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สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

 

การกฬีาแหง่ประเทศไทย  
 

ประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD : มุง่พัฒนากฬีาอาชพีและกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และมกีารก ากับดแูลและประเมนิผล   

         หน่วยงานทีไ่ดร้ับการสนับสนุนอยา่งเป็นระบบ 

รายไดร้วม 705.87 ลบ. 

ก าไรสทุธ ิ -28.36 ลบ. 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  24.78 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

สรุปผลการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่31 ณ ประเทศบราซลิ ระหว่างวันที่ 5 สงิหาคม - 21 

สงิหาคม 2559 มนัีกกฬีาไทยเขา้ร่วมโอลมิปิกเกมส ์จ านวน 54 คน 16 ชนดิกฬีา โดยสรุปเหรยีญของนักกฬีา

ไทยในโอลกิปิกเกมส ์ครัง้นี้ คือ 2 เหรียญทอง 2 เหรยีญเงนิ 2 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที ่35 จากประเทศ 

ที่เขา้ร่วมการแข่งขันทัง้หมด 206 ประเทศ โดยเจา้ภาพการแข่งขันครัง้ต่อไปใหก้ับผูแ้ทนจากกรุงโตเกยีว 

ประเทศญีปุ่่ น ทีจ่ะเป็นเจา้ภาพในอกี 4 ปีขา้งหนา้ ในชือ่"โตเกยีว 2020" จัดขึน้ระหว่างวันที ่24 ก.ค. - 9 ส.ค. 

2563 

      การประชมุคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาการกฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่4/2559 ไดม้มีตเิห็นชอบอนุมัตใิห ้

การสนับสนุนเงนิรางวัลตามระเบยีบหลักเกณฑข์องกองทุนใหแ้กนั่กกฬีา ผูฝึ้กสอน และสมาคมกฬีา ทีไ่ดร้ับ

เหรยีญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับมหกรรมกฬีา รายการกฬีาโอลมิปิกเกมส ์ครัง้ที ่31 ซึง่เป็นไปตาม

หลักเกณฑก์ารสนับสนุนเงนิรางวัลกองทนุพัฒนาการกฬีาแห่งชาต ิพ.ศ.2559 ขอ้ 1.1 กฬีาโอลมิปิกเกมส ์(ฤดู

รอ้น-ฤดูหนาว) (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นกอ้น ในอัตรารอ้ยละ 50 ที่เหลืออกีรอ้ยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน 

ภายในระยะเวลา 4 ปี) เหรยีญทอง เป็นเงนิ 12,000,000 บาท, เหรยีญเงนิ เป็นเงนิ 7,200,000 บาท และเหรยีญ

ทองแดง เป็นเงนิ 4,800,000 บาท, (ข) การจ่ายครัง้เดยีว เหรยีญทอง เป็นเงนิ 10,000,000 บาท, เหรยีญเงนิ 

เป็นเงนิ 6,000,000 บาท และเหรยีญทองแดง เป็นเงนิ 4,000,000 บาท ซึง่จากการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกเกมส ์

ครัง้ที ่31 ณ เมอืงรโิอ เดจาเนโร สหพันธส์าธารณรัฐบราซลิ มนัีกกฬีาไทยเขา้ร่วมการแข่งขัน จ านวน 54 คน 

ประเทศไทยมีผลการแข่งขัน จ านวน 2 เหรยีญทอง 2 เหรยีญเงนิ 2 เหรยีญทองแดง จากชนดิกฬีายกน ้าหนัก 

และเทควันโด ไดแ้ก่ 1.ชนิดกฬีายกน ้าหนัก ประกอบดว้ย นางสาวโสภติา ธนสาร 1 เหรียญทอง, นางสาวสุ

กัญญา ศรีสุราช 1 เหรียญทอง, นางสาวพิมศริ ิศริแิกว้ 1 เหรียญเงนิ, นายสนิธุ์เพชร์ กรวยทอง 1 เหรียญ

ทองแดง และ 2.ชนดิกฬีาเทควันโด ไดแ้ก ่นายเทวนิทร ์หาญปราบ 1 เหรยีญเงนิ, นางสาวพาณิภัค วงศพั์ฒน

กจิ 1 เหรยีญทองแดง โดยนักกฬีาทัง้ 6 คน เลอืกรับเงนิรางวัลจากกองทุนตามเงือ่นไข (ก) การแบ่งจ่าย (จ่าย

