
 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนนิงานประจําปรอบ 6 เดือน 
ของการกีฬาแหงประเทศไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ของ กกท.             

            
            

รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ของ กกท. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 2

(ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)
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ผลการดําเนินงานตามบันทกึขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท.            

            
            

รัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท.
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ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ กกท. ป 2548 – 2564 

(มีนาคม 2564)
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4.5041เปาหมายการดําเนินงาน

            

            
            

หมายเหตุ :  ผลการประเมินประจําปบัญชี 2563 เปนผลการประเมินเบื้องตนกอนการรับรองงบการเงนิของ สตง.
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ผลการดําเนินงานปจจุบัน 
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ขอสังเกตจากการประเมินผลการดําเนินงาน ของ กกท.

จากภาพรวมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวสิาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 สวนที่ 1  การดําเนินการตามยุทธศาสตร และสวนที่ 2 ผลการดําเนนิงานของ

รัฐวิสาหกิจ กกท. กําหนดเปาหมายท่ี 5.0000 คะแนน มีผลการดําเนนิงานดังน้ี 

สวนท่ี 1 มีผลการประเมินที่ 4.2055 คะแนน  ไมเปนไปตามเปาหมายในตัวชี้วัด ที่ 1.1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ไมสามารถกอหนี้ได

ตามเปาหมาย จํานวน 54 รายการ จาก 221 รายการ คิดเปนรอยละ 24.43 ทั้งนี้ กกท. ไดขอปรับเปาหมายการเบิกจายแผนลงทุน เนื่องจากการแพรระบาดของ 

Covid-19 ไปที่ สคร. แลว จํานวน 367,459,140 บาท คิดเปนรอยละ 26.64 จากกรอบเบิกจายป 2563 แตเนื่องจากเปนตัวชี้วัดรวมของทุกรัฐวิสาหกิจ และ

รัฐวิสาหกิจอื่นสามารถเบิกจายภาพรวมไดรอยละ 100 โดยเรงรัดแผนการเบิกจายในป 2564 มาเบิกจายทดแทน จึงสงผลใหการขอปรับเปาหมาย

การเบิกจายของ กกท. ไมไดรับการพิจารณา ซ่ึงผลการเบิกจายภาพรวมของ กกท. ไดรอยละ 75.62 เทียบเทากับ 1.0000 คะแนน (เกณฑกําหนดผลเบิกจายตํ่ากวา
            

            
            

การเบิกจายของ กกท. ไมไดรับการพิจารณา ซ่ึงผลการเบิกจายภาพรวมของ กกท. ไดรอยละ 75.62 เทียบเทากับ 1.0000 คะแนน (เกณฑกําหนดผลเบิกจายตํ่ากวา

รอยละ 80 เทียบเทากับ 1.0000 คะแนน)

สวนท่ี 2 มีผลการประเมินที่ 4.3125 ไมเปนไปตามเปาหมายในตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดสวนรายไดตอคาใชจายบริหาร เนื่องจาก กกท. ไมมีแผนการจัดหาเงินรายได 

ทําใหขาดขอมูลการใชประโยชนจากพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งขาดการวิเคราะหความเส่ียง เมื่อเกิดเหตุการณสุดวิสัยสงผลใหไมสามารถปรับการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ตัวชี้วัดที่ 2.2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ถูกปรับลดคะแนน เนื่องจาก กกท. ยังขาดการจัดทําระบบ

ขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลที่จําเปน และนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหและพัฒนานักกีฬา หรือใชในการติดตามและบริหารจดัการสมาคมกีฬา  

สวนท่ี 3 Core Business Enablers กกท. ไดคะแนนสูงขึ้นจาก Base Line คอนขางนอย เนื่องจากการดําเนินงานบางตัวชี้วัดเพิ่งเร่ิมตนและจะสงผล

ในปบัญชี 2564 อีกท้ังยังขาดระบบการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนดอีกพอสมควร แตเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่นๆ แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่ดีพอสมควร 

หากปบัญชี 2564 กกท. เรงรัดดําเนินงานตามเกณฑและปรับปรุงจุดบกพรองของปบัญชี 2563 ก็จะสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดได
ผลการประเมินการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 ของ กกท. เทากับ 3.7591 คะแนน เมื่อเทียบกับปบัญชี 2562 (4.1134 คะแนน) ลดลง 0.3543 คะแนน 

แตในภาพรวม กกท. มีคะแนนเปนอันดับที่ 11 จาก 34 รัฐวิสาหกิจปงบประมาณ และมีคะแนนประเมินสูงกวาคาเฉล่ียของกลุมรัฐวิสาหกิจปงบประมาณ (คาเฉลี่ย 3.3520 คะแนน) 5



ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท. (ไตรมาสที่ 2)            

            
            

รัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท. (ไตรมาสที่ 2)
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ตัวชี้วัดที่สําคัญของ กกท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สวนที่ 3

