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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
 

 

ค ำอธิบำย โปรดใส่เครื่องหมำย √ ลงในช่อง      และระบุรำยละเอียดฯ เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
             ตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรฯ เพื่อใช้ในกำรค ำนวณผลคะแนนของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
             ประจ ำปีงบประมำณฯ 

ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร (น  ำหนักควำมส ำคัญร้อยละ 40) 
 

1.1 แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศำสตร์ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน 
2. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด มีกำรระบุให้ควำมส ำคัญเรื่องของกำรพัฒนำ

บุคลำกรกีฬำ หรือกำรส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรแข่งขัน/จัดกิจกรรม
กีฬำภำยในจังหวัด 

3. แผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ได้แก่ กำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร (ประจ ำปี) โดยมีรำยละเอียดของแผนงำนฯ ซึ่งประกอบด้วย     
1) กำรระบุกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 2) ตัวชี้วัดหรือค่ำเป้ำหมำย        
3) กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 4) ระบุงบประมำณ และ 5) ผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรกีฬำจังหวัด) 

4. ด ำเนินกำรน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดและค่ำเป้ำหมำยประจ ำปี
เข้ำท่ีประชุมฯ (ในวำระเพ่ือพิจำรณำ) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดในปีที่ผ่ำนมำต่อที่ประชุมฯ   
(ในวำระเพ่ือทรำบ) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

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

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน  2 คะแนน  4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้
ตำมเกณฑ์ที่
ก 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 

 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   

 
6   

 

(แบบฟอร์ม) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ……… 
รอบ 6 เดือน หรอื     12 เดือน 
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คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

สมำคมกฬีำแห่งจังหวัด ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 

1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑ์ 
1. ผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ท่ีมีกำรระบุชื่อ/

ต ำแหน่ง/รูปภำพ) ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยเทียบข้อมูลรำยชื่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (ส.ค.6 หรือ ส.ฬ.8) 

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

3. มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่กำรมอบหมำยงำนของกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำ
แห่งจังหวัดที่ชัดเจนเป็นหนังสือมอบหมำยงำน และหน้ำที่ โดยนำยกสมำคม
กีฬำแห่งจังหวัดเป็นผู้ลงนำม 

4. มีกำรจัดจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนเต็มเวลำ อย่ำงน้อย 1 คน 
5. มีที่ตั้งส ำนักงำนเป็นหลักแหล่ง และมีห้องท ำงำนภำยในส ำนักงำน 
6. มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรท ำงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรสำร ตู้เอกสำร โต๊ะท ำงำน  
ระบบอินเทอร์เน็ท เครื่องสแกนเนอร์ฯลฯ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน   1 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ไม่เกิน  2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ 3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ 4 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 5 
 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 6 ข้อ 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

สมำคมกฬีำแห่งจังหวัด ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

1.3 กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

 เกณฑ์ 
1. จัดประชุมก่อนสิ้นเดือนมีนำคม  
2. จัดประชุมภำยในเดือนเมษำยน 
3. จัดประชุมภำยในเดือนพฤษภำคม 
4. จัดประชุมภำยในเดือนมิถุนำยน 
5. จัดประชุมภำยในเดือนกรกฎำคม 
6. จัดประชุมตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงสิ้นเดือนกันยำยน 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   
6   

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
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ระบุรำยละเอียด วันที่จัดประชุม.................................................... 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

สมำคมกฬีำแห่งจังหวัด ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.4 กำรส่งรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. กำรส่งเอกสำรรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีภำยใน 15 วันนับวันถัดจำก

เสร็จสิ้นกำรประชุม 
2. ส่งรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีภำยใน 30 วันนับวันถัดจำกเสร็จสิ้นกำร

ประชุม 
3. ส่งรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีเกิน 30 วันนับวันถัดจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม 

และจัดกำรประชุมใหญ่ฯ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงสิ้นเดือนกันยำยน 
 

ระบุรำยละเอียด วันทีส่มำคมฯ ส่งเอกสำร............................. (สมำคมฯ เป็นผู้ระบุ) 

                    วันที่ กกท. ลงรับ......................................... (ฝ่ำยกีฬำภูมิภำคเป็นผู้ระบุ) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน   2 คะแนน   5 คะแนน  

ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ข้อ 3 ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ข้อ 2 ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ข้อ 1 
 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.5 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (รอบปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ)   (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
เกณฑ์ 

1. ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม 
2. สำมำรถจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด  

จ ำนวน 1 ครัง้เท่ำกับ 1 คะแนน (สูงสุดไม่เกิน 10 คะแนน) 
 

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 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 

2   
 

3   
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 

2   
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ระบุรำยละเอียด วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 1..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 2..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 3..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 4..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 5..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 6..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 7..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 8..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 9..........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 10........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 11........................................................  
                    วันที่สมำคมฯ จัดประชุมครั งที่ 12........................................................  

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน  1-10 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 

 
1.6 กำรจัดหำงบประมำณสนับสนุน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

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

 
ระบุรำยละเอียด งบประมำณที่ได้รับเพิ่มเติม จ ำนวน....................................บำท  
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
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เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.7 รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรประจ ำปี (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  
 

เกณฑ์ 
1. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์สมำคม

กีฬำแห่งจังหวัด 
2. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกีฬำเพื่อ

ควำมเป็นเลิศ 
3. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกีฬำเพื่อ

กำรอำชีพ 
4. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรกีฬำ 
5. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรจัด

กิจกรรมกีฬำหรือกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
6. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร  

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

กิจกรรม หรือส่งเสริมเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ เมืองกีฬำ อุตสำหกรรมกีฬำ เป็นต้น 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน  3 คะแนน  6 คะแนน  9 คะแนน  12 คะแนน  15 คะแนน  

ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์ที่
ก 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 

 

 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
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คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 

1.8 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ปีละ 2 ครั ง         
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. ส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด  

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลำคม-มีนำคม) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  
ส่งให้ กกท. ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด  
รอบ12 เดือน (เดือนตุลำคม-กันยำยน) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  
พร้อมเอกสำรประกอบ ภำยในวันที่ 10 ตุลำคม 
 

ระบุรำยละเอียด 1. วันที่ส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ  รอบ  6 เดือน .............................................  
                    2. วันที่ส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำนฯ รอบ 12 เดือน ............................................ 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน 7 คะแนน 15 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ทั้ง 2 ข้อ 

ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์  
1 ข้อ 

ด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์  
2 ข้อ 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

1.9 กำรประชำสัมพันธ์สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. มีเว็บไซต์ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่สำมำรถเข้ำถึงหรือเข้ำดูได้ตลอดเวลำ 
2. ข้อมูลภำยในเว็บไซต์ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดครบถว้นและเป็นปัจจุบัน สำมำรถ

ค้นหำข้อมูลได้ (มีข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว เป็นประจ ำทุกเดือน หรืออย่ำงน้อยไม่เกิน  
3 เดือน มีกำรลงข้อมูลของสมำคมฯ ใหม่) ประกอบด้วย รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร  
ปฎิทินกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ข้อมูลข่ำวสำรและภำพ 
กำรจัดกิจกรรมกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เป็นต้น 

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

 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 
2   

 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 
2   

 
3   
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ระบุรำยละเอียด ชื่อเว็บไซต์ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด.....................................................  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

0 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
1 ข้อ  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
3 ข้อ 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
1.10  กำรส่งเอกสำรขอรับเงินอุดหนุนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรฯ  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

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

พฤษภำคม 2563 
เกณฑ์กำรประเมิน 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 ภำยในเดือน

กรกฎำคม 2562 (ให้ถือว่ำสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดไม่ประสงค์ท่ีจะรับเงินอุดหนุนจำก กกท.) 
เกณฑ์กำรประเมิน 50% หลัง 

0 คะแนน  1 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 8 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 7 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 6 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 5 

 

ระบุรำยละเอียด วันที่สมำคมฯ ส่งเอกสำร............................. (สมำคมฯ เป็นผู้ระบุ) 
                    วันที่ กกท. ลงรับ......................................... (ฝ่ำยกีฬำภูมิภำคเป็นผู้ระบุ) 
 

 

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 

2   
 

3   
 

4   

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 

2   
 

3   
 

4   
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คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
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ด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำ (น  ำหนักควำมส ำคัญร้อยละ 15) 
 

