาคม  
6. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือนสิงหาคม  
7. การสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในเดือนกันยายน  
8. ไมสามารถสงเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับการจัดสรรฯ ภายในปงบประมาณ 

ปจจุบัน (ใหถือวาสมาคมกีฬาแหงจังหวัดไมประสงคท่ีจะรับเงินเงินอุดหนุนจาก กกท.) 
 

ระบุรายละเอียด วันท่ีสมาคมฯ สงเอกสาร............................. (สมาคมฯ เปนผูระบุ) 
                    วันท่ี กกท. ลงรับ......................................... (ฝายกีฬาภูมิภาคเปนผูระบุ) 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  6 คะแนน  7 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงาน
ไดตาม 
เกณฑขอ 8 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 7 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 6 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 5 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 4 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 3 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 2 

ดําเนินงาน
ไดตาม
เกณฑขอ 1 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 

2   
 

3   
 

4   

5   

6   

7   

8   
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ดานท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 10 ) 
 

2.1 จํานวนบุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เกณฑ 
 

1. ไมมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬา 
2. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 1-3 คน 
3. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 4-5 คน 
4. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 6-7 คน 
5. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 8-9 คน 
6. บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรม จํานวน 10 คนข้ึนไป 

 

ระบุรายละเอียด บุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรมฯ รวม...........คน 
     1.ช่ือ.............................หลักสูตร.....................................วันท่ีผานการอบรม.................  
     2.ช่ือ.............................หลักสูตร.....................................วันท่ีผานการอบรม.................  
     3.ช่ือ.............................หลักสูตร.....................................วันท่ีผานการอบรม.................  
     4.ช่ือ.............................หลักสูตร.....................................วันท่ีผานการอบรม.................  
     5.ช่ือ.............................หลักสูตร.....................................วันท่ีผานการอบรม.................  
    

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  4 คะแนน   8 คะแนน   12 คะแนน  16 คะแนน  20 คะแนน  

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 3 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ 
ขอ 4 

ดําเนินงานได
ตามเกณฑ 
ขอ 5 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 
ขอ 6 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

2.2 การแจงทะเบียนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดให กกท. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

 เกณฑ 
 1. การแจงจํานวนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (กิตติมศักด์ิ, สามัญ, วิสามัญ)  
    ภายในวันท่ี 31 มกราคม 
2.  กรอกขอมูลจํานวนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (กิตติมศักดิ์, สามัญ, วิสามัญ)  
    ลงในระบบบุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค www.regionalpersonal.sat.or.th      
    ภายในวันท่ี 31 มกราคม 

ระบุรายละเอียด วันท่ีสมาคมฯ สงเอกสาร............................. (สมาคมฯ เปนผูระบุ) 
                    วันท่ี กกท. ลงรับ......................................... (ฝายกีฬาภูมิภาคเปนผูระบุ) 
 

 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
5   
6   

ขอ ม ี ไมม ี
1   

 

2   
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เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 2 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 1 ขอ ดําเนินงานไดตามเกณฑ 2 ขอ 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 2.3 ระบบฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาในสวนภูมิภาค (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. กรอกขอมูลทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

ใหครบถวนตามแบบฟอรม 
2. กรอกขอมูลทะเบียนผูฝกสอนสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวน 

ตามแบบฟอรม 
3. กรอกขอมูลทะเบียนผูตัดสินสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
4. กรอกขอมูลทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
5. กรอกขอมูลทะเบียนสมาชิกชมรมกีฬา/ สโมสรกีฬา/ แผนกกีฬาท่ีสังกัด 

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหครบถวนตามแบบฟอรม 
 

ระบุรายละเอียด 1. ทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัด จํานวน ................คน 
                    2. ทะเบียนผูฝกสอนกีฬา จํานวน ................คน 
                    3. ทะเบียนผูตัดสินกีฬา จํานวน ................คน 
                    4. ทะเบียนนักกีฬา จํานวน ................คน 
                    5. ทะเบียนสมาชิกชมรมกีฬา/ สโมสรกีฬา/ แผนกกีฬา จํานวน ................คน 

