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สารรองนายกรัฐมนตรี

	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	–	2580	ได้กำาหนดแนวทาง
ในการดำาเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในระยะ	 20	 	 ปี	
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	
และยั่งยืน	โดยรัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญของสังคม	 ส่งเสริมและพัฒนา	 การ	
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจท่ี
เข้มแข็ง
	 	 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำาแนวทางการพัฒนาดังกล่าว	
มาจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2560	
–	 2564	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2563	 –	 2565)	 โดยคำานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากีฬาของชาติ	
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 และบูรณาการความคิดเพื่อใช้เป็นเครื่อง		
มือสำาหรับการขับเคล่ือนการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่ระดับ	
นานาชาติ	 ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้	
กับประเทศ
	

	 ในปี	2562	ท่ีผ่านมา	การกีฬาแห่งประเทศไทยได้	ปฏิบัติ	
ภารกิจตามแผนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ	และ	
แผนยุทธศาสตร์	 กกท.	 ในการพัฒนากีฬาเพื่อความ	
เป็นเลิศ	 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือการอาชีพการบริหาร	
จัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาการส่งเสริม	
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา	 และการบริหารจัดการ	
องค์กรและการให้บริการทางการกีฬา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ	 โดยมีผลการ
ดำาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ
	 	 ผมและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย	
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ร่วมมือ	 ร่วมใจและ			
ทุ่มเทในการพัฒนากีฬาของประเทศให้มีผลงานเป็นท่ี					
ประจักษ์และยอมรับแก่สายตาของคนไทย	และชาวต่างชาติ
นำามาซึ่งความสำาเร็จ	ความภาคภูมิใจของคนไทย	และขอให้
ยึดม่ันในการท่ีจะนำาพากีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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สารผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้
ดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการกีฬา 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และแผน
ยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพให้สามารถสร้างความสุขและสร้างมูล
ค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคมด้วยระบบบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน” โดยมี 
เป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขและความภาคภูมิใจในการแข่งขันกีฬาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพเพ่ิมข้ึนทุกปี ประเทศไทยเป็นเจ้าซีเกมส์ 
(กีฬาสากล) และอาเซียนพาราเกมส์ ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก 
การแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการอาชีพศูนย์วิทยาศาสตร์การ 
กีฬาของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและรองรับการเป็นศูนย์ 
กลางของอาเซียนและศูนย์ฝึกกีฬาระดับภูมิภาคและระดับชาติมีการบริหาร  
จัดการได้มาตรฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
 จากเป้าหมายหลักดังกล่าวการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำาเนิน 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
บุคลากรของ กกท. ทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากสมาคมกีฬา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น ในการดำาเนินกิจกรรมจนประสบความสำาเร็จเป็น
อย่างดีย่ิง ได้แก่ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีการส่งนักกีฬาทีมชาติ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดย
มีการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ต้ังแต่เดือนเมษายน  
- พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ผลการ 
แข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 และ 
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดเชียงราย สามารถ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจำานวนมากด้านการพัฒนาบุคลากรทาง 
การกีฬา จัดให้มีการอบรมร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพ่ือพัฒนาผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาของสมาคม 
จากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ มีการจัดทำาโครงการ 
สานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกเพ่ือพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่นักกีฬา 
อาชีพ ในกีฬาฟุตบอล การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพไป
สู่มาตรฐานสากล การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจัดส่ง 
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านจิตวิทยา ด้านโภชนาการ ด้านชีวกลศาสตร์ และด้าน
เสริมสร้าง สมรรถภาพเพื่อให้บริการแก่สมาคมกีฬา การยกระดับศูนย์    
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานระดับอาเซียนเพื่อพัฒนา และบริหาร
จัดการองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา มีการจัด 
ทำาแผนแม่บทอุตสาหกรรมกีฬา ประจำาปี 2561 - 2564 เพ่ือส่งเสริม ภาครัฐ
และเอกชนให้มีศักยภาพในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อ พิจารณา 
เศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดการแข่งขันรายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sports Tourism) หลายรายการ ได้แก่ การจัดการแข่งขันจักรยาน รายการ
L’Etape Thailand by Le Tour de France 2018 การแข่งขัน Jet Ski 
World Cup  เป็นต้น การจัดประชุม Sports Industry Awards Conference 
(SPIA)  เป็นการประชุมเสวนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬา และขับเคล่ือน 
การพัฒนากีฬาในระดับเอเชีย 
 การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีการ 
ยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานท้ังในส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาค การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจัดส่ง ผู้เชี่ยวชาญ 

(นายก้องศักด		ยอดมณี)
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ด้านต่างๆ ไปให้บริการแก่สมาคมกีฬา ได้แก่ ด้านจิตวิทยา ด้านโภชนาการ 
ด้านชีวกลศาสตร์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมี Sports Science Mobile Clinic 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬามีการ
นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มา 
ปรับใช้กับการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
ผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้ทุกภาค 
ส่วนเลิกใช้ถุงพลาสติก จัดกิจกรรม “SAT Eco Run รักษ์ชายหาดราไวย์ ปัน
น้ำาใจสู่ชาวเล” เป็นต้น
 ส่ิงสำาคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนองค์กร นอกจากจะต้องดำาเนิน 
งานให้เป็นไปตามแผนงานตาม ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลอย่าง    
มีประสิทธิภาพแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำาคัญต่อการดำา 
เนินงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใสของบุคลากรทุกระดับ ดังเจตจำานงท่ีได้
ประกาศไว้ “การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเติบโต ย่ังยืน ด้วยทุกคนในองค์กร 
ร่วมใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม โดยคำานึงถึงผล 
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำาคัญ”

 ผมขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติ 
งานท่ีได้เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กำาลังความสามารถ รวมท้ังหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ในการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีได้ร่วมมือใน
การพัฒนากีฬาของชาตินำามาซ่ึงความสำาเร็จและเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติสืบไป
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การศึกษา
    โรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ. 2505
    โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2508
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 17 พ.ศ. 2512
    โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลักสูตรหลักประจำา 
       ชุดที่ 56 พ.ศ. 2540
    สำาเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
       รุ่นที่ 40 พ.ศ. 2556

การอบรม
    ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
       ปรอ. รุ่น 19  พ.ศ. 2549
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท 5) พ.ศ. 2550
    โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2553
    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ พ.ศ. 2554
    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556
    หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ พ.ศ. 2556
    หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
       และการลงทุน (วรอ 1) พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2524  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 
      รักษาพระองค์
พ.ศ. 2527  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 
      รักษาพระองค์
พ.ศ. 2529  รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2532  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2536  รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2539  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2540  รองแม่ทัพภาคที่ 1
พ.ศ. 2541  แม่ทัพน้อยที่ 1
พ.ศ. 2543  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พ.ศ. 2544  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
พ.ศ. 2545  แม่ทัพภาคที่ 1
พ.ศ. 2546  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
ผู้บัญชาการทหารบก
11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2 เมษายน พ.ศ. 2553 
ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการร่วมรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2554  คณะดำาเนินคดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกรณีประเทศ
กัมพูชาฟ้องร้องประเทศไทย
พ.ศ. 2558  กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามประกาศ
สำานักนายกรัฐมนตรี 12 คณะกรรมการ และเป็นรองประธาน
คณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ

  ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและอำานวยการพัฒนา

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

อายุ  74 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองนายกรัฐมนตรี
สถานที่ทำางาน ทำาเนียบรัฐบาล 1 ถนนพิษณุโลก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
General Prawit Wongsuwan
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำางาน

พ.ศ. 2512  ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 3
พ.ศ. 2514  ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก 
                    กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2517  ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 
      กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2519  นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 
      กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2520  ประจำาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. 2522  นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 21 
      รักษาพระองค์
พ.ศ. 2523  รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21    
       รักษาพระองค์

การศึกษา
  ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย     

    เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด         
    สหรัฐอเมริกา (LL.M. Harvard Law School)

ประสบการณ์การทำางาน
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคชาติไทย 

     พ.ศ. 2550
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย      

     พ.ศ. 2548
   กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวัฒนธรรม
   กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการพัฒนาสังคม     

     และความมั่นคงของมนุษย์
   ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

     และสวัสดิการสังคม
   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

     และสวัสดิการสังคม
   ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารแรงงาน      

     ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สำานักนายกรัฐมนตรี

นายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์
Mr. Weerasak Kowsurat 
รองประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

อายุ 54 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถานที่ทำางาน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ถนนราชดำาเนินนอก 
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณา     
     การทำางานของคนต่างด้าว
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

     ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

     ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรี
   เลขานุการประธานวุฒิสภา
   เลขานุการประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
   เลขานุการประธานรัฐสภา
   เลขานุการประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
   เลขานุการและอนุกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

     ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ
   หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ, 

     คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (บ้านมนังคศิลา)
   ผู้ช่วยวิจัย, ประจำาคณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี      

     (บ้านพิษณุโลก)
   ผู้ช่วยปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
คณะกรรมการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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การศึกษา

   บัญชีบัญฑิต  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์
   นิติศาสตรบัญฑิต สาขานิติศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต             
      สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์   
      มหาวิทยาลัย

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai  Pattanasukwasun 
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
อายุ 60 ป ี
ตำาแหน่งปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สถานที่ทำางาน  สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

การอบรม

   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” รุ่นที่ 60 สำานักงาน ก.พ.
   หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 4  สำานักงานศาลปกครอง
   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 
      รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 8 สถาบันวิทยาการการค้า
   หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 4 
     สถาบันพระปกเกล้า    

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23

     คณะทำางานปฏิรูประบบ ราชการกระทรวงการคลัง
   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งทางปกครอง
   คณะทำางานขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่ การเป็นกระทรวงการ 
     คลังดิจิทัล (Digital MOF)
   คณะทำางานบูรณาการงานด้านระบบ ข้อมูลสารสนเทศกระทรวง 
     การคลัง
   ผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowl edge Officer : CKO) 
      และคณะทำางาน จัดการความรู้ (Knowledge Management  
      Team : KM Team)
   คณะทำางานควบคุม ดูแล โครงการพัฒนา  ทรัพยากรบุคคลของ 
     สำานักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง และสำานักงานรัฐมนตรี  
     กระทรวงการคลัง ด้านภาษาอังกฤษ
   คณะทำางานขับเคลื่อน สป. และคุณธรรม
   อ.ก.พ. สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.  
     สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   คณะทำางานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล สารสนเทศกระทรวง 
     การคลัง
   คณะกรรมการจับรางวัลโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต 
     ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานระบบการ 
     ชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment)
   คณะอนุกรรมการจัดทำากฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการ 
     ปฏิรูปราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
   คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลระบบงานตรวจสอบ 
     ทรัพย์สินและหนี้สิน สำานักงาน ป.ป.ช.
   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
     สหกรณ์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
   กรรมการ/กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
   กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม  
     อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
   Diploma in Advance Business Management King’s College ประเทศสหราชอาณาจักร
   Certificate in Creating Collaborative Solution Innovation in governance, 
      Kennedy School of Governance, Harvard University, USA
   Certificate in Executive Development Program Kellogg School of Management, Northwestern  University, USA
   Professional Management Program กระทรวงการคลังร่วมกับ Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจักร
   Public Director  Certification Program, Public Director Institute  (PDI 6) สถาบันพระปกเกล้า
   Directors Certificate Program รุ่นที่ 43 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)
   Audit Committee Program รุ่นที่ 4  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)
   Advance Audit Committee รุ่น 22 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    Boards that Make a Difference (BMD)

