
            

รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ  
งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1



            

การสงเสริมบริการทางการกีฬา 
ดานการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

และตอยอดสูกฬีาอาชีพ 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ไตรมาสท่ี 2

การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 

            

            
            

จํานวน 28 ตัวช้ีวดั 

ตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 22 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 78.57 

และไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 จํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 21.43 
2



            

SAT - 05 มูลคาทางเศรษฐกิจจากกจิกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาขยายตัวเพิ่มขึ้น (รอยละ 3) 

SAT – 10 มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจท่ีมคุีณภาพเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมการกฬีาเปาหมาย 26,471 ลานบาท (ยทุธศาสตร กกท.) 

ปญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 กจิกรรมกฬีาหลายรายการไมสามารถจัดการแขงขันได รวมทั้งมี

ดานการสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 ที่สงผลตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร กกท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

            

            
            

ขอจํากัดในการเดินทางของผูชมชาวตางประเทศในการเดินทางเขาประเทศไทย จึงสงผลกระทบตอเปาหมายมูลคาทาง

เศรษฐกิจจากกจิกรรมกีฬาไมไดตามเปาหมายที่กําหนด

แนวทางการแกไข

กกท. ไดจดัทําแผนตามมาตรการผอนปรน ที่รัฐบาลประกาศ ในการจัดกิจกรรมกีฬา โดยเปนกิจกรรมกฬีาที่มีผูเขารวม

เฉพาะประชาชนที่อาศัยในประเทศ และเปนกิจกรรมที่สงเสริมไทยเที่ยวไทย โดยจะขอความเห็นชอบการปรับเปล่ียน

รายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตอคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถุนายน 2563
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SAT- 01 อันดับการแขงขนักฬีาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนกักีฬาไทย (1 ใน 7 ของประเทศในทวีปเอเชีย) 

SAT-06 รอยละของรายการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยสงเขารวมการแขงขันมีรายการแขงขันที่นักกีฬาไทยไดรับเหรียญรางวัล (โอลิมปกเกมส รอยละ 11)

SAT-11 รอยละของผลงานนักกีฬาทีมชาติที่พฒันาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับคร้ังท่ีผานมา (โอลิมปกเกมส รอยละ 47 / พาราลิมปกเกมส รอยละ 36)

SAT-13 รอยละของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติมีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑดีถึงดีมากกอนการเขารวมการแขงขัน (รอยละ 90 ทุกป)

ปญหาและอุปสรรค

นักกฬีาที่เตรียมเขารวมการแขงขันไมสามารถเกบ็ตัวฝกซอมในศูนยฝกซอมตามแผนที่กําหนด และการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกเกมส ไดเล่ือน

ดานการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลศิและตอยอดสูกีฬาอาชีพ 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 ที่สงผลตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร กกท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

            

            
            

นักกฬีาที่เตรียมเขารวมการแขงขันไมสามารถเกบ็ตัวฝกซอมในศูนยฝกซอมตามแผนที่กําหนด และการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกเกมส ไดเล่ือน

กําหนดการแขงขันออกไปในปงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอลิมปกเกมส วันที ่23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 และพาราลิมปกเกมส วันท่ี 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 

2564 ณ ประเทศญี่ปุน)

 แนวทางการแกไข

กกท. รวมกับสมาคมกฬีา ปรับแนวทางการฝกซอมของนักกฬีาโดยจัดโปรแกรมการฝกซอมที่บาน (Training at Home) รวมทั้งจัดใหผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําองคความรู

ดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อใหนักกีฬาสามารถรักษาศักยภาพและสมรรถภาพทางกายใหพรอมสําหรับการแขงขันอยูเสมอ โดย กกท. ไดเชิญสมาคมกีฬาเพื่อหารือแนว

ทางการประเมินผลในการเตรียมความพรอมของนักกีฬา เพือ่ทดแทนการประเมินผลการแขงขันดังกลาว โดยจะขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดและ

คาเปาหมายตอคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถนุายน 2563
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น้ําหนักรอยละ 20

มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด

1. การดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร 

เกณฑตามบันทึกขอตกลงประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 

แบงเปน 3 สวน จํานวน 18 ตัวช้ีวัด ดังนี้

การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท. ไตรมาสที่ 2

            

            
            

มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด

น้ําหนักรอยละ 40 

มีจํานวน 7 ตัวชี้วดั

2. ผลการดําเนินงาน

ของรฐัวิสาหกิจ

น้ําหนักรอยละ 40 

มีจํานวน 8 

ตัวชี้วัด

3. Core Business 

Enablers 

ดําเนินการไดตามแผน จํานวน 12 ตัวช้ีวดั 

คิดเปนรอยละ 66.66 

และไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

Covid-19 จํานวน 6 ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 33.33 

5
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ชื่อตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน

1. การดําเนินการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism)

มีเปาหมายในการจัดการแขงขัน 12 รายการ โดยมีจํานวนผูชมและระดับความพึงพอใจสูงกวาเปาหมาย

ที่ต้ังไวจัดการแขงขัน 2 ชนิดกีฬา

2. การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศจากการ

พัฒนาการกีฬา 

การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศจากการพัฒนาการกีฬา เปาหมายสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 32,799 ลานบาท สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ จํานวน 2,356 ลานบาท

การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท. ไตรมาสท่ี 2

ปญหาและอุปสรรค
            

            
            

ปญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 กิจกรรมกีฬาหลายรายการไมสามารถจัดการแขงขันได รวมทั้งมีขอจํากัดในการเดินทางของผูชม

ชาวตางประเทศในการเดินทางเขาประเทศไทย จึงสงผลกระทบตอเปาหมายมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาไมไดตามเปาหมายที่กําหนด

แนวทางการแกไข

กกท. ไดจัดทําแผนตามมาตรการผอนปรนตามประกาศของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมกีฬา โดยเปนกิจกรรมกฬีาที่มีผูเขารวมเฉพาะประชาชนที่อาศัยในประเทศ 

และเปนกิจกรรมที่สงเสริมไทยเที่ยวไทย โดยจะขอความเห็นชอบการปรับเปล่ียนรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตอคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือน

มิถุนายน 2563
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ชื่อตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน

3. สัดสวนรายไดตอคาใชจายบริหาร มีเปาหมายมี

สัดสวนรายได เทากับ 0.68 

มีการจัดหาผูสนับสนุนสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม เพื่อทดแทนรายไดจากการใหบริการสถานที่และกิจกรรม

กีฬา ขณะนี้มีรายได จํานวน 176,631,262.07 บาท รายจาย 291,072,460.51 บาท คิดเปน 0.61

การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท. ไตรมาสท่ี 2

ปญหาและอุปสรรค
            

            
            

ปญหาและอุปสรรค

ไมสามารถจัดหารายไดนอกงบประมาณไดตามเปาหมาย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตามแผนการหารายไดนอกงบประมาณ 

จะตองมีรายไดจํานวน 190 ลานบาท ปจจุบันมีรายไดนอกงบประมาณ จํานวน 66 ลานบาทการปดบริการสงผลกระทบตอรายไดเฉล่ียเดือนละ 9.3 ลานบาท 

หากไมสามารถเปดบริการไดถึงส้ินปจะสงผลตอรายไดประมาณ 55 ลานบาท

แนวทางการแกไข

กกท. ตองเสนอขอปรับเปล่ียนรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย โดยพิจารณาหารายไดเพิ่มเติมจากการเปดใหบริการตามมาตรการผอนปรน ที่รัฐบาลประกาศ 

และลดคาใชจาย โดยจะขอความเห็นชอบการปรับเปล่ียนรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตอคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถุนายน 2563
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ชื่อตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน

4. การบริหารจัดการอยางมีมาตรฐานของสมาคมกีฬา

แหงประเทศไทย โดยมีการติดตามความกาวหนาอยาง

เปนระบบ 

มีเปาหมายใหสมาคมกีฬาเดิมผานการประเมิน จํานวน 73 สมาคม และสมาคมใหมผานการประเมิน 

จํานวน 5 สมาคม 

5. รอยละของนักกีฬาที่เก็บตัวฝกซอมแขงขันใน

รูปแบบศูนยฝกกีฬา (NTC) มีสมรรถภาพทางกายอยู

ในเกณฑดีถึงดีมากกอนเขารวมการแขงขัน 

มีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑดีถึงดีมากกอนเขารวมการแขงขัน มีเปาหมายใหนักกีฬา จํานวน 8 ชนิด

กีฬา มีสมรรถภาพดีถึงดีมาก รอยละ 100

การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท. ไตรมาสท่ี 2

            

            
            