จํานวน 8 ตัวชี้วัด
สวนที่ 1

จํานวน 2 ตัวชี้วัด
15%

45%
40%

1. การบริหารจัดการกีฬา

เพ่ือความเปนเลิศ (SAT-01)

2. การบริหารจดัการกีฬาอาชีพและ

5. การเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิาร

จัดการองคกร (SAT-06)

จํานวน 1 ตัวชี้วัดจํานวน 1 ตัวชี้วัด

            

            
            

ตัวชี้วัดตามรางบันทึกขอตกลงฯ ประจําปบัญชี 2564 จํานวนท้ังส้ิน 15 ตัวช้ีวัด 

ประกอบดวย 3 สวน คือ

สวนที่ 1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร น้ําหนักรอยละ 15 มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ น้ําหนักรอยละ 45 มีจํานวน 5 ตัวช้ีวัด

สวนที่ 3 Core Business Enabler น้ําหนักรอยละ 40 มีจํานวน 8 ตัวชี้วัด

สวนที่ 2

จํานวน 5 ตัวชี้วัด

2. การบริหารจดัการกีฬาอาชีพและ

กีฬามวย (SAT-02, SAT-03)

3. การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิมมลูคา

ทางเศรษฐกิจ (SAT-04)

4. การพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรม

และบริการทางการกีฬาของ กกท. 

(SAT-05)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กกท. จํานวนทั้งส้ิน 6 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย  มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจ   มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมและบริการทางการกีฬาของ กกท. 

มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด

จํานวน 2 ตัวชี้วัด

จํานวน 1 ตัวชี้วัดจํานวน 1 ตัวชี้วัด



กกท. ดําเนินการสนับสนุนการเก็บตัวฝกซอมของนักกีฬาทีมชาติไทยอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายใหนักกีฬาประสบความสําเร็จในการแขงขัน

กีฬาในโอลิมปกเกมส ซ่ึงมีรูปแบบการเก็บตัวฝกซอมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19  แบงเปน 2 ประเภท ไดแก การฝกซอมที่บาน 

Training at Home นักกีฬาจะฝกซอมที่บานของตนเอง โดยมีผูฝกสอนและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา ออกแบบโปรแกรมการฝกซอมและให

คําปรึกษาและแนะนําอยางใกลชิด  และรูปแบบการเก็บตัวฝกซอมในระบบปดตามมาตรการควบคุมการแพรรบาดของโรค COVID-19 ของรัฐบาล โดย กกท. 

การบริหารจัดการกฬีาเพ่ือความเปนเลิศ

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกทการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกท. . ภายใตสถานการณการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิดโรคโควิด--19 19 ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25642564
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คําปรึกษาและแนะนําอยางใกลชิด  และรูปแบบการเก็บตัวฝกซอมในระบบปดตามมาตรการควบคุมการแพรรบาดของโรค COVID-19 ของรัฐบาล โดย กกท. 

ไดบริหารจัดการพื้นที่ศูนยฝกกีฬา ใหนักกีฬาสามารถเก็บตัวฝกซอมไดอยางตอเน่ือง และปลอดภัย ซึ่งการฝกซอมดังกลาวจะชวยใหนักกีฬารักษาสมรรถภาพ

ใหอยูในระดับที่ดี มีความพรอมตอการแขงขัน

ตัวชี้วัด

SAT- 01 อันดับในการแขงขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เปาหมาย อันดับ 1 ในการแขงขันกีฬาซีเกมส และอาเซียนพาราเกมส

 สคร. 2.2.1 การบริหารจัดการอยางมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีการติดตามความกาวหนาอยางเปนระบบ 

สคร. 2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการเก็บตัวฝกซอมแขงขันในรูปแบบศูนยฝกกีฬาแหงชาติ NTC 

สคร. 2.4 การใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 



การดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกทการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกท. . ภายใตสถานการณการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิดโรคโควิด--19 19 ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25642564

การบรหิารจัดการกฬีาอาชีพและกีฬามวย

การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท. สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ในรูปแบบ New Normal เปนไปตามคูมือการปฏิบัติ

ตามมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการกีฬาเพื่อปองกันการแพรระบาด ของโรคโควิด – 19 เพื่อใหสามารถจัดการแขงขันกีฬาไดอยาง            
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ตามมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการกีฬาเพื่อปองกันการแพรระบาด ของโรคโควิด – 19 เพื่อใหสามารถจัดการแขงขันกีฬาไดอยาง

ปลอดภัย โดยเปนลักษณะการจัดการแขงขันไมมีผูชม หรือจัดการแขงขันที่มีผูชมแบบ Social Distancing ที่จํากัดจํานวนผูเขาชมในการเขาสนามแขงขัน 

ตัวชี้วัด

SAT-02 ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนาเกณฑมาตรฐานดานรายไดของนักกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปาหมาย ความสําเร็จในระดับ 5

 SAT-03 รอยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานขอมูลที่มีรายไดตามเกณฑที่กําหนด 

