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การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบรายจา่ยภาพรวม 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 2 214 790 339 74 73 88 ร้อยล 77ไตรมาสท 3 2,566,612,300 85.62 2,214,790,339.74 73.88 รอยละ 77

ไตรมาสที่ 4 2,997,790,700 100.00 2,782,261,744.59 92.81 ร้อยละ 100

            
ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวมสะสม ต่ํากว่า เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 7.19 2



การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

งบรายจา่ยประจาํ  วงเงิน 2,435,953,900 บาท  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไตรมาส

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจํา

สะสม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจํา

สะสม
เป้าหมาย

เบิกจ่าย

ตามมติ ครมงบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

            

ตามมต ครม.งบประมาณ (บาท) รอยละ งบประมาณ (บาท) รอยละ

ไตรมาสที่ 1 1,144,208,500 47.16 870,684,758.51 35.89 ร้อยละ 36

ไตรมาสที่ 2 1,767,295,200 72.84 1,315,616,770.91 54.23 ร้อยละ 57

ไ ี่ 3 88 86 88 20 ้ 80ไตรมาสที 3 2,155,930,900 88.86 2,139,708,705.95 88.20 ร้อยละ 80

ไตรมาสที่ 4 2,426,053,900 100.00 2,435,914,309.78 100.00 ร้อยละ 100
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ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจําสะสม ไดต้ามเป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 100.00



การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

งบรายจา่ยลงทุน วงเงิน 561,836,800 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไตรมาส
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม เป้าหมายเบิกจ่าย

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

            

งบประมาณ (บาท) รอยละ งบประมาณ (บาท) รอยละ

ไตรมาสที่ 1 137,328,900 24.02 30,725,529.76 5.37 ร้อยละ 20

ไตรมาสที่ 2 273,963,400 47.92 31,744,529.76 5.55 ร้อยละ 45

่ไตรมาสที่ 3 410,681,400 71.83 75,081,633.79 13.13 ร้อยละ 65

ไตรมาสที่ 4 561 836 800 100.00 346,347,434.81 61.65 ร้อยละ 100
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ไตรมาสท 4 561,836,800 100.00 346,347,434.81 61.65 รอยละ 100

ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนสะสม ต่ํากว่า เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 38.35



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทียบกับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ิ

งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ิ วงเงิน 561,836,800 บาท วงเงิน 334,727,200 บาท 

            

55.30 % 38.35 %

4444..7070 %% 6161 6565 %%4444..70 70 %% 6161..65 65 %%

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.65

            

และเมื่อเทียบกับผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ร้อยละ 16.95 

ผลการเบิกจ่ายคงเหลือเบิกจ่าย 5



แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทนุของ กกท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. 

ปรับปรุงครั้งที ่3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 621,846,299.43 บาท (ตัวชี้วัด สคร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แผนการเบิกจ่าย

ร้อยละตามแผนการเบิกจ่าย

(รายงาน สคร.)
ไตรมาส

แผนการเบกจาย 

(ตามกรอบ สศช. ครั้งที่ 3)
ผลการเบิกจ่าย (บาท)

(ร ย น ส ร.)

รายไตรมาส

(คะแนน 2.5)

รายปี

(คะแนน 2.5)

            

ไตรมาสที่ 1 137,398,650.23 137,398,650.23 100.00 22.10

ไตรมาสที่ 2 71,421,198.40 71,421,198.40 100.00 33.58

ไตรมาสที่ 3 114,518,883.30 114,518,883.30 100.00 52.00

ไตรมาสที่ 4 298,507,567.50 298,507,567.50 100.00 100.00

รวม 621,846,299.43 621,846,299.43 100.00 100.00
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กกท. มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงกว่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 52.55 (ปี 2561 ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 47.45)



ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทนุ และเงนิสาํรองของ กกท.
มีข้อเสนอแนะ และแนวทางการดําเนินงานให้ กกท. นําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิงาน ดังนีุ้

