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^_^ 
 

 
 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
(น ้าหนักความส้าคัญร้อยละ 40) 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ของ 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน 
2. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีกำรระบุให้ควำมส ำคัเเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำ  

หรือกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรแข่งขัน/จัดกิจกรรมกีฬำภำยในจังหวัด 
3. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ได้แก่ กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร 

(ประจ ำปี) โดยมีรำยละเอียดของแผนงำนฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) กำรระบุกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำน 
ที่ชัดเจน 2) ตัวชี้วัดหรือค่ำเป้ำหมำย 3) กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 4) ระบุงบประมำณ   
และ 5) ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรกีฬำจังหวัด) 

4. ด ำเนินกำรน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดและค่ำเป้ำหมำยประจ ำปีเข้ำที่ประชุมฯ(ใน
วำระเพ่ือพิจำรณำ) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดในปีที่ผ่ำนมำต่อที่ประชุมฯ   
(ในวำระเพ่ือทรำบ) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. ทบทวนแผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
ให้มีควำมท้ำท้ำยและเหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี(ถ้ำมี)เข้ำที่ประชุมฯ (ในวำระเพ่ือพิจำรณำ) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดประจ ำปี พ.ศ. 25......– 25...... 
2. รำยงำนกำรประชุมฯ (ในครั้งทีม่ีกำรน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด และค่ำเป้ำหมำย

ประจ ำปีเข้ำที่ประชุมฯในวาระเพื่อพิจารณา) 
3. รำยงำนกำรประชุมฯ (ในครั้งที่มีกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สมำคม

กีฬำแห่งจังหวัดในปีที่ผ่ำนมำ เข้ำท่ีประชุมฯ ในวาระเพื่อทราบ) 
4. รำยงำนกำรประชุมฯ (ในครั้งที่มีกำรน ำเรื่องกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ เข้ำท่ีประชุมฯ ในวาระ 

เพื่อพิจารณา)โดยให้ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน 
5. รำยละเอียดแผนงำนโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (ในปีถัดไป) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน  4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนไดต้ำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์  
1 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์  
2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์  
3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์  
4 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์  
5 ข้อขึ้นไป 

 

รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  
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1.2 โครงสร้างการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. ผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ท่ีมีกำรระบุชื่อ/ต ำแหน่ง/รูปภำพ) ที่ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน โดยเทียบข้อมูลรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ส.ค.6 หรือ ส.ฬ.8) 
2. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน (ส.ฬ.8) 
3. มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่กำรมอบหมำยงำนของกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่ชัดเจน 

เป็นหนังสือมอบหมำยงำน และหน้ำที่ โดยนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
4. มีกำรจัดจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนเต็มเวลา อย่ำงน้อย 1 คน 
5. มีที่ตั้งส ำนักงำนเป็นหลักแหล่ง และมีห้องท ำงำนภำยในส ำนักงำน 
6. มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรท ำงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรสำรตู้เอกสำร โต๊ะท ำงำน ระบบอินเทอร์เน็ท เครื่องสแกนเนอร์ 
ฯลฯ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดครบถ้วน 
2. เอกสำรรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ส.ค.6 หรือ ส.ฬ.8) 
3. หนังสือกำรมอบหมำยงำนหรือเอกสำรอ้ำงอิง โดยระบุกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบฯ 

จำกนำยกสมำคมกีฬำฯ (ประจ ำปี) 
4. เอกสำรกำรอนุมัติจัดจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนหรือเอกสำรที่สำมำรถอ้ำงอิง 

ว่ำมีกำรจัดจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนจริง 
5. รูปถ่ำยส ำนักงำน และห้องท ำงำนภำยในสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
6. รูปถ่ำยอุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในส ำนักงำน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน  1 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ไม่เกิน 2ข้อ 

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ 3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ 4 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 5 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 6 ข้อ 

 

 
1.3 การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. จัดประชุมก่อนสิ้นเดือนมีนำคม 
2. จัดประชุมภำยในเดือนเมษำยน 
3. จัดประชุมภำยในเดือนพฤษภำคม 
4. จัดประชุมภำยในเดือนมิถุนำยน 
5. จัดประชุมภำยในเดือนกรกฎำคม 
6. จัดประชุมตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงสิ้นเดือนกันยำยน 
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หมายเหตุ ต้องมีหนังสือเชิเประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปีส่งให้ กกท. ก่อนกำรประชุมฯ อย่ำงน้อย 7 วัน  
 (นับแต่วันลงรับ กกท.) เพ่ือด ำเนินกำรส่งผู้แทน กกท. เข้ำร่วมประชุมฯ หำกไม่สำมำรถส่งหนังสือ

เชิเประชุมฯ ได้ตำมที่ก ำหนด (หัก 1 คะแนน จำกคะแนนรวม) 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. หนังสือเชิเผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย เข้ำร่วมประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี พร้อมก ำหนดกำร
ประชุมฯ (นับจำกวันที่ลงรับ กกท.) 

2. ระเบียบวำระกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี 
3. ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 6 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 5 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 1 

 
1.4 การส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. กำรส่งเอกสำรรำยงำนกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปีภำยใน 15 วันนับวันถัดจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม 
2. ส่งรำยงำนกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปีภำยใน 30 วันนับวันถัดจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม 
3. ส่งรำยงำนกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปีเกิน 30 วันนับวันถัดจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม 

และจัดกำรประชุมใหเ่ฯ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงสิ้นเดือนกันยำยน 
 

หมายเหตุ1. กำรส่งเอกสำรรำยงำนกำรประชุมฯ นับจำกวันที่ลงรับ กกท. 
 2. กำรส่งเอกสำรรำยงำนกำรประชุม ห้ามจัดส่งรวมกับเอกสารอ่ืน 
 3. สมำคมฯ สำมำรถสแกนส่งเอกสำรในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเอกสำรที่ส่งต้องมี 
ควำมถูกต้องครบถ้วนตำมที่ กกท. ก ำหนด) และต้องส่งเอกสำรฉบับจริงตำมมำภำยหลัง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือน ำส่งรำยงำนกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี 
2. รำยงำนกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี 
3. ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี 

 

เกณฑ์การประเมิน  
0 คะแนน   2 คะแนน   5 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ข้อ 3 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ข้อ 2 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ข้อ 1 
 
1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
 

เกณฑ์ 
1. ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม 
2. สำมำรถจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด จ ำนวน 1 ครั้งเท่ำกับ 1 คะแนน 

(สูงสุดไม่เกิน 10 คะแนน) 
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หมายเหตุ จ ำนวนครั้งกำรประชุมไม่นับรวมกำรประชุมใหเ่สำมัเ และกำรประชุมใหเ่วิสำมัเประจ ำปี 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือเชิเประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (แต่ละครั้ง) 
2. ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (แต่ละครั้ง) 
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (แต่ละครั้ง) 
4. ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (แต่ละครั้ง) 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน 1 - 10 คะแนน 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 

 
1.6 การจัดหางบประมาณสนับสนุน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมจำกท่ี กกท. อุดหนุนฯ 
2. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนได้ไม่ถึง 10% 
3. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 10% แตไ่ม่ถึง20%  
4. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 20% แตไ่ม่ถึง 30% 
5. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 30% แตไ่ม่ถึง 40% 
6. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 40% แตไ่ม่ถึง 50% 
7. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 50% แตไ่ม่ถึง 60% 
8. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 60% แตไ่ม่ถึง 70% 
9. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 70% แตไ่ม่ถึง 80% 
10. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 80% แตไ่ม่ถึง 90% 
11. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมจำกที่ กกท.อุดหนุนตั้งแต่ 90% ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 
กำรค ำนวณเทียบจำกเงินอุดหนุนสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่ได้รับจัดสรรปีที่ผ่ำนมำ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงจำกหน่วยงำนที่ให้วงเงินงบประมำณ หรือ วัสดุ สิ่งของแก่ 

สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดภำยในปีงบประมำณฯ เช่นหนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอก (ภำครัฐ/เอกชน) 
ที่ให้กำรสนับสนุนใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือตอบรับแจ้งวงเงินงบประมำณ หรือที่ได้รับกำรสนับสนุน  
(ทั้งนี้นำยกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเซ็นรับรองเอกสำรส ำเนำถูกต้อง) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 

คะแนน 
2 

คะแนน 
4 

คะแนน 
6 

คะแนน 
8 

คะแนน 
10 

คะแนน 
12 

คะแนน 
14 

คะแนน 
16 

คะแนน 
18 

คะแนน 
20 

คะแนน 
ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 1 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 2 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 3 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 4 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 5 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 6 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 7 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 8 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 9 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 10 

ด ำเนิน 
งำนได้
ตำม
เกณฑ์  
ข้อ 11 
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1.7 รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจ้าปี (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  
 

เกณฑ์ 
1. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
2. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
3. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ 
4. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
5. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการ

จัดการแข่งขันกีฬา 
6. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

เช่น กำรจัดกำรอบรมฯ หรือกำรส่งบุคลำกรไปอบรมกับหน่วยงำนอื่น เป็นต้น 
7. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกีฬำ เช่นกำรจัด

กิจกรรม หรือส่งเสริมเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ เมืองกีฬำ อุตสำหกรรมกีฬำ เป็นต้น 

 

หมายเหตุ รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ ตำมเกณฑ์ข้อ 1-7 ต้องมีกำรระบุกิจกรรม  
หรือกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ ที่ชัดเจน 
จึงถือว่ำครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รำยละเอียดแผนงำนโครงกำรหรือแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (ในปีถัดไป) ที่ผ่ำนกำรอนุมัติ 

จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ประธำนคณะกรรมกำรกีฬำจังหวัด) 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  6 คะแนน  9 คะแนน  12 คะแนน  15 คะแนน  

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์  
2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์  
3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์  
4 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์  
5 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์  
6 ข้อขึ้นไป 

 
1.8 การรายงานผลการด้าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ปีละ 2 ครั ง  

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

เกณฑ์ 
1. ส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด รอบ 6 เดือน 

(เดือนตุลำคม-มีนำคม) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดส่งให้ กกท. ภายในวันที่ 10 เมษายน 
2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด รอบ 12 เดือน  

