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สงักดั : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
ประธำนกรรมกำร : นางกอบกาญจน ์วฒันวรางกรู 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. :นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 
CEO : นายสกล  วรรณพงศ ์
CFO : นายสงัเวยีน บญุโต 
จ ำนวนพนกังำน : 602 คน  
จ ำนวนลกูจำ้ง : 655 คน 
Website :  www.sat.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 57, 58 เป็นงบการเงนิทีผ่า่นการรับรองจาก สตง. แลว้ งบการเงนิปี 59 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้  

 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

 

กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย  
 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD : มุง่พัฒนากฬีาอาชพีและกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และมกีารก ากับดแูลและประเมนิผล   

         หน่วยงานทีไ่ดร้ับการสนับสนุนอยา่งเป็นระบบ 

รำยไดร้วม  3,171.14 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน  69.26 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 59.45 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

สว่นผูถ้อืหุน้  6,353.46 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 2,449.00 3,090.25 3,559.71    15.19

สนิทรัพย์รวม 9,207.54 10,299.49 10,962.15 6.43

หนีส้นิรวม 2,836.63 3,949.63 4,608.69    16.69

ทนุรวม 6,370.91 6,349.86 6,353.46    0.06

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (1,357.15) (1,377.86) (1,321.85)  4.06

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 108.85 108.79 69.26         (36.34)

รายไดร้วม 3,291.56 3,630.76 3,171.14    (12.66)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,033.68 3,338.64 2,719.35    (18.55)

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,430.14 3,651.47 3,111.69    (14.78)

ก าไรจากการด าเนนิงาน (2,924.83) (3,229.85) (2,650.09)  (17.95)

ดอกเบีย้จา่ย - - - -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - -

EBITDA (2,610.42) (2,919.27) (2,259.03)  22.62

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (138.58) (20.71) 59.45 387.06

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 281.75 306.08 297.46       (2.90)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 314.41 310.58 391.06       20.58

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 2,813.75 2,792.32 2,564.78    (8.87)

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,543.00 1,880.53 1,323.22    

งบลงทนุเบกิจา่ย 911.13 1,167.33 683.10       

อัตราการเบกิจา่ย (%) 0.59 0.62 0.52            

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (0.02) (0.00) 0.01            

ROE (0.02) (0.00) 0.01            

D/E (เทา่) 0.45 0.62 0.73            

Net Profit Margin (0.04) (0.01) 0.02            
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กำรประกำศก ำหนดชนดิกฬีำทีส่ำมำรถขอจดทะเบยีนจดัต ัง้สมำคมกฬีำ ตามพระราชบัญญัตกิารกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพิม่เตมิ เดมิตามประกาศคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศก าหนด
ชนดิกฬีาทีส่ามารถขอจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคมกฬีาไปแลว้ 72 ชนดิกฬีา ซึง่มหีลักเกณฑก์ารพจิารณาประกาศ
ก าหนดชนิดกีฬาที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสรมิการกีฬาโดยตรง และจะตอ้งขอรับ
ใบอนุญาตจาก กกท. โดยตอ้งเป็นชนดิกฬีาทีอ่ยูใ่นประกาศของ กกท. และเป็นชนดิกฬีาทีส่มัชชาสหพันธก์ฬีา
นานาชาตใิหก้ารรับรองหรอืไดร้ับการบรรจุใหเ้ป็นชนดิกีฬาในมหกรรมการแข่งขันกฬีาระดับนานาชาตทิี่ไดร้ับ 
การรับรองจากคณะกรรมการโอลมิปิกสากล หรอืสภาโอลมิปิกแห่งเอเชยี หรอืมนตรซีเีกมศ ์หรอืสหภัณฑก์ฬีา
มหาวทิยาลัยโลก โดยในการประชุมคณะกรรมการ กกท. ครัง้ที่ 7/2559 ไดป้ระกาศชนิดกีฬาที่สามารถ 
ขอจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคมกฬีาเพิม่เตมิอกี 4 ชนดิกฬีา 5 สมาคม ไดแ้ก่ สมาคมเชยีรล์ดีเดอรไ์ทย สมาคมเชยีร ์
ลดีดิง้แหง่ประเทศไทย สมาคมสกแีละสโนวบ์อรด์ไทย สมาคมซโูมใ่นประเทศไทย และสมาคมกฬีาโววนัีม   
 