 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไมสามารถ
ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ  

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ  
1 ขอ 

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ  
2 ขอ 

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ  
3 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
4 ขอ 

ดําเนินงานได   
ตามเกณฑ  
5 ขอ 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
5   
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2.4 จํานวนบุคลากรกีฬาท่ีเพ่ิมข้ึน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. จํานวนฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัดท่ีลดลงหรือไมมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึนไมถึง 10% 
3. จํานวนฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 10% ข้ึนไป 

 

ระบุรายละเอียด 1. ฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัด (ปปจจุบัน)  จํานวน ................คน 
                    2. ฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาจังหวัด (ปท่ีผานมา) จํานวน ................คน 
                     

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน  5 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 1 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 2 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 3 
 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
2.5 การพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
เกณฑ 

1. ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และจัดใหมีการพัฒนา
บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ไดแก สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย  
กรมพลศึกษา สถาบนัการศึกษา องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ/เอกชน  
และการกีฬาแหงประเทศไทย เปนตน 

2. ดําเนินการประสานความรวมมือกับสํานักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาของ กกท. 
และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเก่ียวกับการควบคุมการใชสาร
ตองหามในนักกีฬา 

ระบุรายละเอียด การพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัด ประกอบดวย 
                    ช่ือ/ระยะเวลาการอบรม............................................................................. 
                    หนวยงานท่ีมีการประสานความรวมมือ...................................................... 
เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  10 คะแนน  20 คะแนน  
ไมสามารถดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
1 ขอ 

ดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
2 ขอ 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
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ดานท่ี 3 การพัฒนานักกีฬา (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 15 ) 
 

3.1 การนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปใช (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ  
 

1. สมาคมกีฬาแหงจังหวัดดําเนินงานรวมกับ ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา ของ กกท. 
สวนกลาง หรือสถาบันวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาค สถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปใชในการพัฒนานักกีฬาของจังหวัด เชน 
การอบรมใหความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา  เปนตน 

2. นักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ของจังหวัด (ถามี) รอยละ 80  
มีผลทดสอบสมรรถภาพประจําปฯ ในครั้งท่ี 2 ดีกวาครั้งท่ี 1 (ยกเวนในกรณีท่ีมีนักกีฬาบาดเจ็บ 
และมีเอกสารใบรบัรองแพทยยืนยัน) 
 

ระบุรายละเอียด 1. การอบรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา ประกอบดวย 
                  ช่ือการอบรม................................................................................................ 
                  ระยะเวลาการอบรม..................................................................................... 

        ช่ือวิทยากรการอบรม................................................................................... 
                  ตารางการอบรม........................................................................................... 

                   2. ผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาโครงการ Sports Hero รวม..…..คน 
                       2.1 ช่ือ................................ ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ........... ครั้งท่ี 2 ............. 
                       2.2 ช่ือ................................ ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ........... ครั้งท่ี 2 ............. 
                       2.3 ช่ือ................................ ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ........... ครั้งท่ี 2 ............. 
                       2.4 ช่ือ................................ ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ........... ครั้งท่ี 2 ............. 
                       2.5 ช่ือ................................ ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ........... ครั้งท่ี 2 ............. 

                       เปนตน (โดยสามารถประสานขอขอมูลดังกลาวกับสํานักงาน กกท. จังหวัด) 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน 3 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 

ไมสามารถดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 1 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ  
ท้ัง 2 ขอ 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
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3.2 จํานวนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัด 
ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

2. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัด 
ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนกักีฬา 
ของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสดุ 

4. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬา 
ของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสดุ 

หมายเหตุ  วิธีการคํานวณคาเฉลี่ย หากเปนจุดทศนิยมใหปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม 
              และไมนับรวมจํานวนนักกีฬาสาธิต หรือกีฬาท่ีไมนับเหรียญรางวัล 
 
ระบุรายละเอียด 1.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                        (ปปจจุบัน) เชน ...ป 2562 จํานวน .............. คน 
                    2.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                          (ยอนหลัง 3 ปหลังสุด) เชน 