(เดือนตุลำคม-กันยำยน) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมเอกสำรประกอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 
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หมายเหตุ  1. วันที่รับเอกสำรนับจำกท่ีเอกสำรส่งถึง กกท. และได้มีกำรลงวันที่รับ 
     2. กำรส่งเอกสำรห้ามจัดส่งรวมกับเอกสารอ่ืน 
     3. สมำคมฯ สำมำรถสแกนส่งเอกสำรในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเอกสำรที่ส่งต้องมี 
                  ควำมถูกต้องครบถ้วนตำมที่ กกท. ก ำหนด) และต้องส่งเอกสำรฉบับจริงตำมมำภำยหลัง 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. หนังสือน ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกนำยกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ 
2. แบบฟอร์มกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 

ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน 7คะแนน 15คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ทั้ง 2 ข้อ 

ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์  
1 ข้อ 

ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์  
2 ข้อ 

 
1.9 การประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. มีเว็บไซต์ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่สำมำรถเข้ำถึงหรือเข้ำดูได้ตลอดเวลำ 
2. ข้อมูลภำยในเว็บไซต์ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสำมำรถค้นหำข้อมูลได้ 

(มีข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว เป็นประจ ำทุกเดือน หรืออย่ำงน้อยไม่เกิน 3 เดือนมีกำรลงข้อมูลของ
สมำคมฯ ใหม่) ประกอบด้วย รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของ 
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ข้อมูลข่ำวสำรและภำพกำรจัดกิจกรรมกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เป็นต้น 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์หรือจัดแสดงผลงำนหรือกิจกรรมของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เช่น ช่องทำง Facebook 
กำรลงหนังสือพิมพ์ กำรจัดท ำวำรสำร กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ส ำเนำหน้ำ Web site หรือ Facebook ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน  
2. ภำพถ่ำยกำรประชำสัมพันธ์/กำรจัดกิจกรรมที่มีกำรน ำเสนอผลงำนของสมำคมกีฬำหรือบุคลำกรกีฬำ 

ที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับจังหวัดให้เห็นว่ำประชำชนมีกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงชัดเจน เช่น 
กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์/กำรจัดกิจกรรม/กำรจัดงำนเลี้ยงต้อนรับนักกีฬำหรือบุคลำกรกีฬำ เป็นต้น 

3.  เอกสำรหลักฐำนฯ อ้ำงอิงเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์/กำรจัดกิจกรรมของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน  5 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
1 ข้อ  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
3 ข้อ 
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1.10 การส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนตามที่ได้รับการจัดสรรฯ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 50% แรก (5 คะแนน) 
1. ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนมีนำคม 2563 
2. ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนเมษำยน 2563 
3. ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 
4. ไม่สำมำรถส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือขอรับเงินอุดหนุนกำรด ำเนินงำนของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 ลงนำมโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย (ฉบับจริง) 
2. โครงกำร ประจ ำปี 2563 ลงนำมโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับ

มอบหมำย (ฉบับจริง)  
  3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ (รำยงำนรอบ 12 เดือน ประจ ำปี 2562)  

4. ใบส ำคัเแสดงกำรจดทะเบียนกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับสมำคมกีฬำ (ส.ฬ. 6) และข้อบังคับ
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับสมบูรณ์) 
5. ใบส ำคัเแสดงกำรจดทะเบียนกำรแต่งตั้งกรรมกำรสมำคมกีฬำขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร
สมำคมกีฬำ (ส.ฬ. 8) 

 
เกณฑ์การประเมิน 50% แรก 

0 คะแนน  1 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 1 

----------------------------------------------------------- 
เกณฑ์ 50% หลัง (5 คะแนน) 

1. ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนมีนำคม 2563 
2. ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 
3. ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 
4. ไม่สำมำรถส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 

   (ให้ถือว่ำสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดไม่ประสงค์ท่ีจะรับเงินอุดหนุนจำก กกท.) 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. หนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอรับเงิน (ระบุขอเบิกเงิน 50% หลัง) ลงนำมโดยนำยกสมำคมกีฬำแห่ง
จังหวัด หรือเลขำธิกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ฉบับจริง) 

2. งบดุลที่รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัเชีที่ได้รับอนุเำตลงนำมก ำกับทุกหน้ำ พร้อมนำยกสมำคมกีฬำ
แห่งจังหวัด หรือเลขำธิกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดลงนำมรับรอง (ฉบับจริง) 

3. รำยงำนกำรประชุมใหเ่สำมัเประจ ำปี ที่มีมติอนุมัติรับรองงบดุล และมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัเชี 

4. ใบส ำคัเแสดงกำรจดทะเบียนกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับสมำคมกีฬำ (ส.ฬ. 6) และข้อบังคับ
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับสมบูรณ์) 

5. ใบส ำคเัแสดงกำรจดทะเบียนกำรแต่งตั้งกรรมกำรสมำคมกีฬำขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือกำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรสมำคมกีฬำ (ส.ฬ. 8) 
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เกณฑ์การประเมิน 50% หลัง 
0 คะแนน  1 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 1 

 
หมายเหตุ 1. วันที่ส่งเอกสำรนับจำกที่เอกสำรส่งถึง กกท. และได้มีกำรลงวันที่รับ 

2. กำรส่งเอกสำรห้ำมจัดส่งรวมกับเอกสำรอื่น 
3. ถ้ำไม่ส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนฯ 50% แรก จะไม่สำมำรถขอรับเงินอุดหนุนฯ  
   50% หลัง ได้ 
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ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
(น ้าหนักความส้าคัญร้อยละ 15 ) 

 
2.1 จ้านวนบุคลากรกีฬาที่ผ่านการอบรม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. ไม่มีกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกีฬำ 
2. บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 1-3 คน 
3. บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 4-5 คน 
4. บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 6-7 คน 
5. บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 8-9 คน 
6. บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 10 คนข้ึนไป 

 
หมายเหตุ 1. บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม ต้องมีกำรข้ึนทะเบียนสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
               2. นับเฉพำะบุคลำกรกีฬำทีผ่่ำนกำรอบรมในปีงบประมำณฯ (ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.) 