สคร. 2.3 การพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชพี



การบริหารกีฬาเพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ กกท. สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาเปนเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการทองเที่ยวและ

นันทนาการ (Sports Tourism) เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ จากการแพรระบาดของโรค  COVID-19 ในคร้ังที่ผานมา สงผลกระทบตอ

การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในวงกวาง รายไดที่จะเขาสูประเทศลดลงจากขอกํากัดในการเดินทางเขาสูประเทศไทย รวมทั้งมูลคาทางเศรษฐกิจจากการ

แขงขันกีฬาตางๆ โดยเฉพาะระดับนานาชาติ มีการยกเลิกและเล่ือนการจัดการแขงขันออกไป กกท. จึงตองปรับแนวทางในการสงเสริมจัดกิจกรรมทางการ

การบริหารกีฬาเพ่ือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกทการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกท. . ภายใตสถานการณการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิดโรคโควิด--19 19 ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25642564
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แขงขันกีฬาตางๆ โดยเฉพาะระดับนานาชาติ มีการยกเลิกและเล่ือนการจัดการแขงขันออกไป กกท. จึงตองปรับแนวทางในการสงเสริมจัดกิจกรรมทางการ

กีฬาใหเปนรูปแบบออนไลนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบ Virtual exercise กิจกรรมกีฬาเสมือนจริง โดยใชเทคโนโลยีมาขยายโอกาสใหประชาชนออกกําลังกาย

และจัดการแขงขันกีฬา มาทดแทนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจกับซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก

สถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เร่ืองการปรับตัวโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการขยายการใหบริการ สงเสริมการดูแลสุขภาพเชิงปองกันให

ประชาชน

ตัวชี้วัด

SAT- 04 รอยละมูลคาทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแขงขันกีฬาทุกระดับ เปาหมาย เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป 

สคร. 1.1 การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศจากการพัฒนาการกฬีา 



การพัฒนาการมสีวนรวมในกิจกรรมและบรกิารทางการกีฬาของ กกท.

การพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมและบริการทางการกีฬาของ กกท. ไดปดการใหบริการสถานที่ในการออกกําลังกายที่บริการแก

ประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหจํานวนผูใชบริการและผูมาออกกําลังกายในสถานที่ของ กกท. 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกทการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกท. . ภายใตสถานการณการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิดโรคโควิด--19 19 ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25642564
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ลดลง แตไดมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ กกท. ใหรองรับการเก็บตัวฝกซอมของนักกีฬาทึมชาติไทยในรูปแบบ National Training Center : 

NTC แบบครบวงจร เพื่อใหนักกีฬาสามารถฝกซอมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

SAT-05 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางการกีฬาของ กกท. เปาหมาย ไมตํ่ากวาระดับ 4.35 

 สคร. 1.2 การบริหารแผนลงทุน 

สคร. 2.1 สัดสวนรายไดนอกงบประมาณตอคาใชจายบริหาร 



การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร กกท. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรองรับตอสถานการณ

ที่เปล่ียนแปลงไป โดยมีอบรมเพ่ือสรางองคความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการปฏิบัติงาน สถานการณปจจบุัน กกท. มีคําส่ังใหพนักงานและเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) โดยมีการลงเวลา

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกทการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กกท. . ภายใตสถานการณการแพรระบาดของภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิดโรคโควิด--19 19 ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25642564
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มาใชในการปฏิบัติงาน สถานการณปจจบุัน กกท. มีคําส่ังใหพนักงานและเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) โดยมีการลงเวลา

ปฏิบัติงาน การติดตามการดําเนินงานและงานที่ไดรับมอบหมายผานระบบบริหารยุทธศาสตรแผนงานและงบประมาณอจัฉริยะ (SMIS) ของ กกท. 

และการจัดประชุมออนไลน เปนตน เพื่อใหบุคลากร กกท. สามารถดําเนินงานไดภายใตบริบทที่เปล่ียนแปลงไป

ตัวช้ีวัด

SAT-06 คะแนนประเมินตามเกณฑ SE-AM เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปาหมาย 3.00 คะแนน

สคร. 3.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนาํองคกร สคร. 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

สคร. 3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ สคร. 3.6 การบริหารทุนมนุษย 

สคร. 3.3 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สคร. 3.7 การจัดการความรูและนวัตกรรม 

สคร. 3.4 การมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา สคร. 3.8 การตรวจสอบภายใน 
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ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด

1.1 การสรางมูลคาทางเศรษฐกจิ

ใหกับประเทศจากการพัฒนากีฬา

10 • เปาหมาย สรางมูลคาทางเศรษฐกิจไมนอยกวา 14,160 ลานบาท

• ผลการดําเนินงาน 

1. กําหนดรายการแขงขันและคาเปาหมายมูลคาทางเศรษฐกิจกอนการแขงขัน

 - กีฬาเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) จํานวน  4,680 บาท

สวนที่ 1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นํ้าหนักรอยละ 15

ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.
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 - กีฬาเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) จํานวน  4,680 บาท