     ...ป 2558 จํานวน .......... คน 
     ...ป 2569 จํานวน .......... คน 
     ...ป 2560 จํานวน .......... คน 

                     

เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

 

 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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3.3 จํานวนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
 

1. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัด 
ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

2. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัด 
ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลงั 3 ครั้งหลังสุด 

3. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนกักีฬา 
ของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสดุ 

4. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬา 
ของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสดุ 

หมายเหตุ  วิธีการคํานวณคาเฉลี่ย หากเปนจุดทศนิยมใหปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม 
              และไมนับรวมจํานวนนักกีฬาสาธิต หรือกีฬาท่ีไมนับเหรียญรางวัล 
 
ระบุรายละเอียด 1.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                        (ปปจจุบัน) เชน ...ป 2562 จํานวน .............. คน 
                    2.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                          (ยอนหลัง 3 ปหลังสุด) เชน 

     ...ป 2559 จํานวน .......... คน 
     ...ป 2560 จํานวน .......... คน 
     ...ป 2561 จํานวน .......... คน 

 

เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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3.4 จํานวนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ  
1. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัด 
ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

2. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬาของจังหวัด 
ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนกักีฬา 
ของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสดุ 

4. จํานวนนักกีฬาของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ (ปปจจุบัน)  
มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของจํานวนนักกีฬา 
ของจังหวัดท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ยอนหลัง 3 ครัง้หลังสดุ 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคาเฉลี่ย หากเปนจุดทศนิยมใหปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม  
      และไมนับรวมจํานวนนักกีฬาสาธิต หรือกีฬาท่ีไมนับเหรียญรางวัล อีกท้ังตองมีการสงนักกีฬา 
      เขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ จึงมีการพิจารณาคะแนนซ่ึงหากไมมีนักกีฬาฯ  
      จะไดรับการยกเวนการคํานวณคะแนนในสวนนี้ 

ระบุรายละเอียด 1.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                        (ปปจจุบัน) เชน ...ป 2562 จํานวน .............. คน 
                    2.  จํานวนนักกีฬาของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                          (ยอนหลัง 3 ปหลังสุด) เชน 

     ...ป 2558 จํานวน .......... คน 
     ...ป 2569 จํานวน .......... คน 
     ...ป 2560 จํานวน .......... คน 

 

เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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3.5  รอยละของนักกีฬาโครงการพัฒนานักกีฬาจังหวัด (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
 

1. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับ
จํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจบุัน) มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของ
นักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้ง
หลังสุด 

2. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับ
จํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจบุัน) มีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของนักกีฬาโครงการ  
(Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับจํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจบุัน) มีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของ
นักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

4. รอยละของนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด เทียบกับจํานวนนักกีฬา 
ท้ังโครงการฯ (ปปจจบุัน) มีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10  เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย รอยละของนักกีฬา
โครงการ (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละของนักกีฬาฯ ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม จํานวน 2 ตําแหนง 
       และการดูจํานวนนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) ใชขอมูลตามบันทึกอนุมัติจํานวนรายชื่อ 
       นักกีฬาในโครงการ Sports Hero ของ กกท. ครั้งหลังสุดกอนสิ้นปงบประมาณ 

ระบุรายละเอียด 1. จํานวนนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) (ปปจจุบัน)   
                   เชน ...ป 2562 จํานวน .............. คน 
               2. จํานวนนักกีฬาโครงการ (Sports Hero) (ยอนหลัง 3 ปหลังสุด) 

                          เชน ...ป 2559 จํานวน .......... คน 
           ...ป 2560 จํานวน .......... คน 
           ...ป 2561 จํานวน .......... คน 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   

0 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  
ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 4 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 3 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 2 ดําเนินงานไดตามเกณฑ ขอ 1 
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3.6 ระบบการคัดเลือกนักกีฬา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. มีการกําหนดระยะเวลาการคัดเลือกนักกีฬาของจังหวัด ไวในปฏิทินหรือ 

แผนการดําเนินงานประจําปของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกนักกีฬา เปนลายลักษณอักษร 
3. มีการมอบหมาย/แตงตั้งใหชมรม/สโมสรกีฬา หรือคณะกรรมการคัดเลือก 

ตัวนักกีฬาท่ีประกอบดวยฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนผูพิจารณา 
4. มีกระบวนการคัดเลือก หรือจัดการแขงขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาท่ีชัดเจน 
5. มีการประกาศผลคัดเลือกเปนลายลักษณอักษร และมีการนําเสนอผล 

การคัดเลือกผานชองทางตางๆ ใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
1 ขอ 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
2 ขอ 

ดําเนินงาน
ไดตามเกณฑ 
3 ขอ 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
4 ขอ 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ 
5 ขอ 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

3.7 แผนการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
เกณฑ 

1. มีการกําหนดระยะเวลาการเก็บตัวฝกซอมไวในปฏิทิน หรือแผนการดําเนินงาน
ประจาํป 
ของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

2. มีการมอบหมาย/แตงตั้งใหชมรม/สโมสรกีฬา หรือแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํา
แผนการเก็บตัวฝกซอม โดยใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม และมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

3. มีการนําเสนอแผนการเก็บตัวฝกซอม เพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ 
4. มีการติดตามผลการฝกซอม และนําเสนอรายงานผลดังกลาวตอท่ีประชุมฯ 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 1 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 2 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 3 ขอ 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ 4 ขอ 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
5   

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
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ดานท่ี 4 การจัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬา (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 10) 
 

4.1 การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการจัดการแขงขันกีฬา (รอบปงบประมาณ)  
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 
เกณฑ 

1. - สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา 
       ระดับนานาชาติ ไดแก กีฬาซีเกมส กีฬาเอเซียนเกมส กีฬาเอเซียนบีช  

- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา 
  ระดับชาติ ไดแก กีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาคนพิการแหงชาติ  

2. - สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันกีฬา 
       ระดับนานาชาติ (single sports) 

- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมจัดการแขงขันมหกรรม 
  กีฬาระดับชาติ ไดแก กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ กีฬาโรงเรียนกีฬา  
  กีฬาสถาบันการพลศึกษา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  
  กีฬาสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬาระดับภาคหรือเปนเจาภาพรวม  
  ไดแก กีฬาแหงชาติ/กีฬาคนพิการแหงชาติ/กีฬาเยาวชนแหงชาติ 

3.  -  สมาคมกีฬาแหงจังหวัด รวมกับ สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยจัดการแขงขันฯ  
  ตัวอยางเชน รายการชิงแชมปประเทศไทย หรือรายการท่ีไดรับมอบหมาย 
  จากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือใหจัดการแขงขันฯ 
- สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

 
ระบุรายละเอียด การจัดการแขงขันกีฬา......................................................................... 

               ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี.......................................... 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  7 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไมสามารถดําเนินงาน
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 3 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ ขอ 1 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

 
 
 

 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
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4.2 การสนับสนุนการแขงขันกีฬาอาชีพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
สมาคมกีฬาแหงจังหวัดมีการสนับสนุน (งบประมาณ วัสดุสิ่งของฯ สถานท่ี และ
บุคลากร) ท่ีเก่ียวของกับกีฬาอาชีพเรื่องของการ (จัดการแขงขันฯ จัดกิจกรรมฯ 
พัฒนานักกีฬา สนับสนนุนักกีฬา) ประกอบดวย ฟุตบอล ฟุตซอล กอลฟ เจ็ตสกี 
วอลเลยบอล ตะกรอ ตะกรอลอดหวง โบวลิ่ง แขงรถจักรยานยนต จักรยาน  
แขงรถยนต สนุกเกอร แบดมินตัน เทนนิส และบาสเกตบอล การนับจํานวน 
แบงตามจํานวนชนิดกีฬาท่ีใหการสนับสนุนฯ   

ระบุรายละเอียด จํานวนชนิดกีฬาอาชีพท่ีใหการสนับสนุนฯ จํานวน........ชนิด   
1. การสนับสนุนงบประมาณฯ......................................................................... 