การศึกษา

  ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา   

    ธรณีวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใช้ 

    ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรม

  การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 ประจำาปีการศึกษา   

    2553 –2554  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16   

    วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ  

    ศาลยุติธรรม

นายโชติ  ตราชู         
Mr. Chote  Trachu
รองประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่ 1
อายุ 58 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถานที่ทำางาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ถนน ราชดำาเนินนอก แขวง วัดโสมนัส 
เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ประสบการณ์การทำางาน

  ที่ปรึกษาประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (2554-2562)

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553-2557)

  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล (2552-2553) 

  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล (2550-2552)

  ผู้อำานวยการสำานักอนุรักษณ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำาบาดาล 

     กรมน้ำาบาดาล (2548-2550)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ

   กรรมการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประสบการณ์การทำางาน

   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
   ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงาน คณะกรรมการนโยบาย    
     รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
   ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายและผู้อำานวย การสำานักส่งเสริมการ  
      ร่วมการงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
   เลขานุการกรม สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
     กระทรวงการคลัง
   กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำากับ  
     ดูแลกิจการกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร/กรรมการติดตาม 
     การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน  
     เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)
   อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของ       
     รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ
   คณะทำางานยกร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบการกำากับดูแล 
     และบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชน 
     ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
     มาตรฐานสำาหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัด 
     สรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ
   คณะกรรมการจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่ง 
     ตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และ  
     คณะกรรมการกำากับดูแล พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม 
     ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
   ผู้นำาการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำานักงานปลัดกระทรวงการ 
     คลังในคณะกรรมการบริหาร การเปลี่ยนแปลงสำานักงานปลัด 
     กระทรวงการคลัง
   คณะทำางานด้านปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจการเงินการคลัง
   คณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการกระทรวงการคลัง และ 
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การศึกษา
   มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต 
     (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
    หลักสูตรนายอำาเภอ รุ่นที่ 46 (พ.ศ. 2543)
    หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (พ.ศ. 2550)

ประสบการณ์การทำางาน
    พฤษภาคม 2531 ปลัดอำาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) 
      อำาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
    กรกฎาคม 2533 บุคลากร ฝ่ายวางแผนอัตรากำาลัง 
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
    กรกฎาคม 2537  หัวหน้างานแผนป้องกันภัย (เจ้าพนักงาน        
      ปกครอง 6) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
    พฤศจิกายน 2538 หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศสำานักงาน
      เลขานุการกรมการปกครอง
    พฤษภาคม 2540 หัวหน้างานอัตรากำาลังและระบบงาน 
      (บุคลากร 6) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
    กรกฎาคม 2542 ปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร 
      (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อายุ 55 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ทำางาน  สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม 
ถนนราชดำาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    มกราคม 2543 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาท้องที่ สำานักบริหาร
      การปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
    ตุลาคม 2546 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน 
      (เจ้าพนักงานปกครอง 8) สำานักบริหารการทะเบียน 
       กรมการปกครอง
   1 พฤศจิกายน 2547 นายอำาเภอไทยเจริญ 
     (เจ้าพนักงานปกครอง8) จังหวัดยโสธร
    24 ตุลาคม 2550 ผู้อำานวยการส่วนประสานโครงการพัฒนา
      ท้องที่สำานักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครอง
    24 มีนาคม 2551 เลขานุการกรมการปกครอง
    2 พฤศจิกายน 2551 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
      (อำานวยการต้น) สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   16 พฤศจิกายน 2552 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน 
      (อำานวยการสูง) สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
    รองอธิบดีกรมการปกครอง
    ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
 -

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
Mr. Boontham Lertsukeekasem

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

การศึกษา 
  โรงเรียนเตรียมทหาร    รุ่นที่ 20   พ.ศ. 2522
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   รุ่นที่ 31   พ.ศ. 2527
  หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ  รุ่นที่ 74   พ.ศ. 2529
  หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ  รุ่นที่ 53   พ.ศ. 2533
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก   ชุดที่ 71   พ.ศ. 2536
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   รุ่นที่ 58   พ.ศ. 2558

การอบรม
  หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน รุ่นที่ 54
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25

ประสบการณ์ทำางาน
  ผู้บังคับบัญชาการจังหวัดทหารบก จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2553
  ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พ.ศ. 2556
  ผู้บังคับบัญชาการทหารราบที่ 9 พ.ศ.2557
  รองแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2558
  รองเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2559
  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 

    ประจำารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560
  รองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560
  ปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
   -

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
General Natt Intharacharoen
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

อายุ 59 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงกลาโหม
สถานที่ทำางาน  สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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การศึกษา
   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วค.พระนคร พ.ศ. 2524
   ปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลา 
     นครินทร์ พ.ศ. 2541
   ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำาวิสัยทัศน์และคุณธรรมรุ่นที่  
     71 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544
   ผ่านหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน  
     (ปรอ) รุ่นท่ี 24 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2555

อายุ 60 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ทำางาน  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำาเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
Mr. Karoon Sakulpradit
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2555  ผู้อำานวยการสำานักงาน ศึกษาธิการภาค 12 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2552   ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 12 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2550   ผู้อำานวยการเขตตรวจราชการ ที่ 12 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2549   ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา
พ.ศ. 2542   ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส เริ่มรับราชการ อาจารย์ 1  ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอก
       โรงเรียน จังหวัดปัตตานี 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