3. กำรนับจ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม เช่น นำย A ผ่ำนกำรอบรมฯ 2 หลักสูตร             
   ให้นับเป็น 1 คนที่ผ่ำนกำรอบรม 
4. บุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม หมำยถึง คณะกรรมกำรบริหำรสมำคม,ผู้ฝึกสอน,ผู้ตัดสิน          
   ที่สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
5. สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถส่งบุคลำกรที่ข้ึนทะเบียนสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
   ไปด ำเนินกำรอบรมร่วมกับหน่วยงำนอื่น เช่น สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษำ  
   สถำบันกำรศึกษำองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ/เอกชน โดยไม่จ ำกัดเฉพำะ   
   หน่วยงำนของกำรกีฬำแห่งประเทศไทยเท่ำนั้น 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสำรใบประกำศนียบัตรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมฯ (ทุกคน) 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน 4คะแนน 8 คะแนน  12คะแนน 16คะแนน 20คะแนน 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 5 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 6 

 
2.2 การแจ้งทะเบียนสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้ กกท. ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. กำรแจ้งจ ำนวนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (กิตติมศักดิ์,สำมัเ,วิสำมัเ) ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2. ไม่สำมำรถแจ้งจ ำนวนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (กิตติมศักดิ์,สำมัเ,วิสำมัเ) ภายในวันที่ 

31 มกราคม 
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หมายเหตุ   1. วันที่รับเอกสำรนับจำกท่ีเอกสำรส่งถึง กกท. และได้มีกำรลงวันที่รับ 
      2. กำรส่งเอกสำรห้ามจัดส่งรวมกับเอกสารอ่ืน 

     3. สมำคมฯ สำมำรถสแกนส่งเอกสำรในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเอกสำรที่ส่งต้องมี 
                   ควำมถูกต้องครบถ้วนตำมที่ กกท. ก ำหนด) และต้องส่งเอกสำรฉบับจริงตำมมำภำยหลัง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. หนังสือแจ้งจ ำนวนทะเบียนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ให้กับ กกท. ลงนำมโดยนำยกสมำคมกีฬำ
แห่งจังหวัด 

2. ทะเบียนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ประกอบด้วย (กิตติมศักดิ์, สำมัเ, วิสำมัเ สิ้นสุด ณ 31 
ธันวำคม ของปีที่ผ่ำนมำ)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 1 ข้อ 

 
2.3 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรกีฬาในส่วนภูมิภาค (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. สมำคมจัดท ำข้อมูลทะเบียนคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดให้ครบถ้วน 
2. สมำคมจัดท ำข้อมูลทะเบียนผู้ฝึกสอนสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดให้ครบถ้วน 
3. สมำคมจัดท ำข้อมูลทะเบียนผู้ตัดสินสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดให้ครบถ้วน 
4. สมำคมจัดท ำข้อมูลทะเบียนนักกีฬำสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดให้ครบถ้วน 
5. สมำคมจัดท ำข้อมูลทะเบียนสมำชิกชมรมกีฬำ/สโมสรกีฬำ/แผนกกีฬำที่สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 

ให้ครบถ้วน 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

ส ำเนำรำยชื่อบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยนำยทะเบียน
สมำคมกีฬำจังหวัด (กรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้   
ตำมเกณฑ์  

ด ำเนินงำนได้   
ตำมเกณฑ์ 1 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้   
ตำมเกณฑ์ 2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้   
ตำมเกณฑ์ 3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 4 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้   
ตำมเกณฑ์ 5 ข้อ 

 
2.4 จ้านวนบุคลากรกีฬาที่เพิ่มขึ น (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัดทีล่ดลงหรือไม่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 
2. จ ำนวนฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนไม่ถึง 10% 
3. จ ำนวนฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 10% ขึ้นไป 
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หมายเหตุ จ ำนวนบุคลำกรทีเ่พ่ิมข้ึนหมำยถึง ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน,นักกีฬำ, สมำชิกชมรมกีฬำ/ 
สโมสรกีฬำ/แผนกกีฬำ (ค ำนวณจำกจ ำนวนฐำนข้อมูลปีปัจจุบัน เทียบกับจ ำนวนฐำนข้อมูล
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
ข้อมูลที่ระบุจ ำนวนรำยชื่อบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ในปีที่ผ่ำนมำเทียบกับปีปัจจุบัน 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน 2คะแนน 5คะแนน 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ข้อ 2 ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ข้อ 3 
 
 
2.5 การพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำ 

ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ได้แก่ สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษำ สถำบันกำรศึกษำองค์กรหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ/เอกชน และกำรกีฬำแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
หมายเหตุ  1. กำรจัดกำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ต้องเป็นกำรจัดกำรอบรม 
                  ภำยในปีงบประมำณฯ(ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.)  