 - กีฬาเปนเลิศ (Sports Excellence)  จํานวน 2,200  บาท

 - กีฬาอาชีพ (Professional Sports)   จํานวน 7,280 ลานบาท

2. อยูระหวางจัดการแขงขันกีฬาโดยใหเปนไปตามมาตรการของ ศบค. ในการจัดการ 

แขงขันแบบไมมีผูชม หรือจํากัดผูชม

3. กําหนดกลยุทธในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการกีฬารวมกับหนวยงาน

อื่น ๆ และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่เปาหมาย เชน ททท. ประจํา

จงัหวัด หนวยงานภาครัฐ เปนตน



สวนที่ 1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นํ้าหนักรอยละ 15

รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด

1.2 ความสามารถในการบริหารแผน

ลงทุน

5 • เปาหมาย เบิกจายไดรอยละ 100

• ผลการดําเนินงาน

1. กกท. ไดรับอนุมัติกรอบวงเงินงบลงทุนจาก สศช. วงเงินดําเนินการจํานวน 

2,155,769,077.78 บาท  และวงเงินเบิกจายจํานวน 1,149,390,555.08 บาท 
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2,155,769,077.78 บาท  และวงเงินเบิกจายจํานวน 1,149,390,555.08 บาท 

2. ผลการเบิกจายงบลงทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จํานวนทั้งส้ิน 162,204,771.93 

บาท คิดเปน รอยละ 14.11

3. รอยละความสามารถในการเบิกจายตามแผน

3.1 ไตรมาสที่ 1 เบิกจายไดรอยละ 100

3.2 ไตรมาสที่ 2 เบิกจายไดรอยละ 100



รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นํ้าหนักรอยละ 45

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด หมายเหตุ

 2.1 สัดสวนรายไดนอก

งบประมาณ ตอ

คาใชจายบริหาร 

5 • เปาหมาย มีสัดสวนรายได 0.46

• ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจัดทําแผนการหารายไดนอกงบประมาณ

2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ อตัราคาใชจายในการใหบริการ การเชาใชพื้นที่ของ

รายไดที่ลดลงจํานวนมาก 

เน่ืองจากผลกระทบจาก 

Covid-19 เชน รายได

บํารุงสถานที่ รายได

อาคารที่พักนักกีฬา             
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2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ อตัราคาใชจายในการใหบริการ การเชาใชพื้นที่ของ

สนามกีฬาหัวหมาก

3. ดําเนินการปรับปรุงการใหบริการ เชน โครงการ national sports park 

ดําเนินการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เมื่อวันที่ 28 มค. 64 

เพื่อพิจารณาขอกฎหมาย พรบ. ขอบังคบัตางๆ รูปแบบการรวมทุน

4. ผลการดําเนินงานปจจุบันมรีายได จํานวน  51,469,028.33 บาท รายจาย  

177,162,952.49 บาท คิดเปนสัดสวนรายไดนอกงบประมาณตอคาใชจาย

บริหาร 0.29  

5. เปาหมายการดําเนินงาน ณ ส้ินปจะตองมีรายได จํานวน 268,154,396.18 บาท 

และคาใชจายจํานวน 583,607,943.80 บาท คิดเปน 0.46

อาคารที่พักนักกีฬา 

รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน



รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นํ้าหนักรอยละ 45

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด

2.2.1 การบริหารจัดการอยาง

มีมาตรฐานของสมาคมกีฬา

แหงประเทศไทยโดยมีการ

ติดตามความกาวหนาอยาง

เปนระบบ

5 • เปาหมาย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย จดทะเบียนเกิน 4 ป จํานวน 76 สมาคม ผานเกณฑการ

ประเมิน จํานวน 76 สมาคม และสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยที่จดทะเบียนไมเกิน 4 ป จํานวน 9 

สมาคม ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 6 สมาคม 

• ผลการดําเนินงาน 

1. แตงต้ังคณะทํางานทบทวนเกณฑการประเมินฯ และติดตามผลการดําเนินงานของสมาคมกฬีา 
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ประจําป 2564

2. สัมมนาทบทวนเกณฑการประเมินฯ ป 2564 และนําสงให สคร. และทริสฯ เพ่ือใหความเห็น

กอนการนําไปใชจริง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63

3. ชี้แจงเกณฑการประเมินฯ ป 2564 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 โดยเชิญสมาคมกีฬาที่มีผลการ

ประเมินระดับตํ่ากวา 4.0 และสมาคมกีฬาที่ไมผานเกณฑการประเมินฯ ในป 2563 เขารวมรับ

ฟงเกณฑการประเมินฯ พรอมกับบริษัทที่จัดจางในการประเมินฯ

4. ดําเนินการพัฒนาระบบติดตามการใชจายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา เพื่อใหมี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองตอการดําเนินงาน 