 -

การศึกษา
    ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การ  
      จัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2556
    ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา การเงิน  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2556
    ปริญญาตรี หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
      มหาวิทยาลัยบอสตัน พ.ศ. 2523

การอบรม
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร การป้องกันประเทศ 
      ภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม. รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2546
    ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the  Chairman รุ่นที่ 11  
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2548
     หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน  วิทยาการตลาดทุน (รุ่นท่ี 8)  
      พ.ศ. 2552

นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี
Mr. Chutinant  Bhirombhakdi
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

อายุ  61 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 
สถานที่ทำางาน  บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำากัด  
เลขที่ 999 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300

ประสบการณ์การทำางาน
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
      พ.ศ. 2545 - 2561
    ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 
      พ.ศ. 2552 - 2561
    นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2553 - 2561
    รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา คณะกรรมาธิการ 
      ปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
    กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
      พ.ศ. 2558 - 2561
    กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2561

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
 -

การศึกษา
   ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ       
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22  

การอบรม
   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ฟอร์ทเบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย) หลักสูตร 
     นายทหารราบชั้นนายพัน ปี พ.ศ. 2521
   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก(หลักสูตรประจำาชุดที่ 60) 
     ปี พ.ศ. 2524
   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก(หลักสูตรประจำาชุดที่ 44) 
     ปี พ.ศ. 2541
   วปอ. (รุ่นที่ 49) ปี พ.ศ. 2549

พลเอก วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Gen. Vitch Devahasdin
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
อายุ  70 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สถานที่ทำางาน  226 บ้านอัมพวัน  ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ประสบการณ์การทำางาน
   รองแม่ทัพภาค 1 ปี พ.ศ. 2548
   แม่ทัพภาค 1 ปี พ.ศ. 2549
   ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันนิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2550 
   ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก ปี พ.ศ. 2551
   ประธานที่ปรึกษากองทัพบก ปี พ.ศ. 2552 

ประสบการณ์การทำางาน
พ.ศ. 2557  เลขาธิการคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2557  เลขาธิการสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
         การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
พ.ศ. 2556  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
      เอกชน (กช.)
พ.ศ. 2556  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ สำานักงาน 
      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์
Admiral Chainarong  Charoenruk
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
อายุ  64 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน  นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
สถานที่ทำางาน  286 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

การศึกษา
     ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์      
       มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  พ.ศ. 2559
     ปริญญาตรี หลักสูตร การบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัย  
       รามคำาแหง  พ.ศ. 2551  
     ปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณทิต โรงเรียนนายเรือ  
       กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ. 2522

การอบรม
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การบริหารบุคคล 
       พ.ศ. 2531 
     วิทยาลัยการทัพเรือ พ.ศ. 2542 
     สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การเมืองการปกครองใน 
       ระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 
       พ.ศ. 2552 
     สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
       หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 
       พ.ศ. 2555
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร 
       Director Certification Program พ.ศ. 2556 

ประสบการณ์การทำางาน
     นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย การกีฬา
       แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน   
     หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บังคับบัญชา   
       กองทัพเรือ พ.ศ. 2556 - 2558
     ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
       พ.ศ. 2554- 2556 

     ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพเรือ  
       พ.ศ. 2553 - 2554 
     เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ 
       พ.ศ. 2552 - 2553 
     เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
       พ.ศ. 2550 - 2552 
     ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ฐานทัพเรือพังงา 
       พ.ศ. 2548 - 2550 
     รองผู้บังคับการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง     
       หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง 
       พ.ศ. 2547 - 2548 
     รองผู้บังคับการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ     
       พ.ศ. 2546 - 2547 
     ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรม   
       ยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ. 2543 - 2546 
     ผู้อำานวยการกองแผนและโครงการ  กรมจเรทหารเรือ กรมจเร   
       ทหารเรือ พ.ศ. 2542 - 2543
     ผู้บังคับการหมวดเรือที่ 1 กองเรือทุ่นระเบิด  กองเรือยุทธการ   
       กองเรือยุทธการ พ.ศ. 2541- 2542 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
 -

การศึกษา
   ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
   ระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารการ 
     จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

การอบรม
   หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) 
     รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2560  (ประธานรุ่น)
   หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬา
     สู่ความเป็นเลิศ  รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2560

นายธรรมวรรธ วงค์เจริญยศ
Mr. THUMAWAT  WONGCHAROENYOT
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

อายุ  56 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ทำางาน  100/256 ถนนภูเก็ต  ตำาบลตลาดใหญ่   
อำาเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000

การศึกษา
   ปริญญาเอก หลักสูตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ 
     ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533  
   ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์สถาบัน Lycenm North  
     Western พ.ศ. 2527

การอบรม
   หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยา
     การตลาดทุน (นบส.) รุ่นที่ 80 พ.ศ. 2557

ประสบการณ์การทำางาน
   ประธานสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
   ประธานผู้ประกอบการสนามบินภูเก็ต  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
   ผู้ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2547 - 2559 
   ผู้ไกล่เกลี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 
     พ.ศ. 2553 - 2560
   ผู้ไกล่เกลี่ยศาลแรงงานภาค 8 พ.ศ. 2555 - 2560

นายอรรถฤทธิ์  ศฤงค์ ไพบูลย์
Mr. Attarit Srinkapaibulaya
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ  60 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำานวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
สถานที่ทำางาน  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 1873 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประสบการณ์การทำางาน
   รองผู้อำานวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย 
     พ.ศ. 2529 - 2559
   ประธานราชวิทยาลัย แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
     พ.ศ. 2552 – 2553
   นายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
     พ.ศ. 2552 - 2553
   ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย 
     พ.ศ. 2557-2558
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นายปกรณ์ นิลประพันธ์
Mr. Pakorn Nilaprapan
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
อายุ 51 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สถานที่ทำางาน  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