    2. บุคลำกรกีฬำที่เข้ำร่วมกำรอบรมฯ ต้องขึ้นทะเบียนสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
    3. หลักสูตร/เรื่องที่จัดกำรอบรม รวมแล้วมีระยะเวลำกำรอบรมฯ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชั่วโมง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
1. เอกสำร/หนังสือยืนยันกำรประสำนควำมร่วมมือกำรจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำ 

ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
2. ภำพถ่ำยกำรจัดอบรมกำรพัฒนำบุคลำกรของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ 
3. ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำฯ 
4. รำยละเอียดโครงกำรหรือเอกสำรหลักสูตรที่จัดกำรอบรม และก ำหนดกำรระยะเวลำกำรอบรมฯ 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  20 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ข้อ 1 
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ด้านที่ 3 การพัฒนานักกฬีา 
(น ้าหนักความส้าคัญร้อยละ 15 ) 

 
3.1 การน้าวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดด ำเนินงำนร่วมกับฝ่ำยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ของ กกท. ส่วนกลำงหรือสถำบัน

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำในส่วนภูมิภำคสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือน ำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ไปใช้ในกำรพัฒนำนักกีฬำของจังหวัด เช่น กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเป็นต้น 

2. นักกีฬำโครงกำรพัฒนำกีฬำจังหวัด Sports Hero ของจังหวัด (ถ้ำมี) ร้อยละ 80 มีผลทดสอบ
สมรรถภำพประจ ำปีฯ ในครั้งที่ 2 ดีกว่ำครั้งที่ 1 (ยกเว้นในกรณีท่ีมีนักกีฬำบำดเจ็บและมีเอกสำร
ใบรับรองแพทย์ยืนยัน) 
 

หมายเหตุ  1.  กำรค ำนวณผลกำรทดสอบสมรรถภำพนักกีฬำฯ ของจังหวัด คิดจำกจ ำนวนผล 
กำรทดสอบนักกีฬำฯ แต่ละคน เพ่ือหำผลกำรทดสอบครั้งที่ 2 เทียบกับครั้งที่ 1  
แล้วมีผลกำรทดสอบดีขึ้น และน ำมำคิดค ำนวณเป็นภำพรวมของจังหวัดว่ำนักกีฬำ  
Sports Hero ทั้งหมดต้องมีนักกีฬำ Sports Hero มีผลดีขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 80  
(โดยสามารถประสานขอข้อมูลดังกล่าวกับส้านักงาน กกท. จังหวัดของท่าน) 

2.  หำกจังหวัดใดไม่มีนักกีฬำโครงกำรพัฒนำกีฬำจังหวัด Sports Hero คะแนนเต็มข้อ 3.1  
    คือ 7 คะแนน โดยไม่น ำคะแนนเรื่องผลกำรทดสอบสมรรถภำพของนักกีฬำมำค ำนวณ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ภำพถ่ำยกำรจัดอบรมเก่ียวกับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำไปใช้ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
2. ข้อมูลวิทยำกรที่มำให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้แก่ ประวัติวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

หน่วยงำนที่สังกัด หรือผลงำนที่ผ่ำนมำ เป็นต้น (พร้อมแนบเอกสำรยืนยัน) 
3. โปรแกรม/ตำรำงกำรอบรม/แผนกำรฝึกซ้อมนักกีฬำ หรือเอกสำรหลักฐำนที่ใช้รับรอง 

ว่ำมีกำรจัดกำรอบรมฯ ดังกล่ำว 
4. ผลกำรทดสอบสมรรถภำพนักกีฬำโครงกำร Sports Hero ทุกคนของจังหวัด (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน 3 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ2 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
ทั้ง 2 ข้อ 
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3.2 จ้านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
  

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนเพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับ

ค่าเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  
2. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนเท่าเดิม เมื่อเทียบกับ

ค่าเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
3. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนลดลงไม่เกินร้อยละ 10 

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
4.  จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนลดลงเกินร้อยละ 10 ขึ นไป

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครัง้หลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย หำกเป็นจุดทศนิยมให้ปัดเศษข้ึนเป็นจ ำนวนเต็ม 
และไม่นับรวมจ ำนวนนักกีฬำสำธิต หรือกีฬำที่ไม่นับเหรียเรำงวัล 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ค ำสั่งจังหวัดฯ ที่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ (ในระดับภำค และระดับประเทศ) ครั้งที่ผ่ำนมำ 
2. ค ำสั่งจังหวัดฯ ที่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ (ในระดับภำค และระดับประเทศ) ครั้งล่ำสุด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ1 

 
3.3 จ้านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

  

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับ

จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ในครั้งที่ผ่ำนมำ 
2. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน เท่าเดิม เมื่อเทียบกับ

จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ในครั้งที่ผ่ำนมำ 
3. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน ลดลง เมื่อเทียบกับ

จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ในครั้งที่ผ่ำนมำ 
4. ไม่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

 

หมายเหตุ วิธีกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย หำกเป็นจุดทศนิยมให้ปัดเศษข้ึนเป็นจ ำนวนเต็ม 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
3. ค ำสั่งจังหวัดฯ ที่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ (ในระดับภำค และระดับประเทศ) ครั้งที่ผ่ำนมำ 
4. ค ำสั่งจังหวัดฯ ที่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ (ในระดับภำค และระดับประเทศ) ครั้งล่ำสุด 
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เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ1 