2.1 จ ำนวนบุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรม (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 

 

ระบุรำยละเอียด บุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนกำรอบรมฯ รวม...........คน 
     1.ชื่อ.............................หลักสูตร.....................................วันที่ผ่ำนกำรอบรม.................  
     2.ชื่อ.............................หลักสูตร.....................................วันที่ผ่ำนกำรอบรม.................  
     3.ชื่อ.............................หลักสูตร.....................................วันที่ผ่ำนกำรอบรม.................  
     4.ชือ่.............................หลักสูตร.....................................วันที่ผ่ำนกำรอบรม.................  
     5.ชื่อ.............................หลักสูตร.....................................วันที่ผ่ำนกำรอบรม.................  
    

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน  4 คะแนน   8 คะแนน   12 คะแนน  16 คะแนน  20 คะแนน  

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 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

2.2 กำรแจ้งทะเบียนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดให้ กกท. ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด                
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

 เกณฑ์ 
 1. กำรแจ้งจ ำนวนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (กิตติมศักดิ์, สำมัญ, วิสำมัญ)  
    ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 
 2. ไม่สำมำรถแจ้งจ ำนวนสมำชิกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (กิตติมศักดิ์,สำมัญ ,       
    วิสำมัญ) ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 
 

ระบุรำยละเอียด วันที่สมำคมฯ ส่งเอกสำร............................. (สมำคมฯ เป็นผู้ระบ)ุ 
           วันที่ กกท. ลงรับ......................................... (ฝ่ำยกีฬำภูมิภำคเป็นผู้ระบุ) 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

ข้อ มี ไม่มี 
1   

 
2   
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เกณฑ์กำรประเมิน 
0 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ 2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 1 ข้อ 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 2.3 ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำในส่วนภูมิภำค (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

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

กีฬำแห่งจังหวัด 
ให้ครบถ้วน 
 

ระบุรำยละเอียด 1. ทะเบียนคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด จ ำนวน ................คน 
                    2. ทะเบียนผู้ฝึกสอนกีฬำ จ ำนวน ................คน 
                    3. ทะเบียนผู้ตัดสินกีฬำ จ ำนวน ................คน 
                    4. ทะเบียนนักกีฬำ จ ำนวน ................คน 
                    5. ทะเบียนสมำชิกชมรมกีฬำ/ สโมสรกีฬำ/ แผนกกีฬำ จ ำนวน ................คน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
5   
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2.4 จ ำนวนบุคลำกรกีฬำที่เพิ่มขึ น (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัดที่ลดลงหรือไม่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 
2. จ ำนวนฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนไม่ถึง 10% 
3. จ ำนวนฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 10% ขึ้นไป 

 

ระบุรำยละเอียด 1. ฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัด (ปีปัจจุบัน)  จ ำนวน ................คน 
                    2. ฐำนข้อมูลทะเบียนบุคลำกรกีฬำจังหวัด (ปีที่ผ่ำนมำ) จ ำนวน ................คน 
                     

เกณฑ์กำรประเมนิ 
0 คะแนน  2 คะแนน  5 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 3 
 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
2.5 กำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
เกณฑ์ 

1. ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และจัดให้มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ได้แก่ สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย  
กรมพลศึกษำ สถำบันกำรศึกษำองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ/เอกชน  
และกำรกีฬำแห่งประเทศไทยเป็นต้น 

 
ระบุรำยละเอียด กำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำจังหวัด ประกอบด้วย 
                    ชื่อ/ระยะเวลำกำรอบรม............................................................................. 
                    หน่วยงำนที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือ...................................................... 
เกณฑ์กำรประเมนิ 

0 คะแนน  20 คะแนน 
ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ข้อ 1 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   

ข้อ มี ไม่มี 
1   



 

44 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำนักกีฬำ (น  ำหนักควำมส ำคัญร้อยละ 15 ) 
 

3.1 กำรน ำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำไปใช้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์  
 

1. สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดด ำเนินงำนร่วมกับ ฝ่ำยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ของ กกท. 
ส่วนกลำง หรือสถำบันวิทยำศำสตร์กำรกีฬำในส่วนภูมิภำค สถำบันกำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนอื่น เพื่อน ำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำไปใช้ในกำรพัฒนำนักกีฬำของจังหวัด เช่น 
กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  เป็นต้น 