5. ติดตามผลการดําเนินงานของสมาคมกีฬา รอบ 6 เดือน อยูระหวางการสรุปผลการดําเนินงาน



รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นํ้าหนักรอยละ 45

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด

2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเก็บตัว

ฝกซอมแขงขัน ในรูปแบบศูนยฝกกีฬา 

(NTC)
ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กําหนดชนิดกีฬาเปาหมาย 

15 ชนิดกีฬา ดังนี้     

12.5 • เปาหมาย นักกีฬา จํานวน 9 ชนิดกีฬา มีผลการแขงขันดีข้ึนเมือเทียบกบัคร้ังที่ผานมา

• ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดชนิดกีฬาที่เก็บตัวในรูปแบบ NTC จํานวน 9 ชนดิกฬีา 

2. พิจารณาคดัเลอืกศูนยกีฬาทีจ่ะพฒันาเปนฝกกีฬาแหงชาติ (NTC) จํานวน 10 ศูนย 
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15 ชนิดกีฬา ดังนี้     

1. เทควนัโด            2. วอลเลยบอล

3. เทเบิลเทนนิส       4. ยูโด

5. ยิงธนู (คนพิการ)   6. ยิงเปาบิน

7. มวยสากล           8. ยกน้ําหนัก (คนพิการ)

9. วีลแชรเรซซ่ิง       10. แบดมินตัน 

11. ยิงปน              12. จักรยาน

13. บอคเซีย           14. เทเบิลเทนนิส (คนพิการ) 

15. เรือกรรเชียง (คนพิการ)

2. พิจารณาคดัเลอืกศูนยกีฬาทีจ่ะพฒันาเปนฝกกีฬาแหงชาติ (NTC) จํานวน 10 ศูนย 

3. นักกีฬาดําเนินการเกบ็ตัวฝกซอมในรูปแบบศูนยฝกกีฬาแหงชาต ิ(NTC) 

จํานวน 9 ชนิดกีฬา ตามแผนเตรียมนักกีฬาเขารวมการแขงขันโอลิมปกเกมส ครัง้ที่ 32 

ณ ประเทศญี่ปุน และเตรียมเขารวมการแขงขันกีฬาพาราลิมปกส ครัง้ที ่16 

ณ ประเทศญี่ปุน 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลของนักกีฬา NTC เพื่อใชในการวิเคราะหและ

พัฒนานักกฬีาในโครงการ



รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นํ้าหนักรอยละ 45

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด

2.3 ความสามารถในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนแมบท 

การสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 

พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบบัทบทวน)

10 • เปาหมาย บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรกีฬาอาชีพ จํานวน 9 ตัวชี้วัด มีการทบทวน

ยุทธศาสตรกีฬาอาชีพ ประจําป 2565-2570 และคณะกรรมการกีฬาอาชีพเห็นชอบภายใน

กันยายน 2564

• ผลการดําเนินงาน ทั้ง 9 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้
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พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบบัทบทวน) • ผลการดําเนินงาน ทั้ง 9 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้



ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1. นักกีฬาที่เขารวมโครงการท่ีพัฒนานักกีฬาใหเปนไปตาม

กลยุทธการสรางศูนยบมเพาะนักกีฬาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของนักกีฬา

อาชีพ

 - ประเภทบุคคล มีอันดับ สมรรถนะทางสถิติ 

ที่สูงขึ้น รอยละ 80 

- ประเภททีม สามารถเขาสูสโมสรกีฬาอาชีพได 

รอยละ 80

- หารือรวมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลและสมาคมกีฬากอลฟ

เรียบรอยแลว

- อยูระหวางขออนุมัติ จัดจางดําเนินงานจัดต้ังศูนย

บมเพาะ

ตัวชี้วัดที่ 2. สมรรถภาพของนักกีฬาอยูในระดับดี-ดีมาก รอยละ 100 สมรรถภาพทางกายนักกีฬา จํานวน 2 ชนิดกีฬาอยูใน

ระดับดี-ดีมาก รอยละ 100

อยูระหวางเตรียมการดําเนินงาน โดยจะดําเนินการเมื่อ

นักกีฬาคัดเลือกนักกีฬาเขาสูศูนยบมเพาะเรียบรอยแลว

ตัวชี้วัดทื ่3. จํานวนจดแจงนักกฬีาและบุคลากรกีฬา เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จํานวนจดแจงนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพ่ิมขึ้น

รอยละ 5
จัดทําแผนการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการจด

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ

            

            
            

ตัวชี้วัดทื ่3. จํานวนจดแจงนักกฬีาและบุคลากรกีฬา เพ่ิมขึ้นรอยละ 5
รอยละ 5

จัดทําแผนการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการจด

แจงแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยมีนักกีฬา

อาชีพ จดแจงจํานวน 3,170 คน บุคลากรกีฬาอาชีพ

จดแจง จํานวน 2,028 คน

ตัวชี้วัดที่ 4. จัดทําองคความรูจํานวน 5 เร่ือง

 - หลักเกณฑการประเมินมาตรฐานรายไดนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