ปญหาและอุปสรรค

ตัวชี้วัดกําหนดใหประเทศไทยจะตองเปนอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่เขารวมการแขงขันกฬีาโอลิมปกเกมส คร้ังที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุน ขณะนี้

นักกฬีาท่ีเตรียมเขารวมการแขงขันไมสามารถเก็บตัวฝกซอมในศูนยฝกซอมตามแผนท่ีกําหนด และการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกเกมส ไดเลื่อน

กําหนดการแขงขันออกไปในปงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอลิมปกเกมส วันที่ 23 กรกฎาคม –8 สิงหาคม 2564 และพาราลิมปกเกมส วันท่ี 24 สิงหาคม –

5 กันยายน 2564  ณ ประเทศญี่ปุน)

แนวทางการแกไข

กกท. รวมกับสมาคมกีฬา ปรับแนวทางการฝกซอมของนักกฬีาโดยจัดโปรแกรมการฝกซอมที่บาน (Training at Home) รวมทั้งจัดใหผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา

องคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อใหนกักฬีาสามารถรักษาศักยภาพและสมรรถภาพทางกายใหพรอมสําหรับการแขงขันอยูเสมอ โดย กกท. ไดเชิญ

สมาคมกีฬาเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลในการเตรียมความพรอมของนักกฬีา เพ่ือทดแทนการประเมินผลการแขงขันดังกลาว โดยจะขอความเห็นชอบ

การปรับเปล่ียนรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตอคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 9



            

ชื่อตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน

6. การใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การกีฬามาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเพ่ือ

ความเปนเลิศ 

มีเปาหมายสมาคมกีฬาที่นํา Full Scale ไปใช จํานวน 2 ชนิดกีฬา มีผลงานดีข้ึนในมหกรรมกีฬา 

การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2๕๖๓ ของ กกท. ไตรมาสท่ี 2

ปญหาและอุปสรรค
            

            
            

ปญหาและอุปสรรค

เนื่องจากขณะนี้สมาคมกีฬาที่นํา Full Scale ไปใช จํานวน 2 ชนิดกีฬา ไดแก จักรยานและวอลเลยบอลชายหาด ไมมีรายการแขงขันระดับนานาชาติรองรับจาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19

แนวทางการแกไข

ปรับเปล่ียนกลุมเปาหมายจากนักกีฬาทมีชาติไทย เปนนักกีฬาในโครงการ Sports Hero ที่มีการเก็บตัวฝกซอมเพื่อเขารวมการแขงขนั เนื่องจากนักกฬีาใน

โครงการ Sports Hero คัดเลือกมาจากนักกีฬาทีม่ีผลงานในการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ และเปนนักกฬีาเยาวชนทีมชาติเชนกัน โดยจะขอความเห็นชอบ

การปรับเปล่ียนรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตอคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถุนายน 2563
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การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 

ทีป่ระชุมรับทราบผลการเบิกจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี

แผนและผลการใชจายงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบรายจายภาพรวม วงเงิน 2,711,337,600.00 บาท

ไตรมาส
แผนการเบิกจายภาพรวม (สะสม) ผลการเบิกจายภาพรวม (สะสม) เปาหมาย

ตามมติ ครม.

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

            

            
            

ไตรมาส ตามมติ ครม.

(รอยละ)
งบประมาณ (บาท) รอยละ งบประมาณ (บาท) รอยละ

ไตรมาสท่ี 1 965,559,800.00 35.62 892,761,434.20 32.93 23

ไตรมาสท่ี 2 1,658,619,600.00 61.17 1,494,726,118.20 55.13 54

ไตรมาสท่ี 3 2,378,550,400.00 87.73 1,699,389,495.73 62.68 77

ไตรมาสท่ี 4 2,711,337,600.00 100.00 - - 100

หมายเหตุ : ไตรมาสท่ี 1 –3 กกท. มีผลเบิกจายงบรายจายภาพรวมสะสม ตํ่ากวา เปาหมายตามมติ ครม. คิดเปนรอยละ 14.32
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การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 

ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี

แผนและผลการใชจายงบประมาณ ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบรายจายประจํา วงเงิน 2,271,917,300.00 บาท

แผนการเบิกจายประจํา (สะสม) ผลการเบิกจายประจํา (สะสม) เปาหมาย

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

            

            
            

ไตรมาส
แผนการเบิกจายประจํา (สะสม) ผลการเบิกจายประจํา (สะสม) เปาหมาย

ตามมติ ครม.