การศึกษา
   ปริญญาตรี หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาโท หลักสูตร LL.M สาขา TRADE PRACTICES LAW     
     The University of Sydney Australia 

การอบรม
   หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 
     สำานักงบประมาณ
   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2  
     สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
   หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยี 

     สารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับผู้บริหารกระบวนการ    
     ยุติธรรม รุ่นที่ 1
   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
     หลักสูตร East Asian Public Sector  Leadership 
    Challenges Tokyo Japan

ประสบการณ์การทำางาน
   รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 
   ผู้อำานวยการกฎหมายต่างประเทศ พ.ศ. 2549
   ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย พ.ศ. 2547

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ

การศึกษา
    ปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อย
       พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2523

การอบรม
     ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร 
        การ ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พ.ศ. 2551

พลเอกอดุลยเดช  อินทะพงษ์ 
General Adulyadej Inthapong
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อายุ  65 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำางาน
  เจ้ากรมการเงินทหารบก พ.ศ. 2552
  เจ้ากรมการเงินกลาโหม พ.ศ. 2556
  ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557
  รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการเงิน
  รองเจ้ากรมทหารบก

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
 -

ประวัติการศึกษา
   ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการ 
     กีฬา) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ตรวจสอบสถาบันการเงิน 1    
     ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545
   ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      ปีการศึกษา 2543
   ประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง สถาบัน 
     อนุญาโตตุลาการ ปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2542
   ระดับปริญญาโทด้านกฎหมายพาณิชย์ (LL.M. in Commercial  
     Law), University of Bristol ประเทศอังกฤษ (ทุนธนาคาร
     แห่งประเทศไทย) ปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2541
   ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  
     พ.ศ. 2537 มหาลัยจุฬาลงกรณ์ 

ประวัติการอบรม
   The 13th Asian Association for Sport Management  
     (AASM) Conference
    โอกาสทางการกีฬาในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สมาคม   
      การจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
    การบริหารแผนงานเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สถาบัน 
      American Management Association (AMA)
   หลักสูตรหัวหน้าดูแลลูกน้อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
   International Negotiation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
     และการพัฒนา
   การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย
   การพัฒนาบุคลิกภาพ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายก้องศักด  ยอดมณี                                                                    
Mr.Gongsak Yodmani
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ
อายุ  47 ปี

   การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการทำาธุรกรรมของธนาคาร 
     แห่งประเทศไทย
   การดำาเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อประโยชน์สาธารณะ ธนาคาร 
     แห่งประเทศไทย
   GMRA และวิธีปฏิบัติในการทำาธุรกรรมตามสัญญา ธนาคาร
     แห่งประเทศไทย
   กฎหมายตั๋วเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
   Aspects of WTO Litigation and Settlement จุฬาลงกรณ์ 
     มหาวิทยาลัย
   พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำางาน
   พ.ศ. 2558   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพงศา จำากัด
   พ.ศ. 2556   ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
     (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) 
   พ.ศ. 2553   กรมการผู้จัดการ บริษัท สุธาดิลก จำากัด
   พ.ศ. 2552   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยี (นายวีระชัย  วีระเมธากุล)
   พ.ศ. 2551   ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
     (นาย อภิรักษ์  โกษะโยธิน)
   พ.ศ. 2550   หัวหน้านิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     (ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย)

ประวัติพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี พ.ศ. 2553
  ชั้นตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ปี พ.ศ. 2552
  ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ปี พ.ศ. 2551
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ทำาเนียบผู้บริหารสูงสุด
ผู้อำานวยการองค์การส่งเสริม
กีฬาแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ก.ท.)

หลวงสุขุม	นัยประดิษฐ์
29 ธันวาคม 2507- 
1 พฤษภาคม 2509 

ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร
7 สิงหาคม 2516-
30 กันยายน 2519

นายกอง วิสุทธารมณ์
17 พฤษภาคม 2509-
3 พฤษภาคม 2515

นายสมจิตร สิงหเสนี

  16 ตุลาคม 2519 -
16 ตุลาคม 2523

4 พฤษภาคม 2524 -
16 ตุลาคม 2528

นายไพบูลย์ วัชรพรรณ
17 ตุลาคม 2528 -
31 กรกฎาคม 2533

นายเฉลิมชัย บุญรักษ์
รักษาการแทน 

1 พฤศจิกายน 2548
20 พฤศจิกายน 2549

นายจตุรพร  ณ นคร
รักษาการแทน 

1 ตุลาคม 2544-
31 ตุลาคม 2544

นายสันติภาพ  เตชะวณิช
1 พฤศจิกายน 2544-

31 ตุลาคม 2548

นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์
1 สิงหาคม 2533 - 

4 พฤศจิกายน 2539

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม
21 พฤศจิกายน 2549 - 

30 มิถุนายน 2557

นายมนตรี  ไชยพันธุ์
รักษาการแทน 

1 กรกฎาคม 2557 
30 เมษายน 2558

นายสกล วรรณพงษ์
1 พฤษภาคม 2558 -
30 มิถุนายน 2561

นายก้องศักด ยอดมณี
1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
5 พฤศจิกายน 2539 -

30 กันยายน 2542

นายเจริญทัศน์ จินตนเสรี
1 ตุลาคม 2542 - 
30 กันยายน 2544 

นายวิลาศ บุนนาค
25 พฤษภาคม 2515-
26 กรกฎาคม 2516

นายไพบูลย์ วัชรพรรณ
รักษาการแทน 

16 ตุลาคม 2523 –                                                      
3 พฤษภาคม 2524