 
 
3.4  ร้อยละของนักกีฬาโครงการพัฒนานักกีฬาจังหวัด (Sports Hero) สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับจ ำนวนนักกีฬำ 

ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ้านวนเพิ่มมากขึ น เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักกีฬำโครงกำร 
(Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับจ ำนวนนักกีฬำ 
ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนเท่าเดิม เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร  
(Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับจ ำนวนนักกีฬำ 
ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนลดลงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ร้อยละของนักกีฬำ
โครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับจ ำนวนนักกีฬำ 
ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนลดลงเกินร้อยละ 10  เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ร้อยละของนักกีฬำ
โครงกำร(Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีกำรค ำนวณค่ำร้อยละของนักกีฬำฯ ให้ค ำนวณเป็นจุดทศนิยม จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 
  และกำรดูจ ำนวนนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) ใช้ข้อมูลตำมบันทึกอนุมัติจ ำนวนรำยชื่อ 
  นักกีฬำในโครงกำร Sports Hero ของ กกท. ครั้งหลังสุดก่อนสิ้นปีงบประมำณ 

 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสำรอ้ำงอิงหรือทะเบียนรำยชื่อนักกีฬำโครงกำรพัฒนำกีฬำจังหวัด (Sports Hero)  

สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดปีที่ผ่ำนมำ (ตำมอนุมัติครั้งหลังสุดภำยในปีงบประมำณ) 
2. เอกสำรอ้ำงอิงหรือทะเบียนรำยชื่อนักกีฬำโครงกำรพัฒนำกีฬำจังหวัด (Sports Hero)  

สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ปีปัจจุบัน (ตำมอนุมัติครั้งหลังสุดภำยในปีงบประมำณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ1 
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3.5 ระบบการคัดเลือกนักกีฬา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรคัดเลือกนักกีฬำของจังหวัด ไว้ในปฏิทินหรือแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
2. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักกีฬำ เป็นลำยลักษณ์อักษร 
3. มีกำรมอบหมำย/แต่งตั้งให้ชมรม/สโมสรกีฬำ หรือคณะกรรมกำรคัดเลือกตัวนักกีฬำที่ประกอบด้วย

ฝ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้องเป็นผู้พิจำรณำ 
4. มีกระบวนกำรคัดเลือก หรือจัดกำรแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬำที่ชัดเจน 
5. มีกำรประกำศผลคัดเลือกเป็นลำยลักษณ์อักษรและมีกำรน ำเสนอผลกำรคัดเลือกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  

ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

หมายเหตุ 1. พิจำรณำระบบกำรคัดเลือกนักกีฬำจำกเกมส์กำรแข่งขันกีฬำ 4 เกมส์หลัก ได้แก่  
   กีฬำแห่งชำติ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ กีฬำคนพิกำรแห่งชำติ และกีฬำอำวุโสแห่งชำติ 
   (ถ้ำสำมำรถมีระบบกำรคัดเลอืกนักกีฬำในกำรเข้ำร่วมแข่งขันได้อย่ำงน้อย 1 เกมส์ ถือว่ำผำ่นเกณฑ์) 
2. ระบบกำรคัดเลือกนักกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดอย่ำงน้อย 1 ชนิดกีฬำ  
   ถือว่ำสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ปฏิทินหรือแผนกำรด ำเนินงำนในกำรคัดเลือกนักกีฬำของจังหวัด 
2. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกนักกีฬำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
3. กำรมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร/มติที่ประชุมฯ/ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกตัวนักกีฬำหรือ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
4. แผนกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอน/กระบวนกำรคัดเลือกนักกีฬำหรือภำพถ่ำยกำรจัดกำรคัดเลือกฯ 
5. หนังสือแจ้งหรือประกำศผลกำรคัดเลือกนักกีฬำ หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  2 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 
1 ข้อ 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 
2 ข้อ 

ด ำเนินงำน
ได้ตำมเกณฑ์ 
3 ข้อ 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 
4 ข้อ 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 
5 ข้อ 

 
3.6 แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บตัวฝึกซ้อมไว้ในปฏิทิน หรือแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
2. มีกำรมอบหมำย/แต่งตั้งให้ชมรม/สโมสรกีฬำ หรือแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อม

โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
3. มีกำรน ำเสนอแผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อม เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมฯ 
4. มีกำรติดตำมผลกำรฝึกซ้อม และน ำเสนอรำยงำนผลดังกล่ำวต่อที่ประชุมฯ 
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หมายเหตุ  1. พิจำรณำแผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อมจำกเกมส์กำรแข่งขันกีฬำ 4 เกมส์หลัก ได้แก่  
   กีฬำแห่งชำติ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ กีฬำคนพิกำรแห่งชำติ และกีฬำอำวุโสแห่งชำติ 
   (ถ้ำสำมำรถเก็บตัวฝึกซ้อมในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้อย่ำงน้อย1 เกมส์ ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์) 
2. แผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดอย่ำงน้อย 1 ชนิดกีฬำ  
   ถือว่ำสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ปฏิทินหรือแผนกำรด ำเนินงำนของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ที่มกีำรระบุระยะเวลำกำรฝึกซ้อมที่ชัดเจน 
2. แผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
3. ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ในครั้งที่มีกำรน ำเสนอฯ) 
4. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด(ในครั้งที่มีกำรน ำเสนอแผนกำร 