เป็นกอ้น ในอัตรารอ้ยละ 50 ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 50 จ่ายเป็นรายเดอืน ภายในระยะเวลา 4 ปี) รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 

48,000,000 บาท , ผูฝึ้กสอน ไดร้ับ 20% รวมเป็นเงนิ 8,000,000 บาท และสมาคมกฬีา ไดร้ับ 30% รวมเป็น

เงนิ 9,000,000 บาท รวมแลว้กองทุนจะสนับสนุนเงนิรางวัลใหก้ับนักกฬีาที่ไดรั้บเหรยีญรางวัล จ านวนทัง้ส ิน้ 

65,000,000 บาท ทัง้นี้ จะมพีธิมีอบเงนิรางวัลในวันศกุรท์ี ่26 สงิหาคม 2559 ณ ตกึสันตไิมตร ีท าเนียบรัฐบาล 

โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา) เป็นประธาน รวมทัง้เห็นชอบอนุมัตสินับสนุนเงนิกรณี

พเิศษ เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจใหก้บันักกฬีาโอลมิปิกเกมส ์ครัง้ที ่31 ทีไ่มไ่ดร้ับเหรยีญรางวัลจากการแข่งขัน

ใหไ้ดร้ับเงนิกรณีพเิศษ จ านวน 48 คน คนละ 100,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 4,800,000 บาท 

 

        

        

        

 

 
 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 
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   ฐานะทางการเงนิ

   เงนิสด 3,090.25 3,011.09 3,700.53 0.23 3,011.09 3,700.53 0.23 3,667.44 0.01

   สนิทรัพย์รวม 10,308.77 10,194.01 11,019.60 0.08 10,194.01 11,019.60 0.08 11,044.73 (0.00)

   หนีส้นิรวม 3,881.94 3,914.29 4,706.99 0.20 3,914.29 4,706.99 0.20 4,703.79 0.00

   ทนุรวม 6,426.83 6,279.72 6,312.61 0.01 6,279.72 6,312.61 0.01 6,340.94 (0.00)

   ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (1,304.41) (1,448.44) (1,375.49) (0.05) (1,448.44) (1,375.49) (0.05) (45.73) (29.08)

   ผลการด าเนนิงาน

   รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 108.79 77.87 69.46 (0.11) 29.18 24.78 (0.15) 21.29 0.16

   รายไดร้วม 3,691.48 2,115.11 1,828.47 (0.14) 530.52 705.87 0.33 569.55 0.24

   คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,633.58 2,204.99 1,091.74 (0.50) 578.15 733.90 0.27 574.51 0.28

   คา่ใชจ้า่ยรวม 3,635.84 2,206.51 1,902.55 (0.14) 578.53 734.23 0.27 574.87 0.28

   ก าไรจากการด าเนนิงาน (3,524.79) (2,127.12) (1,022.28) (0.52) (548.97) (709.12) 0.29 (553.22) (0.28)

   ดอกเบีย้จา่ย - - - - - - - - -

   ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - - - - -

           EBITDA (3,107.86) (1,901.11) (732.33) (0.61) (471.98) (620.28) 0.31 (463.03) (0.34)

   ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 55.64 (91.40) (74.08) (0.19) (48.01) (28.36) (0.41) (5.32) (4.33)

   อืน่ๆ

   คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 306.08 212.35 219.99 0.04 83.57 74.74 (0.11) 73.84 0.01

   ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - - - - - - -

   คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 416.93 226.01 289.95 0.28 76.99 88.84 0.15 90.19 (0.01)

   เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - - - - - - -

   เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 2,783.03 1,937.21 1,522.50 - 478.48 602.49 - 411.49 -

   งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,880.53 674.69 826.15 171.00 367.45 255.27

   งบลงทนุเบกิจา่ย 1,167.33 644.45 527.88 173.00 108.21 257.86

   อัตราการเบกิจา่ย (%) 62% 96% 64% 101% 29% 101%

   อตัราสว่นทางการเงนิ

   ROA 0.01 (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.00)

   ROE 0.01 (0.01) (0.01) (0.03) (0.02) (0.00)

   D/E (เทา่) 0.60 0.62 0.75 0.62 0.75 0.74

   Net Profit Margin 0.02 (0.04) (0.04) (0.09) (0.04) (0.01)