ทำาเนียบผู้บริหารสูงสุด
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	

(การกีฬาแห่งประเทศไทย)
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นายปรีชา ลาลุน 
ผู้อำานวยการฝ่าย
นโยบายและแผน

นายสมพร วรรณศิร ิ
ผู้อำานวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

นายธัชนาถ ทองประกอบ
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา

กีฬาเป็นเลิศ

นายแสนพล อู่วิเชียร
ผู้อำานวยการ

            ฝ่ายกีฬาสถาน 

นายมีชัย อินวู๊ด
ผู้อำานวยการสำานักงานควบคุม

การใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม
ผู้อำานวยการฝ่ายกีฬา

อาชีพและกีฬามวย

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก
ผู้อำานวยการฝ่าย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายชิงชัย เรืองอุดม
ผู้อำานวยการฝ่าย

การคลัง

 นายก้องภพ โพธิสุวรรณ
ผู้อำานวยการฝ่าย

สารสนเทศและวิชาการกีฬา

นายประชุม บุญเทียม
ผู้อำานวยการฝ่าย

กีฬาภูมิภาค

นางโปรดปราน สมานมิตร
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ

คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำานวยการฝ่ายและสำานัก

นายสมพร ไชยสงคราม 
ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจ

สอบภายใน

นายจินดา เดชภิมล 
ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ

และสิทธิประโยชน์

นายก้องศักด	ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา
รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส
รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพ

และสิทธิประโยชน์

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

พันโท รุจ แสงอุดม
รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ประวัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย

 1. ส่งเสริมกีฬา
 2. ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำาโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริม 
     การกีฬารวมทั้งประเมินผล
 4. จัด ช่วยเหลือ แนะนำา และร่วมมือในการจัดและดำาเนินกิจกรรมกีฬา
 5. สำารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำาหรับการกีฬา
 6. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
 7. สอดส่องและกำากับดูแลการดำาเนินกิจกรรมกีฬา
 8. ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ
 9. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา

 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ คณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ัง ประกอบด้วยรัฐมนตรีผู้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
กลาโหมหรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้แทน 
อธิบดีกรมพลศึกษาผู้อำานวยการสำานักงบ ประมาณหรือผู้แทนผู้แทนคณะกรรมการกีฬา 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบุคคลอื่นอีก 
ไม่เกินสิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการโดยมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น 
กรรมการและ  เลขานุการเพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการรับผิดชอบ ในการบริหารกิจการของการกีฬา แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการฯ กำาหนด
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 ขึ้นโดยนัยแห่งพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และมีพระราช 
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 โดยนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลให้รัฐมนตรีว่า การ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การกีฬา 
แห่งประเทศไทยโอนไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 
เป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ให้คณะกรรมการการกีฬา 
แห่งประเทศไทยมีกรรมการจำานวน 15 คน

 “การกีฬาแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กกท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Sports Authority of 
Thailand” เรียกโดยย่อว่า “SAT” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เพื่อจัดตั้ง “การกีฬาแห่งประเทศไทย” (กกท.) 
แทน “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” (องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2507) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นการยกระดับให้มีการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อการ
ขยายตัวของการกีฬาในชาติ และเม่ือมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้มีการจัด ต้ัง
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาข้ึน เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยโอนไปสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาแทนสำานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป
 ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 และมี
การตราพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 
ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้กำาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทยกำาหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬา 
และมาตรการในการกำากับดูแลการดำาเนินการของสมาคม คณะกรรมการสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้

การบริหารงาน
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ตราสัญลักษณ์ 
“ การกีฬาแห่งประเทศไทย ”

ตราสัญลักษณ์ “ SAT ”
การกีฬาแห่งประเทศไทยดำาเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
(Logo) ขึ้นใหม่และจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ใช้ในการดำาเนินการเก่ียวกับระบบธุรกิจ 
และสิทธิประโยชน์

ความหมายของตราสัญลักษณ์

พระอินทร์เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์แทนธรรมชาติเป็นองค์
แทนความสมบูรณ์แสดงถึงอำานาจขจัดปัญหาอุปสรรคและ
ความไม่ดี (อวมงคล) ทั้งยังเป็นเครื่องหมายที่ยังแสดงถึง
ปัญญาอันแหลมคมในการเอาชนะอุปสรรคขัดข้องต่างๆ
ซ่ึงประทับบนช้างเอราวัณอันเป็นพาหนะประจำาของพระอินทร์
พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ (อาวุธที่แกร่งประดุจเพชร) 
ยื่นออกข้างกายโดยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่หมด
สิ้นความเหนือสิ่งบกพร่องทั้งปวงความรู้ในสัจธรรมการ
เป็นเอกภาพไม่พึ่งพิงสิ่งใดจัดเป็นสิ่งแสดงความเป็นมงคล
และศักดิ์สิทธ์ิ พระหัตถ์ซ้ายถือตะขอช้างช่อชัยพฤกษ์คือ
ใบต้น Laurel หรือ Laurel Oak รูปคล้ายใบกระวานชาว
กรีกใช้ใบ Laurel เป็นเครื่องหมายแสดงชัยชนะโดยทำาเป็น
พวงกลมๆ สวมศีรษะนักกีฬาหรือนักรบที่ชนะคู่ต่อสู้ “ช่อ
ชัยพฤกษ์” แปลว่า “ช่อใบไม้แห่งชัยชนะ”

ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ได้กำาหนด
รูปลักษณะตราสัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยดังนี้ “มีลักษณะเป็นรูปคล้ายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
(ช้างสามเศียร) เบ้ืองล่างมีช่อชัยพฤกษ์โอบข้ึนสองข้างและมีอักษรย่อ “กกท.” อยู่ด้านล่างโค้งสัมพันธ์กับช่อชัยพฤกษ์” 
และหลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงใช้ตราเครื่องหมายเดิม