 - การประเมินผลสัมฤทธิข์องกีฬาอาชีพ (Platform)

 - นโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ

 พ.ศ.2565 - 2570 

- หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน นักกีฬา 

- ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบการสรางมูลคาจากกีฬาอาชีพทางดาน

เศรษฐกจิ

องคความรู เก่ียวกับการพัฒนากีฬาอาชีพ จํานวน 5 เร่ือง อยูระหวางการจัดทําองคความรู จํานวน 5 เรื่อง



ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดที่ 5. สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 7,280 ลานบาท มูลคาเศรษฐกิจจากการแขงขันกีฬาอาชีพ 

ประจําปงบประมาณ 2564 ไมนอยกวา 7,280 

ลานบาท

อยูระหวางการสํารวจมูลคาทางเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัดที่ 6. ทดลองใชเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฬีาอาชีพ 

(Platform) ในปงบประมาณ 64 ครบท้ัง 13 ชนิดกีฬา / 40 รายการ 

ผลการประเมินกีฬาอาชีพ ประจําปงบประมาณ 

64 ทั้ง 13 ชนิดกีฬา

ดําเนินงานติดตามผลและประเมินรายการ

แขงขันฯการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพตาม

แผนการขอรับงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ

            

            
            

ตัวช้ีวัดที่ 7. มีจํานวนนักกีฬาอาชีพที่สามารถติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก 

จํานวน 5 ราย ภายในป พ.ศ.2564

จํานวนนักกีฬาติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก ไม

นอยกวา 5 คน
อยูระหวางจัดทําหลักเกณฑการใหความ

ชวยเหลือ สงเสริม สนบัสนุน นักกีฬาอาชีพ 

เพื่อเขาสู 1 ใน 100 ของโลก

ตัวช้ีวัดที่ 8 มีการบูรณาการรวมกันภายในของหนวยงานการกีฬาเสร็จ

ภายในป พ.ศ.2564

ผลสัมฤทธ์ิของการบูรณาการรวมกันภายใน

หนวยงานการกีฬา
อยูระหวางดําเนนิการบูรณาการขอมูลรวมกับ

สวนงานท่ีเก่ียวของภายใน กกท. โดยมีการสรุป

แนวทางการแกไขปญหาในการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลระหวางกัน

ตัวช้ีวัดที่ 9 มีการศึกษาและพัฒนากฎระเบียบขอบังคับตางๆพรอมมี

ขอเสนอในการปรับปรุงเพื่อใหเกิดการพัฒนากีฬาอาชีพในระยะยาวแลว

เสร็จในป พ.ศ.2564

สรุปผลการศึกษากฎระเบียบขอบังคับตางๆในการ

พัฒนากีฬาอาชีพ
อยูระหวางการทบทวน ศึกษา และปรับแกไข

ระเบียบ ตามพระราชบัญญติั กีฬาอาชีพ



รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นํ้าหนักรอยละ 45

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2564 นํ้าหนัก รายละเอียด

2.4 การใชประโยชนจาก

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีการกีฬามา

พัฒนาขีดความสามารถของ

นักกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

12.5 • เปาหมาย ผานการประเมินในระดับ 3 และนักกีฬาของสมาคมกีฬาที่ไดนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาไปใช มี

ศักยภาพ/สมรรถนะในการแขงขนัในระดับนานาชาติหรือมหกรรมกีฬาที่ดีขึ้นท้ัง 2 ชนิดกีฬา (เทควันโด, เรือกรรเชียงคนพิการ)

• ผลการดําเนินงาน

1. ประสานเครือขายความรวมมือ เพื่อนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาใชในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศ 

2. คัดเลือกงานวิจยัท่ีจะนํามาใชในการ Pilot Scale จํานวน 4 เร่ือง             

            
            

22

นักกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 2. คัดเลือกงานวิจยัท่ีจะนํามาใชในการ Pilot Scale จํานวน 4 เร่ือง 

2.1 ผลฉบัพลันของการเสริมซ็อตเคร่ืองด่ืมขาวหอมดอกมะลิตอภาวะเครียดออกซิเดชันภาวการณบาดเจ็บ และกําลัง

กลามเนื้อในนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย  

           2.2 การกระตุนเสนใยกลามเนื้อชนิดหดตัวชาดวยการฝกจนหมดแรงผสมผสานการฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความเร็วท่ีมี

ตอความสามารถในการว่ิงในนักกีฬาประเภททีม

2.3 การแพทยทางเลือกกับการฟนสภาพในนักกีฬา 

2.4 ผลของการฝกแบบแบบวงจรตอความคลองแคลว ความอดทนและความแข็งแรงของกลามเนื้อของนักกีฬาเทเบิลเทนนสิ

3. มีการขยายผลเพื่อนาํสูการใชประโยชนไดอยางแทจริงในระดับสมาคมกีฬา (Full Scale) จํานวน 2 ชนิดกีฬา ประกอบดวย