     ให้ กกท. จัดเรียงความสําคัญของโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบ

01
ญ

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกําหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน เพื่อให้การผูกพันสัญญา การบริหารสัญญา 

และการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กําหนด รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

            02      จัดทําแผนการปฏิบั ติงานและแผนการเบิกจ่ายทุกโครงการ  เพื่ อการดําเ นินการและการติดตาม

ไ ้ ่ ีป ิ ิ02 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     รวบรวมปัญหาในการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หากมีผู้รับจ้างทิ้งงานให้รีบแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อประกาศในบัญชีผู้ทิ้งงาน และให้ดําเนินการทางกฎหมาย

กับผู้ทิ้งงาน เพื่อเรียกเงินคืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
03
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ู ฎ



ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทนุ และเงนิสาํรองของ กกท.
มีข้อเสนอแนะ และแนวทางการดําเนินงานให้ กกท. นําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิงาน ดังนีุ้

ใ ้ป ั ป โ ี่ ิ ่ ิ ไ ้ ิ ั ํ ั ํ ิ ่04      ให้ปรบปรุงโครงการทีสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนบริหารสญญา และนํามาจดทําแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้จัดทําแผนสํารองเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นด้วย

            05
     ขอความร่วมมือทุกฝ่าย/สํานัก ภายใต้การกํากับของผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ

ให้ชัดเจน และกํากับ ติดตาม เร่งรัดการผูกพันสัญญา การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนที่กําหนด 05 ู ญญ ญญ

รวมทั้งขอให้นําผลงานมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานด้วย

     ขอให้รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ เพื่อให้การกํากับ ติดตาม 

และดําเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
06
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การแข่งขัน การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศการแขงขน

กีฬาซีเกมส์

การพฒนากฬาเพอความเปนเลศ

กฬาซเกมส 

ครั้งที่ 30
            ณ ประเทศฟิลิปปินส์

30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2562

เป้าหมาย เป้าหมาย 

ได้รับเหรียญรางวัลได้รับเหรียญรางวัล
เข้าร่วม

53
นักกีฬา 

1 140

เก็บตัว

8

            

ไดรบเหรยญรางวลไดรบเหรยญรางวล

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ 6060
การเตรยีมทีม 53

ชนิดกีฬา

1,140 
คน

8
เดือน 9



การบรหิารจดัการกีฬาเพื่อการอาชีพ

พัฒนานักกีฬาและ
มกีารจัดการแข่งขัน

ทั้งหมด
บุคลากรกีฬาสู่กีฬา

อาชีพ

ทงหมด

 1313  ชนิดกีฬาชนิดกีฬา

            

อาชพ

ระดับนานาชาติ 
42 42 รายการรายการ

จํานวน 3333 คน 

ม ่ เป้ ม ยมากกวาเปาหมาย 

จํานวน 33 คน
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การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

            

กกท. มีการยกระดับมาตรฐานศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งส่วนกลางและ มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูแลนักกีฬา

ส่วนภมูิภาค  จํานวน 25 ศูนย์ 

และกําลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 12 ศนย์

 ระดับนานาชาติ 11,,236236 คนคน มีพัฒนาการดีขึ้น 95.33 %

ระดับชาติ 865865 คนคน มีพัฒนาการดีขึ้น 100 %

            

และกาลงกอสรางเพมขนอก 12 ศูนย 

รวมทั้งหมด 37 ศูนย์
 ระดบชาต 865 865 คน คน มพฒนาการดขน 100 %

11



ยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ “สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย”

ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 98 ล้านบาท

            จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 850 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน 948 ล้านบาท

(งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

            

และเงินทุนสํารอง กกท.)
12



การบริหารจัดการองค์กร และการบริการทางการกีฬา

การให้บริการด้านกีฬา จํานวน 28 ศนย์ ทั่วประเทศการใหบรการดานกฬา จานวน 28 ศูนย ทวประเทศ