ชนิดกีฬาอาชีพ........................................................................................... 
    ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี................................................. 

                    2. การสนับสนุนงบประมาณฯ......................................................................... 
ชนิดกีฬาอาชีพ........................................................................................... 

    ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี................................................. 
                    3. การสนับสนุนงบประมาณฯ......................................................................... 

ชนิดกีฬาอาชีพ........................................................................................... 
    ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี................................................. 

                    4. การสนับสนุนงบประมาณฯ......................................................................... 
ชนิดกีฬาอาชีพ........................................................................................... 

    ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี................................................. 
                    5. การสนับสนุนงบประมาณฯ......................................................................... 

ชนิดกีฬาอาชีพ........................................................................................... 
    ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี................................................. 

 
เกณฑการประเมิน 

0 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน 
ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
1 ชนิดกีฬา 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ  
2 ชนิดกีฬา 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ  
3 ชนิดกีฬา 

ดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑ  
4 ชนิดกีฬาข้ึนไป 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
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4.3 การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการจัดกิจกรรมกีฬา (รอบปงบประมาณ)  
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  
 

เกณฑ 
1. ไมไดจัดการแขงขัน/กิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด (ครั้ง)  
2. สามารถจัดการแขงขัน (นอกเหนือจากรายการตางๆ ในขอท่ี 4.1 และขอ 4.2)  

จํานวนรายการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง 
เทากับ 1 คะแนน (สูงสุดไมเกิน 15 คะแนน) 
 

ระบุรายละเอียด 1. การจัดกิจกรรม/การแขงขันกีฬาฯ........................................................................... 
ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี............................................................. 

                    2. การจัดกิจกรรม/การแขงขันกีฬาฯ........................................................................... 
ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี............................................................. 

                    3. การจัดกิจกรรม/การแขงขันกีฬาฯ........................................................................... 
ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี............................................................. 

                    4. การจัดกิจกรรม/การแขงขันกีฬาฯ........................................................................... 
ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี............................................................. 

                    5. การจัดกิจกรรม/การแขงขันกีฬาฯ........................................................................... 
ระหวางวันท่ี..................................สถานท่ี............................................................. 

                       เปนตน 
 

เกณฑการประเมิน 
0 คะแนน  1-15 คะแนน  

ดําเนินงานได  
ตามเกณฑ  
ขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑ  
ขอ 2 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
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ดานท่ี 5 ผลสําเร็จจากการแขงขัน (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 15) 
5.1 ผลการแขงขันกีฬาแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
 

1. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ 
ในปปจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญ
รางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ 
ในปปจจุบันมีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละคะแนนเหรียญ
รางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละคะแนนเหรียญรางวัล ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม  
              จํานวน 2 ตําแหนง 

 

ระบุรายละเอียด การแขงขันกีฬาแหงชาติฯ ของจังหวัด........................ เชน 
ป 2562 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2560 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2559 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2558 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 

 

เกณฑการใหคะแนน 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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5.2 ผลการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  

ในปปจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละคะแนนเหรียญรางวัล ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม  
              จํานวน 2 ตําแหนง 

 

ระบุรายละเอียด การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติฯ ของจังหวัด........................ เชน 
ป 2562 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2561 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2560 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2559 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 

 

เกณฑการใหคะแนน 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 

คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได  
คะแนนท่ีประเมิน 

 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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5.3 ผลการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ  
 

1. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนเทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรยีญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนลดลงไมเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัลเทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

4. รอยละคะแนนเหรียญรางวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ในปปจจุบันมีจํานวนลดลงเกินรอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย ของรอยละ 
คะแนนเหรียญรางวัลเทียบกับ คะแนนเหรียญรางวัลรวมของการแขงขันฯ  
ยอนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

หมายเหตุ วิธีการคํานวณคารอยละคะแนนเหรียญรางวัล ใหคํานวณเปนจุดทศนิยม จํานวน 2 ตําแหนง    
             และตองมีการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ จึงมีการพิจารณาคะแนน 