2. นักกีฬำโครงกำรพัฒนำกีฬำจังหวัด Sports Hero ของจังหวัด (ถ้ำมี) ร้อยละ 80  
มีผลทดสอบสมรรถภำพประจ ำปีฯ ในครั้งที่ 2 ดีกว่ำครั้งที่ 1 (ยกเว้นในกรณีท่ีมีนักกีฬำบำดเจ็บ 
และมีเอกสำรใบรับรองแพทย์ยืนยัน) 
 

ระบุรำยละเอียด 1. กำรอบรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประกอบด้วย 
                  ชื่อกำรอบรม................................................................................................ 
                  ระยะเวลำกำรอบรม..................................................................................... 

        ชื่อวิทยำกรกำรอบรม................................................................................... 
                  ตำรำงกำรอบรม........................................................................................... 

                   2. ผลกำรทดสอบสมรรถภำพนักกีฬำโครงกำร Sports Hero รวม..…..คน 
                       2.1 ชื่อ................................ ผลกำรทดสอบครั งที่ 1 ........... ครั งที่ 2 ............. 
                       2.2 ชื่อ................................ ผลกำรทดสอบครั งที่ 1 ........... ครั งที่ 2 ............. 
                       2.3 ชื่อ................................ ผลกำรทดสอบครั งที่ 1 ........... ครั งที่ 2 ............. 
                       2.4 ชื่อ................................ ผลกำรทดสอบครั งที่ 1 ........... ครั งที่ 2 ............. 
                       2.5 ชื่อ................................ ผลกำรทดสอบครั งที่ 1 ........... ครั งที่ 2 ............. 

                       เป็นต้น (โดยสำมำรถประสำนขอข้อมูลดังกล่ำวกับส ำนักงำน กกท. จังหวัด) 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
0 คะแนน 3 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำน 
ได้ตำมเกณฑ์ 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์  
ทั้ง 2 ข้อ 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
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3.2 จ ำนวนนักกีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน)  

มีจ ำนวนเพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วม           
กำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด  

2. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน)  
มีจ ำนวนเท่ำเดิม เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน
ลดลงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของจ ำนวนนกักีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนลดลงเกินร้อยละ 10  
ขึ นไป เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ย้อนหลัง 3 ครัง้
หลังสุด 

หมำยเหตุ  วิธีกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย หำกเป็นจุดทศนิยมให้ปัดเศษขึ้นเป็นจ ำนวนเต็ม 
              และไม่นับรวมจ ำนวนนักกีฬำสำธิต หรือกีฬำที่ไม่นับเหรียญรำงวัล 
 
ระบุรำยละเอียด 1.  จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                        (ปีปัจจุบัน) ปี 2563 จ ำนวน .............. คน 
                    2.  จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                          (ย้อนหลัง 3 ปีหลังสุด) เช่น 

     ปี 2560 จ ำนวน .......... คน 
     ปี 2561 จ ำนวน .......... คน 
     ปี 2562 จ ำนวน .......... คน 

                     

เกณฑ์กำรประเมนิ 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 1 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 

 

 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
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3.3 จ ำนวนนักกีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
  

เกณฑ์ 
1. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน    
เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ  
ในครั้งท่ีผ่ำนมำ 
2. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน 
เท่ำเดิม เมื่อเทียบกับจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ  
ในครั้งท่ีผ่ำนมำ 
3. จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวน 
ลดลง เมื่อเทียบกับจ ำนวนนักกีฬำของจังหวัดที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำฯ ในครั้งที่ผ่ำนมำ 
4. ไม่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

 
หมำยเหตุ  วิธีกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย หำกเป็นจุดทศนิยมให้ปัดเศษขึ้นเป็นจ ำนวนเต็ม 
              และไม่นับรวมจ ำนวนนักกีฬำสำธิต หรือกีฬำที่ไม่นับเหรียญรำงวัล 
 
ระบุรำยละเอียด 1.  จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                        ปี 2563 จ ำนวน .............. คน 
                    2.  จ ำนวนนักกีฬำของจังหวัด (ระดับประเทศ) 
                          (ย้อนหลัง 3 ปีหลังสุด) เช่น 