3.1 การศึกษาเปรียบเทียบแผนการฝกซอมแบบบูรณาการและแผนการฝกซอมแบบปกติที่มีตอเวลาในการพายเรือระยะ 

2,000 เมตร สมรรถภาพทางกาย และความแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาเรือกรรเชียงคนพิการ

3.2 ผลของการฟนตัวโดยใชลูกกล้ิงโฟมที่มีตอการตอบสนองทางสรีรวิทยา ภายหลงัการแขงขันเทควันโด 



ช่ือตัวช้ีวัดป 2563 นํ้าหนัก หมายเหตุ

3.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร 5 ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการ

ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม (SE-AM) โดยมี

การบูรณาการรวมกันระหวางตัวชี้วัด รวมทั้งนําขอเสนอแนะ
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 5

3.3 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 5

สวนที่ 3 Core Business Enablers นํ้าหนักรอยละ 40

รางบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2564 ของ กกท.
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การบูรณาการรวมกันระหวางตัวชี้วัด รวมทั้งนําขอเสนอแนะ

จากการประเมินผลการดํางานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563 

มากําหนดใหแผนงานเพื่อใหการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑ

มากยิ่งข้ึน

3.3 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 5

3.4 การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 5

3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัล 5

3.6 การบริหารทุนมนุษย 5

3.7 การจัดการความรูและนวัตกรรม 5

3.8 การตรวจสอบภายใน 5



ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ไตรมาสที่ 2)            

            
            

(ไตรมาสที่ 2)

24



แผนการใชจายงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจายภาพรวม วงเงนิ 2,703,987,000 บาท
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   แผนการเบิกจายของ กกท.

ขอมูล ณ วันที่  8 เมษายน 2564 100.00 %

51.56 %            

            
            

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 3 กกท. มีผลเบิกจายงบรายจายภาพรวมสะสม จํานวน 1,394,089,250.52 บาท คิดเปนรอยละ 51.56 ตํ่ากวา เปาหมายตามมติ ครม. 

   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  คิดเปนรอยละ 25.44 
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจายประจํา  วงเงิน 2,239,121,900 บาท

60
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90

100

57.32 %

85.45 %

57.00 %

80.00 %

   เปาหมายตามมติ ครม.

   ผลการเบิกจาย

   แผนการเบิกจายของ กกท.

100.00 %ขอมูล ณ วันที่  8 เมษายน 2564 

59.93 %
            

            
            

หมายเหตุ :  ไตรมาสที่ 3 กกท. มีผลเบิกจายงบรายจายประจําสะสม จํานวน 1,341,887,650.52 บาท คิดเปนรอยละ 59.93 ตํ่ากวา เปาหมายตามมติ ครม. 20.07
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

25.40 %

25.40 %

57.32 %

36.00 %

57.00 %
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57.09 %

59.93 %



แผนการใชจายงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจายลงทุน วงเงิน  464,865,100 บาท
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90

100

65.02 %

45.00 %

65.00 %

   เปาหมายตามมติ ครม.

   ผลการเบิกจาย

   แผนการเบิกจายของ กกท.

100.00 %
ขอมูล ณ วันที่  8 เมษายน 2564 

ประมาณการสิ้นป 

67.54 %
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4

5.35 %

9.46 %

45.00 %

20.00 %

45.00 %

หมายเหตุ :  1. ไตรมาสที่ 3 กกท. มีผลเบิกจายงบรายจายงบลงทุนสะสม จํานวน 52,201,600 บาท  คิดเปนรอยละ 11.23  ต่ํากวา เปาหมายตามมติ ครม. 53.77

             2. ประมาณการไตรมาสท่ี 3 จะมีผลเบิกจายเพ่ิมขึ้นจากรายการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรสวนภูมิภาค  และรายการกอสราง+ปรับปรุง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,306,370 บาท คิดเปนรอยละสะสม 20.10

             3. ประมาณการผลเบิกจายสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จํานวน 313,964,158  บาท คิดเปนรอยละ 67.54  ต่ํากวา  เปาหมายมติ ครม. 32.46  แต สูงกวา ผลเบิกจายในปงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 

จํานวน  5.71  (ผลเบิกจายงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 203,039,907.14  บาท คิดเปนรอยละ 61.83) 

11.23 %

ประมาณการ ต.3  

20.10 %

27

11.23 %



2.84

0.00
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20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

48.33 %

แผนและผลการเบิกจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามกรอบเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติจาก สศช. เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 วงเงิน 1,149,390,555.08 บาท

100.00 % 100.00 %

100.00 % 

2.84 %

100.00 %

14.11 %

100.00 %

ขอมูล ณ วันที่  8 เมษายน 2564 

แผนการเบิกจายสะสมรายไตรมาส  รอยละ 100 

ผลการเบิกจายสะสมรายไตรมาส  รอยละ 22.56

แผนการเบิกจายสะสมรายป        รอยละ 48.33
ผลการเบิกจายสะสมรายป            รอยละ 21.83