ระบุรายละเอียด การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติฯ ของจังหวัด........................ เชน 
ป 2562 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2560 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2559 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ป 2558 ไดเหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 

 

เกณฑการใหคะแนน 

0 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน  
ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 4 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 3 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 
ขอ 2 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ
ขอ 1 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   
4   
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ดานท่ี 6 การมีสวนรวมและระบบสวัสดิการ (น้ําหนักความสําคัญรอยละ 5) 
6.1 การใหความรวมมือกับ กกท. (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ 
1. การเขารวมการประชุมฯ ตามท่ี กกท. (ฝายกีฬาภูมิภาค) ไดมีหนังสือเชิญ  

โดยผูเขารวมประชุม ไดแก นายกสมาคม, อุปนายก หรือเลขาธิการ 
2. การเขารวมการประชุมฯ ตามท่ี กกท. (ฝายกีฬาภูมิภาค) ไดมีหนังสือเชิญ  

โดยผูเขารวมประชุม ไดแก กรรมการตําแหนงอ่ืนๆ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
3. ดําเนินการตามท่ี กกท. (ฝายกีฬาภูมิภาค) ขอความรวมมือ เชน การสงผูบริหารสมาคมเขารับการ

อบรมฯ, การสงเจาหนาท่ีสมาคมเขารับการอบรมฯ, การจัดสงแบบตอบรบั, แบบสอบถาม, แบบ
ประเมิน/ปญหาอุปสรรคการจัดการอบรมฯ หรือเอกสารหลักฐานตางๆ  
ครบถวนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

ระบุรายละเอียด ผูท่ีเขารวมประชุมฯ ไดแก............................................................................................. 
 

เกณฑการใหคะแนน 
0 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 2 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 1 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 2 
และขอ 3 

ดําเนินงานได 
ตามเกณฑขอ 1 
และขอ 3 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

6.2 การจัดกิจกรรมรวมกับ กกท. (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. มีการจัดกิจกรรมงานวันกีฬาแหงชาติ รวมกันระหวาง กกท. กับสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

 
เกณฑการใหคะแนน 

0 คะแนน  5 คะแนน  
ไมสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด ดําเนินงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   

ขอ ม ี ไมม ี
1   
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6.3 ระบบสวัสดิการของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ 
1. การสนับสนุน หรือการจัดหาเงินรางวัลใหกับบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา 

แหงจังหวัด ประกอบดวย นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน เปนตน  
เม่ือประสบความสําเร็จจากการแขงขัน หรือสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด (ในแตละป) 

2. มีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ  
การบาดเจ็บ เงินบํารุงขวัญ ใหกับบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 
ท่ีประกอบดวย นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน เปนตน นอกเหนือจากท่ี กกท.  
จัดหาให (ในแตละป) 

3. มีการสนับสนุนดานการศึกษาหรือการสนับสนุนใหมีงานทํา (ในแตละป) 
ใหกับบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีประกอบดวย  
นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน เปนตน เชน การจัดหาท่ีเรียน การใหทุนการศึกษา  
การบรรจุเขาทํางาน เปนตน 

 
เกณฑการใหคะแนน 

0 คะแนน  1 คะแนน  5 คะแนน  
ไมสามารถดําเนินงานไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ดําเนินงานไดตามเกณฑ 1 ขอ ดําเนินงานไดตามเกณฑ 2 ขอ 
ข้ึนไป 

 
คะแนนท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถทําได 

คะแนนท่ีประเมิน 
 สมาคมกีฬาแหงจังหวัด    ฝายกีฬาภูมิภาค 

              คะแนน               คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ม ี ไมม ี
1   
2   
3   



แบบฟอรมการเขียนโครงการ 
 
 
 

 

ช่ือโครงการ                                           . 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

************************************************** 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   (ระบุความเปนมาของโครงการ และความสําคัญ หรือความจําเปน รวมถึงสภาพและปญหา เพ่ือสะทอน       
ความตองการในการดําเนินโครงการ โดยอาศัยขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนขอเท็จจริง (Fact) ท่ีเปนแหลงท่ีมา       
ของขอมูลท่ีสามารถอางอิงได)                                                                                                   . 
                    . 

2.  วัตถุประสงค 
        (ระบุวัตถุประสงคของโครงการเปนรายขอ ตามความตองการของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด และมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด)                                                  . 
                    . 

3. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและแผนระดับชาติ 
          ระบุวารายการนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแผนระดับชาติอะไรบาง เม่ือพิจารณาหัวขอความเชื่อมโยงไดแลว 
ใหจัดพิมพหัวขอหลักและหัวขอยอยของยุทธศาสตรและแผนระดับชาติ ลงในกลองกรอกขอมูล  โดยมียุทธศาสตรและแผน  
ระดับชาติและจังหวัด ดังนี้ 
      1) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
1.2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
3.2 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดยั่งยืน 

3) แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
4.1 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพ 
4.2 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิม         
     ทางเศรษฐกิจ 
4.3 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬา 
4.4 ยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระดับการบริหารจัดการดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

  4) แผนพัฒนาจังหวัด (ระบุยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ) 
 5) แผนยุทธศาสตรของสมาคมกีฬาจังหวัด (ระบุยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ) 
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โลโกสมาคม 



 
4.  กลุมเปาหมาย 
  (ระบุเปาหมายของรายการ ปริมาณของกลุมเปาหมาย)             
                                                        

5.  ผลผลิตพรอมตัวช้ีวัด 
  (ระบุผลผลิตพรอมตัวชี้วัดของโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือดําเนินโครงการ                                                   
เสร็จสิ้น ตามแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด)                   . 
 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

(พรอมหนวยนับ) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

(พรอมหนวยนับ) 

ผลผลิต 

1. 6 เดือน  (ระบุ) 
12 เดือน  

2. 6 เดือน  (ระบุ) 
12 เดือน  

 

โปรดระบุความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดของรายการ (ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) กับตัวชี้วัดโครงการตาม                     
แผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด  

6.  สถานท่ีดําเนินการ 
  (ระบุสถานท่ีท่ีใชในการดําเนินโครงการ)                                         
                                           . 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  (ระบุกรอบระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการ (ภายในตุลาคม ........ ถึง กันยายน ........)                                   
                                           . 

8.  วิธีการดําเนินงาน 
   1.  (ระบุรายละเอียดการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยใหสัมพันธกับการดําเนินงานหลัก                                         
ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณใหประสบความสําเร็จ และไดมาซ่ึงผลผลิตท่ีกําหนดไว เปนรายขอ)     .                                 
  2.                                         
  3.                                          

9.  งบประมาณ 
   (ระบุรายละเอียดการใชจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานฯ)                                              . 
                                          . 

10.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
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ท่ี การดําเนินงานหลัก 
ผลผลิตและ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน 

หมายเหตุ พ.ศ. 25..… พ.ศ. 25...... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                  

                  

                  

                  

                  



  
11.  การติดตามและประเมินผล 
                (ระบุแนวทาง/วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ)                                             . 
                                          . 
                                          . 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    (ระบุประโยชนท่ีเกิดข้ึนเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ โดยเปนการประมวลผลสําเร็จตามผลผลิต            .                                  
ของโครงการ และมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัดอยางไร)                                                             
.                                      .                                                             .                           
 

**************************************** 

 
         ผูเสนอโครงการ 

 
 

(                                   ) 
นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด                       . 

 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

(                                   ) 
ผูวาราชการจังหวัด                       . 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ : สามารถดาวนโหลดเอกสาร 

1. แบบฟอรมการเขียนโครงการของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
       ไดท่ี www : sat.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 0 2186 7111 ตอ 7611 
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ประมวลภาพ 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการการทบทวนแผนยุทธศาสตร สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพ ฯ 
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ประมวลภาพ 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการการทบทวนแผนยุทธศาสตร สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพ ฯ 
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ประมวลภาพ 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการการทบทวนแผนยุทธศาสตร สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพ ฯ 
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ประมวลภาพ 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการการทบทวนแผนยุทธศาสตร สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพ ฯ 
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