     ปี 2562 จ ำนวน .......... คน 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

0 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน  10 คะแนน  
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ1 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
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3.4  ร้อยละของนักกีฬำโครงกำรพัฒนำนักกีฬำจังหวัด (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
 

1. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับ
จ ำนวนนักกีฬำ 
ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ น เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ร้อยละของ
นักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ครั้ง
หลังสุด 

2. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับ
จ ำนวนนักกีฬำ 
ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนเท่ำเดิม เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร  
(Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. ร้อยละของนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เทียบกับจ ำนวนนักกีฬำ 
ทั้งโครงกำรฯ (ปีปัจจุบัน) มีจ ำนวนลดลงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ร้อยละของ
นักกีฬำโครงกำร (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  

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

ระบุรำยละเอียด 1. จ ำนวนนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) (ปีปัจจุบัน)   
                   เช่น ปี 2563 จ ำนวน .............. คน 
               2. จ ำนวนนักกีฬำโครงกำร (Sports Hero) (ย้อนหลัง 3 ปีหลังสุด) 

                         เช่น ปี 2560 จ ำนวน .......... คน 
          ปี 2561 จ ำนวน .......... คน 
          ปี 2562 จ ำนวน .......... คน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   

0 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 4 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 3 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 
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3.5 ระบบกำรคัดเลือกนักกีฬำ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรคัดเลือกนักกีฬำของจังหวัด ไว้ในปฏิทินหรือ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
2. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักกีฬำ เป็นลำยลักษณ์อักษร 
3. มีกำรมอบหมำย/แต่งตั้งให้ชมรม/สโมสรกีฬำ หรือคณะกรรมกำรคัดเลือก 

ตัวนักกีฬำที่ประกอบด้วยฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจำรณำ 
4. มีกระบวนกำรคัดเลือก หรือจัดกำรแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬำที่ชัดเจน 
5. มีกำรประกำศผลคัดเลือกเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรน ำเสนอผล 

กำรคัดเลือกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
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 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

3.6 แผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬำ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
เกณฑ์ 

1. มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บตัวฝึกซ้อมไว้ในปฏิทิน หรือแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
ของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 

2. มีกำรมอบหมำย/แต่งตั้งให้ชมรม/สโมสรกีฬำ หรือแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำ
แผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อม โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นรูปธรรม และมีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. มีกำรน ำเสนอแผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อม เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมฯ 
4. มีกำรติดตำมผลกำรฝึกซ้อม และน ำเสนอรำยงำนผลดังกล่ำวต่อที่ประชุมฯ 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
2 คะแนน 4 คะแนน  6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ 1 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ ์2 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ 3 ข้อ 

ด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ 4 ข้อ 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
5   

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
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คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
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ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรแข่งขัน/กิจกรรมกีฬำ (น  ำหนักควำมส ำคัญร้อยละ 10) 
 

4.1 กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ (รอบปีงบประมำณ)  
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 
เกณฑ์ 

1. - สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันมหกรรมกีฬำ 
       ระดับนำนำชำติ ได้แก่ กีฬำซีเกมส์ กีฬำเอเซียนเกมส์ กีฬำเอเซียนบีช  

- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันมหกรรมกีฬำ 
  ระดับชำติ ได้แก่ กีฬำแห่งชำติ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ และกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ  

2. - สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
       ระดับนำนำชำติ (single sports) 

- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหรือมีส่วนร่วมจัดกำรแข่งขันมหกรรม 
  กีฬำระดับชำติ ได้แก่ กีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ กีฬำโรงเรียนกีฬำ  
  กีฬำสถำบันกำรพลศึกษำ กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  
  กีฬำส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กีฬำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพในกำรแข่งขันกีฬำระดับภำคหรือเป็นเจ้ำภำพร่วม  
  ได้แก่ กีฬำแห่งชำติ/กีฬำคนพิกำรแห่งชำติ/กีฬำเยำวชนแห่งชำติ 

3.  - สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ร่วมกับ สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยจัดกำรแข่งขันฯ  
  ตัวอย่ำงเช่น รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย หรือรำยกำรที่ได้รับมอบหมำย 
  จำกสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยเพ่ือให้จัดกำรแข่งขันฯ 
- สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 
ระบุรำยละเอียด กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ......................................................................... 

               ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่.......................................... 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
0 คะแนน  7 คะแนน  8 คะแนน  10 คะแนน  

ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์ ข้อ 1 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

 
 
 

 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
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4.2 กำรสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีกำรสนับสนุน (งบประมำณ วัสดุสิ่งของฯ สถำนที่ และ
บุคลำกร) ที่เกี่ยวข้องกับกีฬำอำชีพเรื่องของกำร (จัดกำรแข่งขันฯ จัดกิจกรรมฯ 
พัฒนำนักกีฬำ สนับสนุนนักกีฬำ) ประกอบด้วย ฟุตบอล กอล์ฟ เจ็ตสกี วอลเลย์บอล 
ตะกร้อ โบว์ลิ่ง แข่งรถจักรยำนยนต์ จักรยำน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ แบดมินตัน เทนนิส  
และบำสเกตบอล กำรนับจ ำนวนแบ่งตำมจ ำนวนชนิดกีฬำที่ให้กำรสนับสนุนฯ   

ระบุรำยละเอียด จ ำนวนชนิดกีฬำอำชีพที่ให้กำรสนับสนุนฯ จ ำนวน........ชนิด   
1. กำรสนับสนุนงบประมำณฯ......................................................................... 

ชนิดกีฬำอำชีพ........................................................................................... 
    ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่................................................. 

                    2. กำรสนับสนุนงบประมำณฯ......................................................................... 
ชนิดกีฬำอำชีพ........................................................................................... 

    ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่................................................. 
                    3. กำรสนับสนุนงบประมำณฯ......................................................................... 

ชนิดกีฬำอำชีพ........................................................................................... 
    ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที.่................................................ 

                    4. กำรสนับสนุนงบประมำณฯ......................................................................... 
ชนิดกีฬำอำชีพ........................................................................................... 

    ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่................................................. 
                    5. กำรสนับสนุนงบประมำณฯ......................................................................... 

ชนิดกีฬำอำชีพ........................................................................................... 
    ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่................................................. 

 
เกณฑ์กำรประเมนิ 

0 คะแนน  4 คะแนน  6 คะแนน  8 คะแนน  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 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 

 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
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4.3 กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกิจกรรมกีฬำ (รอบปีงบประมำณ)  
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  
 

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

จ ำนวนรำยกำรจัดกิจกรรมกีฬำภำยในจังหวัด จ ำนวน 1 ครั้ง 
เท่ำกับ 1 คะแนน (สูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน) 
 

ระบุรำยละเอียด 1. กำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขันกีฬำฯ........................................................................... 
ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่............................................................. 

                    2. กำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขันกีฬำฯ........................................................................... 
ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่............................................................. 

                    3. กำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขันกีฬำฯ........................................................................... 
ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่............................................................. 

                    4. กำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขันกีฬำฯ........................................................................... 
ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่............................................................. 

                    5. กำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขันกีฬำฯ........................................................................... 
ระหว่ำงวันที่..................................สถำนที่............................................................. 

                       เป็นต้น 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
0 คะแนน  1-15 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้  
ตำมเกณฑ์  
ข้อ 1 

ด ำเนินงำนได้ 
ตำมเกณฑ์  
ข้อ 2 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
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ด้ำนที่ 5 ผลส ำเร็จจำกกำรแข่งขัน (น  ำหนักควำมส ำคัญร้อยละ 15) 
 

5.1 ผลกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. รอ้ยละคะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  

ในปีปัจจุบันมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ น เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของร้อยละ 
คะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

2. ร้อยละคะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ในปีปัจจุบันมีจ ำนวนเท่ำเดิม เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของร้อยละ 
คะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

3. ร้อยละคะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ในปีปัจจุบันมีจ ำนวนลดลงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของร้อยละ 
คะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 

4. ร้อยละคะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ในปีปัจจุบันมีจ ำนวนลดลงเกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ย ของร้อยละ 
คะแนนเหรียญรำงวัล เทียบกับ คะแนนเหรียญรำงวัลรวมของกำรแข่งขันฯ  
ย้อนหลัง 3 ครั้งหลังสุด 
 

หมำยเหตุ วิธีกำรค ำนวณค่ำร้อยละคะแนนเหรียญรำงวัล ให้ค ำนวณเป็นจุดทศนิยม  
              จ ำนวน 2 ต ำแหนง่ 

 

ระบุรำยละเอียด กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติฯ ของจังหวัด........................ เช่น 
ปี 2563 ได้เหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ปี 2562 ได้เหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ปี 2561 ได้เหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ปี 2560 ได้เหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
3 คะแนน  7 คะแนน 11 คะแนน  15 คะแนน  

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 1 

 

คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้  
คะแนนที่ประเมิน 

 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
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5.2 ผลกำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
เกณฑ์  
 

1. จ ำนวนเหรียญรำงวัลรวม มำกกว่ำ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
2. จ ำนวนเหรียญรำงวัลรวม เท่ำกับ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
3. จ ำนวนเหรียญรำงวัลรวม น้อยกว่ำ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
4. ไม่ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
  

หมำยเหตุ   วิธีคิด ใช้จ ำนวนเหรียญรำงวัลรวมที่ได้รับ ปี 2563 (เหรียญทอง+เหรียญเงิน+เหรียญทองแดง)    
น ำมำเปรียบเทียบกับจ ำนวนเหรียญรำงวัลรวมที่ได้รับในกำรแข่งขันครั้งที่ผ่ำนมำ (ปี 2562) 

 
ระบุรำยละเอียด กำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติฯ ของจังหวัด........................ เช่น 

ปี 2563 ได้เหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 
ปี 2562 ได้เหรียญทอง .............  เหรียญเงิน .............  เหรียญทองแดง ............. 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0 คะแนน  4 คะแนน 7 คะแนน  10 คะแนน  
ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 4 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 3 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 
ข้อ 2 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์
ข้อ 1 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   
4   
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ด้ำนที่ 6 กำรมีส่วนร่วมและระบบสวัสดิกำร (น  ำหนักควำมส ำคัญร้อยละ 5) 
6.1 กำรให้ควำมร่วมมือกับ กกท. (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

เกณฑ์ 
1. กำรเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ตำมที่ กกท. (ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค) ได้มีหนังสือเชิญ  

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

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

อบรมฯ, กำรส่งเจ้ำหน้ำที่สมำคมเข้ำรับกำรอบรมฯ, กำรจัดส่งแบบตอบรับ, แบบสอบถำม, แบบ
ประเมิน/ปัญหำอุปสรรคกำรจัดกำรอบรมฯ หรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  
ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

ระบุรำยละเอียด ผู้ที่เข้ำร่วมประชุมฯ ได้แก่............................................................................................. 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
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 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

6.2 กำรจัดกิจกรรมร่วมกับ กกท. (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. มีกำรจัดกิจกรรมงำนวันกีฬำแห่งชำติ ร่วมกันระหว่ำง กกท. กับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0 คะแนน  5 คะแนน  
ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   

ข้อ มี ไม่มี 
1   
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6.3 ระบบสวัสดิกำรของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์ 
1. กำรสนับสนุน หรือกำรจัดหำเงินรำงวัลให้กับบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำ 

แห่งจังหวัด ประกอบด้วย นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เป็นต้น  
เมื่อประสบควำมส ำเร็จจำกกำรแข่งขัน หรือสร้ำงชื่อเสียงให้กับจังหวัด (ในแต่ละปี) 

2. มีกำรจัดสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล กำรประกันชีวิต กำรประกันสุขภำพ  
กำรบำดเจ็บ เงินบ ำรุงขวัญ ให้กับบุคลำกรกีฬำของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด 
ที่ประกอบด้วย นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เป็นต้น นอกเหนือจำกที่ กกท.  
จัดหำให้ (ในแต่ละปี) 

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

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0 คะแนน  1 คะแนน  5 คะแนน  
ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 1 ข้อ ด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ 2 ข้อ 
ขึ้นไป 

 
คะแนนที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถท ำได้ 

คะแนนที่ประเมิน 
 สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด    ฝ่ำยกีฬำภูมิภำค 

              คะแนน               คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ มี ไม่มี 
1   
2   
3   