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 
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 รายได ้                                                                                                                    
ในไตรมาส 3 ปี 2559 กกท. มรีายไดร้วม จ านวน 705.87 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 

จ านวน 175.36 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 35.76 เป็นผลมาจากรายไดจ้ากเงินอุดหนุนงบประมาณ 

จ านวน 602.49 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 124.01 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 25.92 รายไดส้ทิธปิระโยชน ์

จ านวน 10.54 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 5.15 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 95.93 รายไดเ้งินสนับสนุนกีฬา 

จ านวน 52.98 ลบ. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่มีรายไดเ้งินสนับสนุนกีฬา อย่างไรก็ตาม กกท.  

มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 24.78 ลบ. ลดลงจ านวน 4.39 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 15.06 และ

รายไดอ้ืน่ จ านวน 15.09 ลบ. ลดลงจ านวน 2.39 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 13.68 

 คา่ใชจ้า่ย   
ไตรมาส 3 ปี 2559 กกท. มคีา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 734.23 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 

จ านวน 155.70 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 26.91 เป็นผลมาจากเงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสรมิกฬีา จ านวน 

454.66 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 122.58 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 36.91 คา่ใชจ้่ายสนับสนุนกฬีา จ านวน 

52.98 ลบ. เพิม่ขึน้จากเดมิไมม่คีา่ใชจ้า่ยสนับสนุนกฬีา คา่เสือ่มราคา จ านวน 86.02 ลบ. เพิม่ขึน้

จ านวน 11.88 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 16.02 ค่าใชจ้่ายสทิธปิระโยชน์ จ านวน 10.44 ลบ. เพิม่ขึน้

จ านวน 5.13 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 96.44 อยา่งไรก็ตาม กกท. มคีา่ใชจ้่ายส านักงานและอ านวยการ 

จ านวน 40.72 ลบ. ลดลงจ านวน 11.07 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 21.37 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์

พนักงาน จ านวน 74.74 ลบ. ลดลงจ านวน 8.82 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 10.56  คา่ใชจ้่ายอืน่ จ านวน 

0.33 ลบ. ลดลงจ านวน 0.05 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 12.26 คา่ตัดจ าหน่ายจ านวน 2.82 ลบ. ลดลง

จ านวน 0.03 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.05 และไมม่คีา่ใชจ้่ายจากเงนิส ารอง จากเดมิทีม่คีา่ใชจ้่าจาก

เงนิส ารองจ านวน 12.51 ลบ.   

 ผลการด าเนนิงาน                                                                                                      
จากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่า กกท. มีผลการด าเนินงานเป็น

รายไดต้ ่ากวา่คา่ใชจ้่าย จ านวน 28.36 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน19.65 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 40.94 เป็นผลมาจาก กกท. มรีายไดโ้ดยรวมเพิม่ขึน้ 

 งบลงทนุ  
กกท. ไดร้ับการอนุมตังิบลงทนุในปี 2559 จ านวน 1,323.22 ลบ. ซึง่ กกท. มแีผนการเบกิจ่ายงบ

ลงทนุไตรมาส 3 จ านวน 367.45 ลบ. และสามารถเบกิจ่ายงบลงทนุได ้จ านวน 108.21 ลบ. หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 29 และ กกท. มแีผนการเบกิจ่ายงบลงทุน 9 เดอืน จ านวน 826.15 ลบ. และ

สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุได ้จ านวน 527.88 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 64 

สรปุการเนนิงานโดยรวม 

 กกท. ท าหนา้ทีใ่นการส่งเสรมิการกฬีา และควบคุมการด าเนินกจิการกฬีาโดยไดรั้บ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิกฬีา 

 กกท. มุ่งเนน้การพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ กฬีาเพือ่การอาชพีและวทิยาศาสตร์

การกฬีา  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

 กกท. ควรมีมาตรการการก ากับดูแลสมาคมกีฬาที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาของ 

การกฬีาของประเทศในภาพรวม 

 กกท. ควรมกีารบรหิารสนิทรัพยท์ีอ่ยูใ่นความดแูลของ กกท. เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 การด าเนนิงานของ กกท. เป็นการด าเนนิงานภายใต ้พรบ. 4 ฉบับ ไดแ้ก่ พรบ. กกท. 

พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พรบ.ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มฯ พรบ. กีฬามวย  

จงึควรสรา้งกระบวนการในการด าเนนิงานภายใต ้พรบ. ทัง้ 4 ฉบับใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้นในการด าเนินงาน และควรวางแผนการด าเนินงานตาม 

พรบ. ตา่งๆ ภายใตย้ทุธศาสตรเ์ดยีวกัน  

 กกท. ควรด าเนินการควบรวมกองทุนกีฬาอาชพี กองทุนกีฬามวย เขา้กับกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิตามมติคณะรัฐมนตรีใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ใหเ้กิด

ปัญหาการด าเนนิงานตามภารกจิของกองทนุ  
 

ผูจ้ดัท า : นางสาวพรทพิย ์ อาชาพทิกัษ ์
ส านกั : ส านกัพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวรสา  กาญจนสาย  
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
       ตามทีร่ัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาการกฬีา ทัง้ในระดบักฬีาขัน้พืน้ฐาน ระดบัความเป็นเลศิ และระดบัอาชพี โดยจัดหาและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนทีม่คีวามสามารถทางการกฬีา ไดร้ับการพฒันาความสามารถทางการกฬีาใหถ้งึขัน้สงูสดุ      
น าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีามาใชใ้นการพฒันากฬีา พฒันาผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสนิใหไ้ดร้บัมาตรฐานสากล สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมสีว่นรว่มในการ
ลงทนุและการบรจิาคเพือ่การพฒันาการกฬีา ยกระดบัมาตรฐานการกฬีาของชาตใิหส้งูขึน้ในทกุๆ ดา้น   ประสบความส าเร็จในการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
ระดบันานาชาตทิกุระดบั ดงันัน้ กกท. จงึไดด้ าเนนิการตอบสนองตามนโยบายดงักลา่ว ดงันี ้
    - สง่เสรมิใหป้ระเทสไทยเป็นศนูยก์ลางกฬีาของภมูภิาคและของโลก  
    - จัดหาและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ  
    - จัดใหม้ทีนุการศกึษาและทนุสนับสนุนแกเ่ด็กและเยาวชนทีม่คีวามสามารถและมแีนวโนม้วา่จะเป็นผูม้คีวามสามารถสงูดา้นกฬีาพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

การกฬีาแหง่ประเทศไทย  
ประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

โครงสรา้งรายได ้ไตรมาส 3 ปี 2559 

โครงสรา้งรายจา่ย ไตรมาส 3 ปี 2559 

รายไดจ้ากเงนิอุดหนุน

งบประมาณ

85%

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน

4%

รายไดส้ทิธปิระโยชน์

1%

รายไดเ้งนิสนับสนุนกฬีา

8% รายไดอ้ ืน่

2%

ค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์

พนักงาน

10%

ค่าใชจ่้ายส านักงาน

และอ านวยการ

6%

ค่าใชจ่้ายจาก

กจิกรรมด าเนนิงาน

2%

เงนิอุดหนุนเพือ่

ส่งเสริมกฬีา

62%

ค่าเส ือ่มราคา

12%

ค่าตัดจ าหน่าย

0%

ค่าใชจ่้ายสทิธิ

ประโยชน์

1%

ค่าใชจ่้าย

สนับสนุนกฬีา

7%

ค่าใชจ่้ายอ ืน่

0%

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ค่าจริง

การด าเนินการตามนโยบาย

1. ระดับค วามส าเร็จใน การด าเนิน การ

ท่องเที่ยวเชิงกฬีา (Sport tourism)

3 N/A

ไม่ใช่ทางการเงิน

1. ความส าเร็จของการพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลิศ

2. ความส าเร็จของการจัดท าก หมายล าดับ

รองตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมกฬีาอาชีพ

3. การติดตามผลเงนิสนับสนุน

4. รอ้ยละของบุคลากรทางการกีฬาที่ ได ้ป ิบัติ

หน ้าที่ ในระดั บชาติและระดับนานาชาติ 

ประจ าปี บัญชี  2559 หลังจากที่ ได ้รับการ

พฒันาในปีบัญชี 2558

5. การว ิจั ยแล ะพัฒน าองค์ ค วามรู ้ท า ง

วทิยาศาสตร์การกีฬา

6. ระดับความส าเร็จในการพมันา กกท. สู่การเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง 

5

5

5

90

5

5

N/A

N/A

2

44.11

N/A

1