เก็บตัวฝึกซ้อม) 
5. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด(ในครั้งที่มีกำรน ำเสนอ/รำยงำนผล 

ควำมคืบหน้ำกำรเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬำ) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
2 คะแนน 4 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ 1 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ 3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ 4 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

21 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

ด้านที่ 4 การจัดการแข่งขัน/กิจกรรมกีฬา 
(น ้าหนักความส้าคัญร้อยละ 10) 

 
4.1 การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการจัดการแข่งขันกีฬา (รอบปีงบประมาณ) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. -สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติ ได้แก่ 

กีฬำซีเกมส์ กีฬำเอเซียนเกมส์กีฬำเอเซียนบีช  
- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันมหกรรมกีฬำระดับชำติ ได้แก่  
กีฬำแห่งชำติ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ และกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ  

2. - สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ(single sports) 
- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันมหกรรมกีฬำระดับชำติ ได้แก่  
กีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ กีฬำโรงเรียนกีฬำ กีฬำสถำบันกำรพลศึกษำ กีฬำมหำวิทยำลัย 
แห่งประเทศไทย กีฬำส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กีฬำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพในกำรแข่งขันกีฬำระดับภำคหรือเป็นเจ้ำภำพร่วมได้แก่  
กีฬำแห่งชำติ/กีฬำคนพิกำรแห่งชำติ/กีฬำเยำวชนแห่งชำติ 

 3.  - สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ร่วมกับ สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยจัดกำรแข่งขันฯ ตัวอย่ำงเช่น     
  รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทยหรือรำยกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย 
  เพ่ือให้จัดกำรแข่งขันฯ 
-สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯและโปรแกรมแข่งขันฯ 
2. ภำพถ่ำยกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำดังกล่ำว 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  7คะแนน  8คะแนน  10คะแนน  

ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 

 
4.2 การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีกำรสนับสนุน (งบประมำณ วัสดุสิ่งของฯ สถำนทีแ่ละบุคลำกร) ที่เก่ียวข้องกับ
กีฬำอำชีพเรื่องของกำร (จัดกำรแข่งขันฯจัดกิจกรรมฯ พัฒนำนักกีฬำ สนับสนุนนักกีฬำ)  
ประกอบด้วย ฟุตบอล กอล์ฟ เจ็ตสก ีวอลเลย์บอล ตะกร้อ โบว์ลิ่ง แข่งรถจักรยำนยนต์ จักรยำน  
แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ แบดมินตัน เทนนิส และบำสเกตบอล  
กำรนับจ ำนวนแบ่งตำมจ ำนวนชนิดกีฬำที่ให้กำรสนับสนุนฯ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้จำกกำรสนับสนุนงบประมำณ หรือวัสดุสิ่งของแก่ผู้ขอรับกำร
สนับสนุน เช่น หนังสือที่นำยกอนุมัติให้จ่ำยเงิน ใบส ำคัเรับเงินที่มีผู้รับเงินพร้อมหลักฐำนประกอบ 
หนังสือตอบกลับกำรให้กำรสนับสนุน หรือเอกสำรอ่ืน ๆ ที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ว่ำให้กำรสนับสนุนจริง 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  4คะแนน  6คะแนน  8คะแนน  10 คะแนน 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์  
1 ชนิดกีฬำ 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์  
2 ชนิดกีฬำ 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์  
3 ชนิดกีฬำ 

ด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์  
4 ชนิดกีฬำขึ้นไป 

 
4.3 การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมกีฬา (รอบปีงบประมาณ)(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  

เกณฑ์ 
1. ไม่ได้จัดกำรแข่งขัน/กิจกรรมกีฬำภำยในจังหวัด (ครั้ง)  
2. สำมำรถจัดกำรแข่งขัน (นอกเหนือจำกรำยกำรต่ำงๆ ในข้อที่ 4.1 และข้อ 4.2) จ ำนวนรำยกำรจัด

กิจกรรมกีฬำภำยในจังหวัด จ ำนวน 1 ครั้งเท่ำกับ 1 คะแนน(สูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน/จัดกิจกรรมกีฬำภำยในจังหวัด หรือโครงกำรจัดกำรแข่งขัน/

โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำ และโปรแกรมกำรแข่งขันฯ(แต่ละครั้ง) 
2. ภำพถ่ำยกำรจัดกำรแข่งขัน/จัดกิจกรรมกีฬำภำยในจังหวัด(แต่ละครั้ง) 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  1-15 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 
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ด้านที่ 5 ผลส้าเร็จจากการแข่งขัน 
(น ้าหนักความส้าคัญร้อยละ 15) 

 
5.1 ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. ร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียเรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ในปีปัจจุบัน  