กำรศกึษำรูปแบบกำรจดัสรำ้งศูนยฝึ์กกฬีำแห่งชำต ิNational Training Center (NTC) มกีารจัด
ประชมุการศกึษารปูแบบการจัดสรา้งศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาต ิจ านวน 3 ครัง้ และไดม้กีารประชมุหารอืร่วมกันโดยมี
ขอ้สรุปแนวทางต่างๆ ในการด าเนนิากรจัดสรา้ง NTC ดังนี้ 1. ดา้นรูปแบบ ควรมกีารออกแบบอาคารใหม่ใหม้ี
ความทันสมัยโดยพจิารณาถงึพืน้ทีก่ารใชง้านใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการจรงิในปัจจุบัน และควรมแีผนแม่บท
ในการบรหิารจัดการพืน้ที่ใน กกท. เพือ่ใหเ้กดิการใชง้านทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ 2. แหล่งทีม่าของงบประมาณ 
แบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ของบประมาณประจ าปีในการก่อสรา้งจากรัฐบาล 2) ใหเ้อกชนร่วมลงทุนกับ
ภาครัฐ (PPP) 3) การขอรับบรจิาค ซึง่อาจจะตอ้งจัดหางบประมาณเองบางส่วน 4) ขอรับการสนับสนุนจาก
ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล  3. รูปแบบการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 1) กกท. บริหารจัดการเอง 2) จา้ง
บรษัิทเอกชนบรหิารจัดการ แตไ่มใ่หเ้อกชนเขา้มาหารายได ้3) กกท. ใหบ้รษัิทเอกชนสามารถหารายไดจ้ากการ
ใ ช อ้ า ค า ร ฝึ ก ซ ้อ ม  4 .  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ น า เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ส ร ้า ง เ ข ้า ที่ ป ร ะ ชุม คณะ รั ฐ ม นต รี 
1) จา้งที่ปรกึษาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดโ้ครงการ โดยพจิารณาประเด็นการก่อสรา้งก่อน แลว้จงึพจิารณาการ
บรหิารจัดการอาคารว่าจะด าเนินการอย่างไร 2) จัดท า Conceptual Design โดยให ้กกท. จัดท ารายงาน
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ และจัดจา้งศกึษารูปแบบและหล่งงบประมาณใน
การการด าเนินการจัดสรา้ง  NTC และน าเสนอตามขัน้ตอนต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง โดย กกท.  
ไดจั้ดท ารายงานการศกึษารปูแบบฯ และแผนแมบ่ทการพัฒนาศนูยฝึ์กกฬีาดังกลา่ว โดยรปูแบบเป็นศูนยฝึ์กกฬีา
แหง่ชาต ิจ านวน 26 ชนดิกฬีา ศนูยฝึ์กฯ : มวยไทย มวยสากล คาราเต ้วซู ูปันจักสลีัต มวยปล ้า ฟันดาบ เทเบลิ
เทนนสิ แบดมนิตัน ยมินาสตกิ บาสเกตบอล ฟุตซอล โบวล์ิง่ บรเิวณใน กกท. : ยงิปืน ยงิเปาบนิ วา่ยน ้า ยงิธนู 
เทควันโด ยูโด วอลเลย์บอล ฮอกกี้ สนุกเกอร์ ยูยติส ูเอ็กซต์รีม ฟุตซอล กฬีาชายหาด โดยงบประมาณการ
จัดสรา้ง จะใชง้บประมาณจากงบประมาณภาครัฐเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็ฯการด าเนนิงานของ กกท. เอง ท า
ใหม้คีวามสะดวกในการเบกิจา่ยงบประมาณ และสามารถบรหิารจัดารไดต้รงตามวัตถุประสงคข์องการจัดตัง้ศูนย์
ฝึกกฬีาแหง่ชาต ิ  
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ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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 รำยได ้                                                                                                     
ในปี 2559 กกท. มรีายไดร้วม จ านวน 3,171.14 บ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 3,627.32 ลบ. 
คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 12.58 เป็นผลมากจาก กกท. มรีายไดส้ทิธปิระโยชน์ จ านวน 62.93 ลบ. 
ลดลงจากปี 2558 จ านวน 60.91 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 49.18 รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 
จ านวน 69.26 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 39.53 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 36.33 รายได ้
อืน่ จ านวน 71.77 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 27.45 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 27.66 
รายไดเ้งนิสนับสนุนกฬีา จ านวน 402.38 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 100.78 ลบ. คดิเป็น
ลดลงรอ้ยละ 20.03 และรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนงบประมาณ จ านวน 2,564.78 ลดลงจากปี 
2558 จ านวน 227.2 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 8.15  

 คำ่ใชจ้ำ่ย                                                                                                            

ในปี 2559 กกท. มคีา่ใชจ้่ายรวม จ านวน 3,111.69 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 539.79 
ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 14.78 เป็นผลมากจากคา่ใชจ้่ายจากเงนิอดุหนุนเพือ่สง่เสรมิกฬีา 
จ านวน 1,782.19 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 397.73 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 18.25 
คา่ใชจ้า่ยสนับสนุนกฬีา จ านวน 402.38 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 100.78 ลบ. คดิเป็น
ลดลงรอ้ยละ 20.03 คา่ใชจ้่ายสทิธปิระโยชน์ จ านวน 59.29 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 
67.80 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 53.35 ค่าใชจ้่ายส านักงานและอ านวยการ จ านวน 121.85 
ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน29.20 ลบ.  คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 19.33 ค่าใชจ้่ายจากเงิน
ส ารอง จ านวน 1.93 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 12.83 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 86.91 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 297.46 ลบ. ลดลงจากปี 2558  จ านวน 8.61 ลบ. 
คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 2.81 คา่ใชจ้่ายจากกจิกรรมด าเนนิงาน จ านวน 54.25 ลบ. ลดลงจากปี 
2558 จ านวน 2.33 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 4.11 คา่ใชจ้่ายอืน่ จ านวน 1.27 ลบ. ลดลงจาก
ปี 2558 จ านวน 0.98 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 43.52 แต่อย่างไรก็ตาม กกท. มคี่าเสือ่ม
ราคาและ ตดัจ าหน่าย จ านวน 391.06 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้ จ านวน 80.48 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 25.91  

 ผลกำรด ำเนนิงำน                                                                                                     

จากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 พบว่า กกท. มผีลการด าเนินงานเป็น
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย จ านวน  59.45 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 80.16 ลบ. 
คดิเป็นรอ้ยละ 387.06 เป็นผลมาจาก กกท. มรีายจา่ยลดลงแมจ้ะมรีายไดล้ดลงก็ตาม 

 งบลงทนุ                                                                                                                    

กกท. ไดร้ับการอนุมัตงิบลงทนุในปี 2559 จ านวน 1,323.22 ลบ. ซึง่ กกท. สามารถ
เบกิจา่ยงบลงทนุไดจ้ านวน 683.10 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 51.62 

สรปุกำรเนนิงำนโดยรวม 
  กกท. ท าหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิการกฬีา และควบคมุการด าเนนิกจิการกฬีา    
โดยไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการ
สง่เสรมิกฬีา 

  มุง่เนน้การพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ กฬีาเพือ่การอาชพี และ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา  

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 กกท. ควรมีการทบทวนบทบาทของ กกท. โดยตอ้งใหค้วามส าคัญกับ

บทบาทในการเป็นผูส้นับสนุนและใหบ้รกิาร (Service Provider) มากกว่า 

การเป็นผูก้ ากับนโยบาย (Policy Regulator) 

 เนื่องจากการด าเนินงานของ กกท. พึง่พาเงินงบประมาณเป็นหลัก ดังนั้น 

กกท. จึงควรมีการตรวจสอบดูแลการใชจ้่ายเงินในโครงการต่างๆ รวมทัง้

ประเมินผลโครงการนั้นๆ ดว้ย นอกจากนี้ในส่วนของสนามกีฬาที่ กกท. 

ไดด้ าเนินการโอนใหก้ับทอ้งถิ่นไปบริหารนั้น กกท. ควรมีการติดตาม

ประเมนิผลดว้ยเชน่กัน   
 
 

ผูจ้ดัท ำ : นำงสำวพรทพิย ์ อำชำพทิกัษ ์
ส ำนกั : ส ำนกัพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ  กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท ำ : 5 มถินุำยน 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
       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  

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย  
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย 

1.  ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการ
ทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา (Sport Tourism) 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนานักกฬีา โดยบรหิาร
จัดการเก็บตวัฝึกซอ้มใหไ้ดม้าตรฐาน (NTC) 

 

3 

 

3 

 
2 
 

3.75 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

1. ความส าเร็จของการพัฒนากฬีาเพือ่ความ
เป็นเลศิ 

2. ความส าเร็จของการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองตาม พรบ. สง่เสรมิกฬีาอาชพี  

3. รอ้ยละของบคุลากรทางการกฬีาทีไ่ด ้
ปฎบิัตหินา้ทีใ่นระดับชาตแิละระดับ
นานาชาต ิประจ าปีบัญช ี2559 หลังจาก 

ทีไ่ดร้ับการพัฒนาในปีบัญช ี2558 

4. การวจัิยและพัฒนาองคค์วามรูท้าง
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

 

3 

 

3 

 

90 

 

 

 

3 

 
4.50 

 
 

2.370 

 
92.17 

 
 
 
 
 
 

5.00 

โครงสรำ้งรำยได ้ปี 2559 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยส ำคญั ปี 2559 

รายไดจ้ากเงนิ

อุดหนุน

งบประมาณ

81 

รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงาน

2 

รายไดส้ทิธ ิ

ประโยชน์

2 รายไดเ้งนิ

สนับสนุนกฬีา

13 

รายไดอ้ ืน่

2 

ค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์

พนักงาน

9 

ค่าใชจ่้าย

ส านักงานและ

อ านวยการ

4 

ค่าใชจ่้ายจาก

กจิกรรม

ด าเนนิงาน

2 

เงนิอุดหนุนเพือ่

ส่งเสริมกฬีา

57 

ค่าเส ือ่มราคา

และค่าตัด

จ าหน่าย

13 

ค่าใชจ่้ายสทิธ ิ

ประโยชน์

2 

ค่าใชจ่้าย

สนับสนุนกฬีา

13 