พระอินทร์

ช้างเอราวัณ

ช่อชัยพฤกษ์

อักษรย่อ

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ

	 1				เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงาน       

    รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  

	 มาตรา	 8	 จัตวา	 ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจให้คณะกรรมการของ	
รัฐวิสาหกิจนั้น	 ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจำานวนห้าคน	 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี	
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	8	ตรี	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	และ	(12)	
	 ให้คณะกรรมการสรรหาทำาหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ	์
เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม	
มาตรา	8	ตรี	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	และ	(12)	ไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น	
เว้นแต่	เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง	และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่น
ใบสมัคร	
	 2				การกำาหนดแนวทางการสรรหา หลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิธีการ คณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้กำาหนด

แนวทางการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ กกท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท.  โดยประธาน

กรรมการ ลงนามแต่งตั้งพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบ 

แทนผู้ว่าการ 

สำาหรับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด

	 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง	ที่	กค	0803.2/ว.90	ลงวันที่	21	สิงหาคม	2551	ให้		

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยประธานกรรมการออกคำาส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา	

ผลตอบแทน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	มิถุนายน	2543	 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทาง	

การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้างควบคู่กันไป	
	 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการ							
นโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย
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ผังโครงสร้างการบริหารงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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อัตรากำาลังพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวน 612 อัตรา (รวมอัตราผู้ว่าการ 
จากระบบสรรหา) และมีผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการที่สนับสนุนการดำาเนินงาน จำานวน 708 อัตรา
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดสรรอัตรากำาลัง จำาแนกตามฝ่ายและสำานักต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กรอบอัตรากำาลัง

ลำาดับ

1.  ผู้ว่าการ (จากระบบการสรรหา)     1  -    1  

5.  ฝ่ายกีฬาภูมิภาค    219  215  434	 	

10.  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา    25   25   50 	

3.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน      8    3   11 	

7.  ฝ่ายการคลัง      58   32   90	 	

12.  ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย    22  123  145 	

15.  สำานักงานควบคุมการใช ้     19   12   31
  สารต้องห้ามทางการกีฬา  

2.  รองผู้ว่าการ       4  -    4  

6.  ฝ่ายนโยบายและแผน     26   22   48	 	

11.  ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์    72   78  150  

14.  ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา    18   17   35 	

รวม         612    708           1,320

4.  สำานักผู้ว่าการ      41   35   76  

9.  ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ     41  120  161	 	

8.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     26   14   40	 	

13.  ฝ่ายกีฬาสถาน      32   12   44 	

สังกัด พนักงาน รวมผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

 วิสัยทัศน์
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬา
เพื่อการอาชีพเพื่อสร้างความสุขให้กับ
สังคมและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ

	(Mission)

ส่งเสริม	สนับสนุนและกำากับให้องค์กรกีฬา
เป็นเลิศบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	
เพื่อพัฒนานักกีฬา	และบุคลากรกีฬาให้มี
ขีดความสามารถและประสบความสำาเร็จใน
ระดับนานาชาติสามารถสร้างความสุขและ
ความ	ภาคภูมิใจให้กับสังคม

ส่งเสริม	สนับสนุนและกำากับองค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ	ให้ประสบความสำาเร็จในการเป็นอาชีพสามารถ
สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

บริหารจัดการองค์กร	และบริการทางการ
กีฬาอย่างมีมาตรฐาน	
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
กีฬาของประเทศ

ส่งเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชน
ให้มีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
กีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

พันธกิจ
1

2

4 5

3
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การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความ   
เป็นเลิศให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้
กับสังคมเป้าหมายที่สำาคัญ คือ
 1. ความสุขของประชาชนจากการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อ
      ความเป็นเลิศ
 2. ความสำาเร็จของประเทศจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ
ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็น
กิจกรรมที่สร้างรายได้ ความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม
เป้าหมายที่สำาคัญ คือ
1. ความสุขของประชาชน จากการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ
2. การส่งเสริม สนับสนุนรายการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มี
     มาตรฐาน

การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ
ทางการกีฬา
การบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬาที่มี
มาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ เป้าหมายที่
สำาคัญ คือ
1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์บริการ   
    กีฬาเพื่อนักกีฬาและประชาชน
2. การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อสร้าง
    มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
อุตสาหกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ เป้าหมายที่สำาคัญ คือ
1. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ
3. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
    และนันทนาการ

ภารกิจ (ภารกิจตามระเบียบหรือกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ) 
กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมการกีฬา
2) ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำาโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล
4) จัด ช่วยเหลือ แนะนำา และร่วมมือในการจัดและดำาเนินกิจกรรมกีฬา
5) สำารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำาหรับการกีฬา
6) ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
7) สอดส่องและกำากับดูแลการดำาเนินกิจกรรมกีฬา
8) ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ
9) ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective) 

การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีมาตรฐานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อรองรับการ พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ เป้าหมายที่สำาคัญ คือ
1. การส่งเสริม พัฒนานักกีฬาทีมชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
2. การจัดทำาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3.การยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

ค่านิยม (Core Values)

V Visionary 
มีมุมมองที่กว้างไกลเป็นผู้ทำาให้วิสัยทัศน์
บรรลุตามเป้าหมาย

R Relationship 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

S Spirit  
มีจิตใจที่มุ่งมั่น กล้าหาญ เข้มแข็ง 
มีชีวิตชีวาในการทำางาน

A Accountability 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

T Teamwork 
ทำางานเป็นทีม
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สถานการณ์ แนวโน้ม 
และทิศทางในการดำาเนินงาน

สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางในการดำาเนินงาน

 แนวโน้มและทิศทางการกีฬาของโลกยังคงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีทำาให้นักกีฬาประสบความสำาเร็จในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ โดยประเทศต่างๆ ได้นำาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาโครงสร้างของร่างกายพร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น
กีฬาส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่สำาคัญในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ คือ การใช้ระบบการบริหาร 
จัดการเชิงธุรกิจ และการให้ความสำาคัญกับท้องถ่ินมากข้ึน มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วยหลากหลาย 
สรรพวิชาในการพัฒนาการดำาเนินงาน ควบคู่กับการดำาเนินงานกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็น
ระบบอีกมิติหนึ่งที่สำาคัญของแนวโน้มและทิศทางของโลก จะเป็นการเติบโตที่เกิดจากท้องถิ่น (Community Base) และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนและท่ีสำาคัญคือท้องถ่ินได้รับประโยชน์จากบริบทของกีฬาท่ีเป็น 
รูปธรรม ทั้งด้านความสุข สภาพเศรษฐกิจ หรือความรักความสามัคคีในหมู่คณะสังคมและประเทศชาติ (เมืองกีฬา) รวม 
ถึงกระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวในเร่ืองการออกกำาลังเพื่อสุขภาพ 
ของคนท่ัวโลก ซ่ึงรัฐบาลของประเทศต่างๆได้ตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญของการออกกำาลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงจึง 
ได้มีการลงทุนสร้างสนามกีฬาและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพ เล่นกีฬาและออกกำาลังกายมากขึ้น 
ประเทศต่างๆ ได้พยายามใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เห็นได้จาก 
การที่ประเทศต่างๆพยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดพัฒนาเศรษฐกิจและความสำาเร็จด้านการกีฬาสร้างความโดดเด่นของชาติ  นอกจากนั้นทางด้านธุรกิจกีฬา 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเครื่องแต่งกายและ 
รองเท้ากีฬา ธุรกิจสนามกีฬา ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจก่อสร้าง การแข่งขันกีฬาในปัจจุบันจึงไม่ใช่เร่ืองของการออกกำาลังกาย 
เพื่อพลานามัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้แปรเปลี่ยนเป็นสินค้าและเกี่ยวพันกับผลประโยชน์จำานวนมหาศาล

แนวโน้มและทิศทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายรายการ ได้แก่ 
การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยการจัด การแข่งขัน ในระดับ
นานาชาติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศทั้งในระดับเอเชีย และใน ระดับอาเซียน     เพื่อให้ 
การกีฬาได้มาตรฐานทัดเทียมกันในทุกๆ ระดับและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในโลก ซึ่งประเทศ 
ในกลุ่มเอเชียที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศอุซเบกิสถาน และประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนานักกีฬาประเภทต่างๆ
และให้ความสำาคัญกับการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องโดยการทุ่มเททรัพยากรและกำาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนา
กีฬาสมัครเล่นต้ังแต่ระดับท้องถ่ินและพัฒนาไปสู่การเป็นกีฬาอาชีพมีระบบการประชาสัมพันธ์ท่ีช่วยสร้างกระแสทาง   
การกีฬาหลากหลายรูปแบบมีการทุ่มเทงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักกีฬาและสร้างผลงานทางการกีฬาของ 
ประเทศตนเอง การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่    
4 – 14 ตุลาคม 2561 นักกีฬาไทยสามารถทำาผลงานได้ 23 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 50เหรียญทองแดง รวม 102 
เหรียญ เป็นอันดับท่ี 7 ของการแข่งขันนับเป็นการนำาความสุขและความภาคภูมิใจให้ประชาชนคนไทยท้ังประเทศ และทำา
ให้เห็นว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียท้ังน้ีการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะ 
ผู้รับผิดชอบการกีฬาของประเทศได้มีการปรับยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาสมาคมกีฬาให้มีการเตรียมตัวให้
พร้อมสำาหรับทุกรายการการแข่งขันเช่นมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามากข้ึนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากรทางการกีฬากับประเทศที่ประสบความสำาเร็จมากขึ้น
 อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เกิดทางออกในการแก้ไขปัญหาให้ตรง
จุดและเป็นองค์รวม นอกจากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุข้างต้น ยังมีความจำาเป็นต้องศึกษาถึงสภาพการณ์ปัจจุบัน 
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) การบริหารการกีฬาขององค์กรทางการกีฬา
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อย่างแท้จริง

สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนากีฬาอาชีพ

1) พัฒนาการทางการกีฬาในภาพรวม (Megatrends) 
2) พัฒนาการทางการกีฬาเฉพาะกลุ่ม 
    (Segment - specific trends) 
 แนวโน้มของการกีฬาทั้งในภาพรวมของโลก และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการ เปล่ียนแปลง ไปใน 
เชิงบวก โดยมีพัฒนาการจากปัจจัยแห่งความ เปลี่ยน
แปลงท่ีสำาคัญและท่ีเป็นรูปธรรมและ เป็นไปอย่าง ต่อเน่ือง 
โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจากการผสมผสาน 
ของค่านิยมใหม่ในด้านทัศนคติ และความ ตระหนักถึงก
ารมีสุขภาพท่ีดีจากการออกกำาลังกายและเล่นกีฬาของ 
ประชาชน และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอันส่ง 

ผลต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของประชาชนควบคู่กับการเล็งเห็น      
โอกาสทางธุรกิจทางการกีฬาของผู้ประกอบการต่างๆ ใน 
หลายภูมิภาค ซ่ึงเป็นเสมือนปัจจัย ผลักดันการ พัฒนาการกีฬา
อาชีพให้มีแนวโน้มเจริญเติบโต ในอนาคต จึงเป็นเหตุผล 
ที่ชัดเจนว่าการกีