
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-2

(เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
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การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมตคิณะรัฐมนตรี

งบรายจ่ายภาพรวม วงเงิน 2,997,790,700 บาท 

ไตรมาส
แผนการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม เป้าหมายเบิกจ่าย

ตามมติ ครม.งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1 1,281,537,400 42.75 901,410,288.27 30.07 ร้อยละ 32

ไตรมาสที่ 2 2,041,258,600 68.09 1,347,361,300.67 44.95 ร้อยละ 54

ไตรมาสที่ 3 2,566,612,300 85.62 (2,257,800,912.50)
คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย

(75.31) ร้อยละ 77

ไตรมาสที่ 4 2,997,790,700 100.00 (2,755,059,567.50)
คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย

(91.90) ร้อยละ 100

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 – 2 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวมสะสม ต ่ำกว่ำ เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 9.05

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมตคิณะรัฐมนตรี

งบรายจ่ายประจ า  วงเงิน 2,376,760,200 บาท  

ไตรมาส

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า
สะสม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า
สะสม

เป้าหมาย
เบิกจ่าย

ตามมติ ครม.งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1 1,144,208,500 48.14 870,684,758.51 36.63 ร้อยละ 36

ไตรมาสที่ 2 1,767,295,200 74.36 1,315,616,770.91 55.35 ร้อยละ 57

ไตรมาสที่ 3 2,155,930,900 90.71 (2,155,930,900)
คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย

(90.71) ร้อยละ 80

ไตรมาสที่ 4 2,376,760,200 100
(2,376,760,200)

คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
(100.00) ร้อยละ 100

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 – 2 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ าสะสม ต ่ำกว่ำ เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 1.65

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมตคิณะรัฐมนตรี

งบรายจ่ายลงทุน วงเงิน 621,030,500 บาท 

ไตรมาส
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม เป้าหมายเบิกจ่าย

ตามมติ ครม.งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1 137,328,900 22.11 30,725,529.76 4.95 ร้อยละ 20

ไตรมาสที่ 2 273,963,400 44.11 31,744,529.76 5.11 ร้อยละ 45

ไตรมาสที่ 3 410,681,400 66.13
(101,870,012.50)

คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
(16.40) ร้อยละ 65

ไตรมาสที่ 4 621,030,500 100.00
(334,705,667.50)

คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
(53.90) ร้อยละ 100

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 – 2 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนสะสม ต ่ำกว่ำ เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 39.89

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเปน็ไปตามเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค
• การผูกพันสัญญาล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากขาดความพร้อมของแบบรูปรายการและราคากลาง มีข้ันตอนการด าเนินงานก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลายขั้นตอน เช่น การขออนุมัติด าเนินการ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการ รวมถึงคณะกรรมการ
ประชุมพิจารณาราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง 

กกท. จึงได้จัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหา
• ลดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซ้ าซ้อน 
• น าระบบ IT มาช่วยในการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
• จัดท าคู่มือและจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
• ให้ กกท. ภาค / กกท. จังหวัด ในพ้ืนที่เป็นหน่วยในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก ากับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามสัญญา 
• จัดการประชุมเพ่ือเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
• การหาผู้รับจ้าง เมื่อทราบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี ในชั้นพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญฯ และลงนามสัญญาเมื่อ พ.ร.บ. ประกาศ
• ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานงบลงทุน ให้มีการแบ่งส่วนงานและอัตราที่เพียงพอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564) และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2562



การเตรียมและส่งนักกฬีาเข้าแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ คร้ังที่ 30

ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ด้านการบริหารจัดการกีฬาเพือ่ความเป็นเลศิ 

พัฒนานักกีฬาเยาวชนในโครงการ 
Sports Hero

- จ านวน 16 ชนิดกีฬา
- แบ่ง 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุ 10 -12 ปี 
อายุ 13 -15 ปี และ อายุ 16 – 18 ปี

- นักกีฬา 519 คน เป้าหมาย 900 คน 
- ผู้ฝึกสอน 164 คน เป้าหมาย 300 คน
รวมท้ังสิ้น 1,200 คน

- แข่งขันระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 11
ธันวาคม 2562

- เตรียมนักกีฬา 8 เดือน ระหว่าง เมษายน –
พฤศจิกายน 2562

- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 54 สมาคม 53
ชนิดกีฬา



- การส่งเสริมและการสนับสนนุนักกฬีาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ สู่ระดับนานาชาติ 
12 คน (แผนไตรมาสที่ 3-4 สนับสนุนเพิ่มอีก 21 คน จากเป้าหมาย 30 คน)01

02

03

- พัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่นักกฬีาอาชีพในกีฬาฟุตบอลโดยจัดการแข่งขันฟุตบอลลกี
เยาวชนแห่งชาติ Thailand Youth League 2018-2019 รุ่น U13, U15, U17 และ 
U19 มี 319 ทีม ขณะนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันรอบลีกโซน และจะมีการจัดการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562

05

ด้านการบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ

- สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามประกาศในพระราชบัญญัตสิ่งเสริมกฬีา
อาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 7 ชนิดกีฬา 16 รายการ (เป้าหมาย 13 ชนิดกีฬา 46 รายการ)



ให้บริการ Sports Science Mobile Clinic
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริการด้านกายภาพบ าบัด 
การท าฟันยาง การตรวจ Blood Lactate 
การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Sports Science Mobile Clinic

การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ให้บริการ กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตาม
แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งท่ี 30 ณ  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โครงการ Sports Hero เป็นต้นแบบในการน า
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา มีติดตาม
ผลการแข่งขันเก็บข้อมูลของนักกีฬาเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ผลเป็นข้อมูลน าไปพัฒนานักกีฬาต่อไป

ส่งผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา

ด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ให้สามารถให้บริการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
ในการเป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้และการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

ทบทวนแผนแม่บท
วิทยาศาสตร์การกีฬา



ด าเนินการปรับปรุงสถานที่และการ
บริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน สามารถ
รองรับการแข่งขันและการออกก าลังกาย 
ของนักกีฬาและประชาชนเพิ่มขึ้น

น า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand 
Quality Award : TQA) มาปรับใช้กับการบริหาร
จัดการองค์กร ควบคู่กับการด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านบริหารจัดการองค์กร 
ตามเกณฑ์การประเมินของ สคร . เพื่ อพัฒนา
การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด าเนินงานได้
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ระดับ 
3.7063 และภาพรวมที่ระดับ 4.5

ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬา



- ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) 
ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด โดยจะคัดเลือกเมืองกีฬา
เพิ่มเติม จ านวน 4 จังหวัด ในไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา โดยมีเป้าหมายเพื่ อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จ านวน 25,700 ล้านบาท ผลการด าเนินงานถึงไตรมาสที่ 2 
จ านวน 6,548,058,002 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.48 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 7 ชนิดกีฬา 16 รายการ

การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันรายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) จ านวน 5 รายการ

การประชุมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Sports Industry Awards 
Conference (SPIA) 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา



น้ าหนักร้อยละ 22
มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด

1. การด าเนินการ
ตามนโยบาย 

น้ าหนักร้อยละ 43
มีจ านวน 8 ตัวช้ีวัด

2. ผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ

น้ าหนักร้อยละ 35
มีจ านวน 6 ตัวช้ีวัด

3. การบริหารจัดการ
องค์กร

เกณฑ์ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2562 
แบ่งเป็น 3 ส่วน จ านวน 19 ตัวชี้วัด ดังนี้

ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ในแต่ละตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานภาพรวม ประจ าปีบัญชี 
2562 ที่ระดับไม่น้อยกว่า 4.5

(ผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2561 อยู่ท่ี
ระดับ 3.6239)

การด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีบัญชี 2562 ของ กกท.



การด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2562
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 1 การด าเนินการตามนโยบาย

1.1 การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง

1.1.1 การด าเนินการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแผนการจัดการแข่งขัน 11 รายการ ด าเนินการจัดการแข่งขันแล้วเสร็จ 5 รายการ

1.1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน มีผลการเบิกจ่ายตามแผนไตรมาส 2 ได้ร้อยละ 105.18 ส าหรับผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวม ได้ร้อยละ 31.39

1.1.3 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE น าส่งข้อมูลได้ระบบครบถ้วน ร้อยละ 100

1.1.4 ระดับของการน าระบบบรหิารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้

มีผลการด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด ดังนี้ 
1) ผลการค านวณผลงานคา่ EP ในอดีตของ กกท. (พ.ศ. 2559-2561) ปี 2559 = - 487.37 ล้านบาท ปี 2560 = 
- 352.70 ล้านบาท ปี 2561 = - 375.03 ล้านบาท
2) ผลการค านวณผลงานคา่ EP ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = - 149.632 ล้านบาท
โดยมีเป้าหมาย = - 606.26 ล้านบาท

1.2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์รายสาขา

1.2.1 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการพัฒนากีฬา
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม จากการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ (Sport Tourism) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ านวน 
6,548,058,002 บาท



การด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2562

ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

2.1 ประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 44.95 จากเป้าหมายร้อยละ 100

2.2 ประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยตามพันธกิจของ กกท.

ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการเบิกจา่ยให้แก่สมาคมกีฬาให้เร็วขึ้น โดยลดขั้นตอนการด าเนินงานในบางขั้นตอนลง มี
การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและข้อตกลงการให้บริการกับสมาคมกีฬาให้เข้าใจ และก ากับและแก้ไขปัญหาการ
ให้บริการเป็นไปตามขอ้ตกลง

2.3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ

2.3.1 การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทยโดยมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ มีการทบทวนและช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้สมาคมกีฬารับทราบ และได้จัดหาที่ปรกึษาเป็นผู้ประเมินผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปปรบัปรุงเกณฑ์การประเมินผลและการด าเนินงานของสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2.3.2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
(Sports Hero) ประจ าปี 2562

คัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่โครงการ จ านวน 519 คน ผู้ฝึกสอน 164 คน รวมทั้งสิ้น 683 คน อบรมให้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ



การด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2562
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

2.4 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ

2.4.1 การเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อให้เป็นนักกีฬาอาชีพอย่าง
ครบวงจร

ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกนักกีฬาเยาวชนสู่อาชีพ การพัฒนาผู้ฝึกสอนเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬาเยาวชน และ
การจัดการแข่งขันระดับเยาวชนท่ีสอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยด าเนินการกับ 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬา
ฟุตบอล กีฬากอล์ฟ กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด

2.4.2 ร้อยละการเติบโตของจ านวนผู้ชมกีฬาอาชีพ จัดท าแผนการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสรา้งความสุขให้กับสังคม โดยการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดสดการ
แข่งขันเพื่อเพ่ิมอัตราการเตบิโตของจ านวนผู้ชมกีฬาอาชีพ 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอลอาชีพกีฬา เจ็ตสกีอาชีพ 
และกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ

2.5 บุคลากรทางการกีฬาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจ าปีบัญชี 2562 หลังจากที่ได้รับการพัฒนาในปี
บัญชี 2561

จัดท าฐานทะเบียนบุคลากรทางการกีฬา ท่ีผ่านการพัฒนาในปีบัญชี 2561 ร่วมกับสมาคมกีฬา จ านวน 628 คน
มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระดบัชาติ และระดับนานาชาติ จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 42.36 ซึ่งมีเป้าหมาย
เมื่อสิ้นปีต้องมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.50

2.6 การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามา
พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ

สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยน างานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในระดับทดลองปฏิบัติ (Pilot Scale) จ านวน 6 เรื่อง และขยายผลเต็มรูปแบบ 
(Full Scale) จ านวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย และนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติ
ไทย



การด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2562

ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร กกท. น าผลการประเมินการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2561 จากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
ด้านบริหารจัดการองค์กร ประจ าปี 2562 จ านวน 6 แผน เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผน โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 3.7063 จากเดิมผลปี 
2561 ที่ระดับ 2.8907

ทั้งนี้ในปี 2561 กกท. เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง ตามนโยบายของ สคร. 
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน า มา
เป็นพี่เลี้ยงให้กับ กกท. ในด้านการบริหารความเสี่ยง และในปัจจุบันก็ยังคง
ประสานงานร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต่อไป

3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.2 การบริหารความเสี่ยง

3.3 การควบคุมภายใน

3.4 การตรวจสอบภายใน

3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ

3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
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แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กกท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามกรอบที่ได้รับอนุมัตจิาก สศช. วงเงิน  665,156,499.43 บาท (ตัวชี้วัด สคร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ไตรมาส
แผนการเบิกจ่าย 
(ตามกรอบ สศช.

คร้ังที่ 2)
ผลการเบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละตามแผนเบิกจ่าย 

รายไตรมาส รายปี

ไตรมาสที่ 1 137,328,900.00 137,398,650.23 100.05 20.66

ไตรมาสที่ 2 67,900,614.30 71,421,198.40 105.18 31.39

ไตรมาสที่ 3 114,516,914.79
(114,516,914.79)

คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
100.00 48.61

ไตรมาสที่ 4 345,410,070.34
(341,819,736.01)

คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
98.96 100

รวม
665,156,499.43

(665,156,499.43)
คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย

99.74
(ระดับ 4.95) 

100
(ระดับ 5.00)

คะแนน สคร. 4.97



ข้อเสนอ
จึงเสนอเพื่อโปรดทราบการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) 