มีจ ำนวนเพิ่มมากขึ น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ของร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียเ
รำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. ร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียเรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ในปีปัจจุบัน 
มีจ ำนวนเท่าเดิม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ของร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียเ
รำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. ร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียเรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ในปีปัจจุบัน 
มีจ ำนวนลดลงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ของร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียเรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. ร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียเรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ในปีปัจจุบัน 
มีจ ำนวนลดลงเกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัค่าเฉลี่ย ของร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล เทียบกับ 
คะแนนเหรียเรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมายเหตุ วิธีกำรค ำนวณค่ำร้อยละคะแนนเหรียเรำงวัล ให้ค ำนวณเป็นจุดทศนิยม จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รำยงำนสรุปผลอันดับกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
2. รำยงำนสรุปผลอันดับกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งล่ำสุด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
3 คะแนน  7 คะแนน 11 คะแนน  15 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 1 
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5.2 ผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนเหรียเรำงวัลรวม มากกว่า ครั้งที่ผ่ำนมำ 
2. จ ำนวนเหรียเรำงวัลรวม เท่ากับ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
3. จ ำนวนเหรียเรำงวัลรวม น้อยกว่า ครั้งที่ผ่ำนมำ 
4. ไม่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 
หมายเหตุ  วิธีคิด ใช้จ ำนวนเหรียเรำงวัลรวมที่ได้รับ ปี 2563 (เหรียเทอง+เหรียเเงิน+เหรียเทองแดง) 

น ำมำเปรียบเทียบกับจ ำนวนเหรียเรำงวัลรวมที่ได้รับในกำรแข่งขันครั้งที่ผ่ำนมำ (ปี 2562) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รำยงำนสรุปเหรียเรำงวัลกำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
2. รำยงำนสรุปเหรียเรำงวัลกำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติ ครั้งล่ำสุด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 คะแนน  4 คะแนน 7 คะแนน  10 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 1 
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ด้านที่ 6 การมีส่วนร่วมและระบบสวัสดิการ 
(น ้าหนักความส้าคัญร้อยละ 5) 

 
6.1 การให้ความร่วมมือกับ กกท. (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. กำรเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ตำมที่ กกท. (ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค) ได้มีหนังสือเชิเ โดยผู้เข้ำร่วมประชุม  

ได้แก่ นำยกสมำคม, อุปนำยก หรือเลขำธิกำร 
2. กำรเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ตำมที่ กกท. (ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค) ได้มีหนังสือเชิเ โดยผู้เข้ำร่วมประชุม  

ได้แก่ กรรมกำรต ำแหน่งอื่นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
3. ด ำเนินกำรตำมที่ กกท.(ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค) ขอควำมร่วมมือ เช่น กำรส่งผู้บริหำรสมำคมเข้ำรับกำร

อบรมฯ, กำรส่งเจ้ำหน้ำที่สมำคมเข้ำรับกำรอบรมฯ, กำรจัดส่งแบบตอบรับ, แบบสอบถำม, แบบ
ประเมิน/ปัเหำอุปสรรคกำรจัดกำรอบรมฯหรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสำร/หนังสือ หรือใบตอบรับตำมแบบฟอร์มกำรเข้ำร่วมประชุมฯ 
2. กำรส่งเอกสำรหลักฐำนตำมที่ กกท.ขอควำมร่วมมือ 
3. ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม โดยฝ่ำยกีฬำภูมิภำค กกท. 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 2
และข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 1
และข้อ 3 

 
6.2 การจัดกิจกรรมร่วมกับ กกท. (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. มีกำรจัดกิจกรรมงำนวันกีฬำแห่งชำติ ร่วมกันระหว่ำง กกท. กับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือตอบรับหรือเอกสำรยืนยันกำรให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมงำนวันกีฬำแห่งชำติ 
2. ภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรมงำนวันกีฬำแห่งชำติ ร่วมกัน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 คะแนน  5คะแนน  

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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6.3 ระบบสวัสดิการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. กำรสนับสนุน หรือกำรจัดหำเงินรำงวัลให้กับบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ประกอบด้วย 

นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เป็นต้น เมื่อประสบควำมส ำเร็จจำกกำรแข่งขัน หรือสร้ำงชื่อเสียงให้กับ
จังหวัด (ในแต่ละปี) 

2. มีกำรจัดสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล กำรประกันชีวิต กำรประกันสุขภำพ กำรบำดเจ็บ  
เงินบ ำรุงขวัเ ให้กับบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดทีป่ระกอบด้วย นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน  
ผู้ตัดสิน เป็นต้น นอกเหนือจำกท่ี กกท. จัดหำให้ (ในแต่ละปี) 

3. มีกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำหรือกำรสนับสนุนให้มีงำนท ำ (ในแต่ละปี) 
ให้กับบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่ประกอบด้วย นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เป็นต้น  
เช่น กำรจัดหำที่เรียน กำรให้ทุนกำรศึกษำ กำรบรรจุเข้ำท ำงำน เป็นต้น 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ระเบียบวำระกำรประชุมฯ (ในครั้งที่เก่ียวข้อง) 
2. รำยงำนกำรประชุมฯ (ในครั้งที่เก่ียวข้อง) 
3. ภำพถ่ำยกิจกรรมที่ให้สวัสดิกำรของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดดังกล่ำว 
4. เอกสำร หรือหลักฐำนอ้ำงอิงได้ว่ำบุคลำกรกีฬำจังหวัดได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 คะแนน  1 คะแนน  5คะแนน  

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 1 ข้อ ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 2 ข้อ 
ขึ้นไป 

 