(รอยละ)
งบประมาณ (บาท) รอยละ งบประมาณ (บาท) รอยละ

ไตรมาสท่ี 1 891,589,200.00 39.25 891,135,004.44 39.22 28

ไตรมาสท่ี 2 1,482,527,600.00 65.25 1,481,659,688.44 65.22 58

ไตรมาสท่ี 3 2,092,836,100.00 92.12 1,686,053,065.97 74.21 80

ไตรมาสท่ี 4 2,271,917,300.00 100.00 - - 100

หมายเหตุ : ไตรมาสท่ี 1 –3 กกท. มีผลเบิกจายงบรายจายประจํา ตํ่ากวา เปาหมายตามมติ ครม. คิดเปนรอยละ 5.79
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     ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กกท. ไดมีแผนดําเนินการแกไขปญหา ฟนฟู และกระตุนเศรษฐกิจไทย 

โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

    - ระยะที่ 1  (มีนาคม –พฤษภาคม  2563)  ชวงระยะเสี่ยง เล่ือนหรือยกเลิกการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อปองกันการแพรระบาด 

และเตรียมแผนจัดกิจกรรม Virtual Run / Virtual Bike / E-Sports

   - ระยะที่ 2 (มิถุนายน –กันยายน 2563)  ชวงประเมินสถานการณ หากสถานการณดีขึ้น กกท. จะดําเนินการตามแผนที่ได

กําหนดไว แตหากสถานการณยังไมดีข้ึน กกท. จะดําเนินการโดยการจัดการแขงขันกีฬาภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) พรอมทั้ง            

            
            

กําหนดไว แตหากสถานการณยังไมดีข้ึน กกท. จะดําเนินการโดยการจัดการแขงขันกีฬาภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) พรอมทั้ง

ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมสนับสนุนในดานสถานที่จัดการแขงขัน (หางสรรพสินคา)

   - ระยะท่ี 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ชวงฟนฟู ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน World Class 

Event /World Mass Event/sports Convention/ การเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา/ การจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกําลังกาย

ตางๆ แตหากเกิดสถานการณที่ทําใหตางประเทศไมสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได กกท. ไดเตรียมแผนการบริหารความเส่ียง 

โดยเตรียมจัดการแขงขันกีฬาภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ
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การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 

ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี

แผนและผลการใชจายงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบรายจายลงทุน วงเงิน 439,420,300.00  บาท

ไตรมาส
แผนการเบิกจายลงทุน (สะสม) ผลการเบิกจายลงทุน (สะสม) เปาหมาย

ตามมติ ครม.

รอยละ
งบประมาณ (บาท) รอยละ งบประมาณ (บาท) รอยละ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

            

            
            

14

รอยละ

ไตรมาสท่ี 1 73,970,600.00 16.84 1,626,429.76 0.37 8

ไตรมาสท่ี 2 176,092,000.00 40.08 13,066,429.76 2.97 40

ไตรมาสท่ี 3 285,714,300.00 65.02
13,336,429.76

ประมาณการเบิกจาย

33,257,929.76

3.04

(7.57)
65

ไตรมาสท่ี 4 439,420,300.00 100.00
ประมาณการเบิกจาย

270,650,030.00
61.59 100

หมายเหตุ : 1. ไตรมาสที่ 1 –3 กกท. มีผลเบิกจายงบรายจายลงทุน ตํ่ากวา เปาหมายตามมติ ครม. คิดเปนรอยละ 61.96

2. ประมาณการผลเบิกจายงบลงทุนป 63 = 61.59 % (ป 62 = 61.65 %) 14



                        

            
            

งบประมาณ
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร
งบประมาณท่ีถูกปรับลด คงเหลือ

รอยละงบประมาณ

ท่ีถูกปรับลด

ภาพรวม 2,711,337,600 96,000,000 2,615,337,600 3.54

งบเงนิอุดหนุน 2,271,917,300 96,000,000 2,175,917,300 4.23

งบลงทุน 439,420,300 - 439,420,300 -

15



            

แผนการบริหารงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการเบิกจายจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 12 ธนัวาคม 2562  

โดยมีวงเงนิดําเนินการ วงเงิน 3,518,164,148.20 บาท วงเงินเบิกจาย วงเงนิ 2,541,426,462.80 บาท

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน  2563

ไตรมาส
แผนการเบิกจาย 

(บาท)
เพ่ิม/(ลด)