22.56 %
ไตรมาสท่ี 3

100.00 %

21.83 %

            

            
            

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย (บาท)
รอยละตามแผนการเบิกจาย (รายงาน สคร.) สูงกวา / (ตํ่ากวา) 

แผนการเบิกจายรายไตรมาส รายป (สะสม)

ไตรมาสท่ี 1 32,692,786.82 32,692,786.82 100.00 2.84 ผลการเบิกจายไดตามแผน 

ไตรมาสท่ี 2 129,511,985.11 129,511,985.11 100.00 14.11 ผลการเบิกจายไดตามแผน 

ไตรมาสท่ี 3 393,325,818.40 88,739,671.67
22.56

(100.00)

21.83
(48.33)

 ( 304,586,146.73 )

ไตรมาสท่ี 4 593,859,964.75 - - -

รวม 1,149,390,555.08
250,944,443.60

 (ประมาณการเบิกจาย 1,149,390,555.08 บาท)
-

21.83

(100.00) 28



ประกาศแผน

การจัดซ้ือจัดจาง
แตงต้ัง

คณะกรรมการ

จัดทําราง 

TOR

ประกาศ

ราง TOR 

ประกาศ

เชิญชวน / คกก.

พิจารณาผล

ประกาศผูชนะ

การเสนอราคา

ลงนาม

สัญญาจางขอมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

จํานวน 5 รายการ (18.52 %)

การดําเนินงานตามแผน
ลาชากวาแผน 102 วันทําการ

จัดทําราง TOR จํานวน 5 รายการ 

วงเงิน  59,275,000 บาท 

คาดวาลงนามสัญญาจาง เดือน พ.ค. 64

ลาชากวาแผน  92 วันทาํการ

ประกาศราง TOR จํานวน 1 รายการ 

วงเงิน 109,800,000 บาท คาดวาลงนาม

การดําเนินงานตามแผน

จํานวน 1 รายการ (3.70 %)

ภาพรวมของแผน

ลาชาโดยรวม

92            

            
            

ลาชากวาแผน  99 วันทาํการ

ประกาศเชิญชวน / คกก.พิจารณาผล จํานวน 

1 รายการวงเงิน  4,392,000 บาท คาดวาลง

นามสัญญาจาง เดือน พ.ค. 64 

29

จํานวน 1 รายการ (3.70 %)

การดําเนินงานตามแผน

ลาชากวาแผน 86 วันทําการ 

ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา จํานวน 

4 รายการ วงเงิน  20,000,000 บาท 

คาดวาลงนามสัญญาจาง เดือน เม.ย.64 

จํานวน  16 รายการ (59.26 %) (ลงนามสัญญาเรียบรอยแลว จํานวน 16 รายการ)

การดําเนินงานตามแผน

วงเงิน 109,800,000 บาท คาดวาลงนาม

สัญญาจาง เดือน พ.ค. 64 
จํานวน 1 รายการ (3.70 %)

อยูระหวางการทําสัญญา / ลงนามสัญญา

จางเรียบรอยแลวจํานวน 16 รายการ 

วงเงิน 271,398,100 บาท 

การดําเนินงานตามแผน

จํานวน 4 รายการ (14.81 %)

ลาชาโดยรวม

จํานวน          วันทําการ92



อยูระหวางรอลงนาม

สัญญา

คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ / ตรวจรับงาน

ผูรับผิดชอบโครงการ

รวบรวมและจัดทําเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย

ฝายการคลัง 

ตรวจสอบเอกสาร

เพ่ือดําเนินการเบิกจาย

จํานวน 6 รายการ (

12.00 %) 

การดําเนนิงานตามแผน

เบิกจาย

เรียบรอยแลว

ผูรับจาง/ผูขาย อยูระหวาง
การดําเนนิงานตามแผน

ขอมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

อยูระหวางรอลงนามสัญญา

จํานวน 6 รายการ 

วงเงิน 8,263,750 บาท

ผูรับจาง/ผูขาย 

อยูระหวางดําเนินการตาม

สัญญาและสงมอบงาน 

            

            
            

ผูรับจาง/ผูขาย อยูระหวาง

ดําเนนิการตามสัญญาและ

สงมอบงาน จํานวน 23 รายการ

วงเงิน  295,096,996.73 บาท

เบิกจายเรียบรอยแลว

จํานวน 19 รายการ 

วงเงิน  88,739,671.67 บาท 

การดําเนนิงานตามแผน

30

จํานวน 23 รายการ (46.00 %)

การดําเนนิงานตามแผน

จํานวน 19  รายการ (38.00 %)

ผูรับผิดชอบโครงการ

เอกสารประกอบการเบิกจาย

 จํานวน 2 รายการ 

วงเงิน 1,225,400 บาท

การดําเนนิงานตามแผน

จํานวน 2 รายการ ( 4.00 %)