            

ผ้ใช้บริการ 16 9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% (จาก 15 4 ล้านคน ในปี 2561)

            

ผูใชบรการ 16.9 ลานคน เพมขน 10% (จาก 15.4 ลานคน ในป 2561)

และมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.31 13



การบรหิารจดัการองค์กร และการบรกิารทางการกีฬา
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ผลคะแนนส่วนที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
5.0000

4.0000

เพิ่มขึน้จากปี 2561 = 0.44 คะแนน 

2.9000
3.0500

3.2583
3.4098

2 8907

3.4000

3.0000

3.2000

3.6000

3.4000
3.4000

3.3314

3 0000

4.0000

            

2.7333
2.9000

2.0446

2.89073.0000

2.0000

บทบาทบอร์ด
การบริหารความ

เสี่ยง
การควบคุมภายใน

การตรวจสอบ
ภายใน

การบริหารจัดการ
สารสนเทศ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

ภาพรวมส่วนที่ 3

2561 2 7333 2 9000 3 0500 3 2583 2 0446 3 4098 2 8907

1.0000

            

2561 2.7333 2.9000 3.0500 3.2583 2.0446 3.4098 2.8907

2562 3.4000 3.0000 3.2000 3.6000 3.4000 3.4000 3.3314
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การสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ํ ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์กาไรเชงเศรษฐศาสตร 

(EP) ประจําปี 2562
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลต่าง

ไตรมาสที่ 1 (149 63) (150 40) 0 77

            

ไตรมาสท 1 (149.63) (150.40) 0.77

ไตรมาสที่ 2 (133.90) (150.85) 16.95

ไตรมาสที่ 3 (163 84) (153 71) (10 13)ไตรมาสท 3 (163.84) (153.71) (10.13)

ไตรมาสที่ 4 (178.34) (151.30) (27.04)

( ) ( ) ( )รวม (625.71) (606.26) (19.45)

หมายเหตุ : กกท. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสนามกีฬาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวนหลายสนาม จึงทําให้ค่า EP ติดลบ
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การส่งเสริมและสนับสนุน

อตสาหกรรมการกีฬา

เชียงราย

อุตสาหกรรมการกฬา 

อุบลราชธานี

เชยงราย

Sports City ปี 2562 จํานวน 1010 จังหวัด ได้แก่ กรงเทพมหานคร

            
นครราชสีมากรุงเทพ

จันทบุรี

 Sports City ป 2562 จานวน 1010 จงหวด ไดแก กรุงเทพมหานคร 

จันทบุรี เชียงราย อุบลราชธานี นครราชสีมา พัทลุง ตรัง สงขลา 

ยะลา และภเก็ต

ยะลา

สงขลาพัทลุง

ตรัง

ยะลา และภูเกต

ยะลา
ภูเก็ต

            
- Sports City ปี 2561 จํานวน 6 จังหวัด ได้แก ่ชลบุรี  สพุรรณบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ และกระบี่

- Sports City รวม จํานวน 16 จังหวัด
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การส่งเสริมและสนบัสนนุอุตสาหกรรมการกีฬา

ี ื่ ็ ิ

            สร้างมูลค่าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ปป

กีฬาเพอืความเป็นเลศิ
• กีฬาแห่งชาติ

• กีฬาเยาวชน
กีฬาเพือ่การอาชีพ SPORTS TOURISM

ของประเทศของประเทศ

2828,,901901 ล้านบาทล้านบาท

• กฬาเยาวชน

แห่งชาติ

2 009 ล้านบาท

20,000 ล้านบาท 6,892 ล้านบาท

,, 2,009 ลานบาท
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Integrity and Transparency Assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2562Integrity and Transparency Assessment ในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ ประจาปงบประมาณ 2562

้ ั

ได้อันดับ
กกท.

อันดับ

ด้วยคะแนน ระดับ

            

ของรัฐวิสาหกจิ ของประเทศ
(ปี2561=65.14)
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