แผนการเบิกจาย

คณะกรรมการ กกท. อนุมัติ 

วันที่ 23 ม.ีค. 63

อยูระหวางเสนอขอปรับปรุง 

สศช. ครั้งท่ี 2  

(บาท)

ผลการเบิกจาย 

(บาท)

รอยละตามแผนการเบิกจาย

(รายงาน สคร.)
สูงกวา/(ตํ่ากวา)

แผนการเบิกจาย

รายไตรมาส รายป

ไตรมาสที ่1 193,863,400.00 - 193,863,400.00 193,863,400.00 100.00 14.05 เบิกจายไดตามแผน            

            
            

ไตรมาสที ่1 193,863,400.00 - 193,863,400.00 193,863,400.00 100.00 14.05 เบิกจายไดตามแผน

ไตรมาสที ่2 175,803,478.32 - 175,803,478.32 175,803,478.32 100.00 26.80 เบิกจายไดตามแผน

ไตรมาสที่ 3 572,527,716.95 (274,856,319.47)   297,671,397.48 
  34,481,689.51  

(ประมาณการเบิกจาย)
 297,671,397.48 

11.58

(100.00)

29.30

(48.38)

ประมาณการเบิกจาย

ไดตามแผน 

ไตรมาสที ่4 1,599,231,867.53 (887,145,080.53)  712,086,787.00 
(ประมาณการเบิกจาย) 

 751,517,992.56 
(105.54) (102.86)

ประมาณการเบิกจาย

ไดสูงกวาแผน

 39,431,205.56 

รวม 2,541,426,462.80 (1,162,001,400.00)   1,379,425,062.80 
 404,148,567.83  

(ประมาณการเบิกจาย) 

1,418,856,268.36    

-

(100.00)

29.30

(102.86)

-
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คณะอนุกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. 

ไดมีขอเสนอแนะให กกท. นําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และใหเรงรัดดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยเรงดวน ดังน้ี

1. ให ฝายวทิยาศาสตรการกีฬา เรงรัดการผูกพันสัญญาและการเบิกจายงานพฒันาและปรับปรุงศูนยวิทยาศาสตรกีฬา 

ใหไดตามแผนที่กําหนด ประกอบดวย

(1) งานปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา วงเงิน 87,000,000 บาท เรงรัดผูรับจาง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัญญาจาง180 วัน 

(2) การจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 116 รายการ วงเงินงบประมาณ 605,488,000 บาท             

            
            

(2) การจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 116 รายการ วงเงินงบประมาณ 605,488,000 บาท 

ขอใหเรงรัดการสงมอบและการเบิกจายครุภัณฑวิทยาศาสตรการกีฬาที่จัดหาผูรับจางแลว จํานวน 83 รายการ 

วงเงิน 385,520,198 บาท ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด สําหรับครุภัณฑวิทยาศาสตรการกีฬาที่ไมมีผูเสนอราคา 

จํานวน 33 รายการ วงเงิน 185,940,000 บาท ใหเรงรัดการจัดหาโดยดวน โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

สอดคลองกับการเปดใชงานศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาตอไป
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คณะอนุกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. 

ไดมีขอเสนอแนะให กกท. นําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และใหเรงรัดดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยเรงดวน ดังน้ี

2. ให กกท. นําเร่ือง งดเวนคาปรับงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดแมฮองสอน เสนอตอคณะกรรมการ กกท. โดยใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับวาดวยการพัสดุการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2542 ขอ 144(2) และแจกแจงเหตุผลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง

ใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการเพิ่ม-ลดเน้ืองานอยูบนพื้นฐานวัตถุประสงคเดิมหรือไม ความชัดเจนในการงดเวนคาปรับ เชน งดเวนคาปรับ

จํานวนก่ีวัน และเปนจํานวนเงินคาปรับเทาไร เปนตน ทั้งนี้ผูรับจางตองรับทราบดวย

            

            
            

3. มอบหมายใหผูบริหาร กกท.ดําเนินการเรงรัดการกอหนี้ตามแผนงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกํากับควบคุมใหการบริหาร

สัญญาไดเร็วกวาแผนหรือตามแผนกําหนด เพื่อใหผลการเบิกจายงบประมาณไดเปนไปตามแผนการบริหารงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2563

4. ให กกท.เรงรัดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. 

โดยเรงดวนตอไป
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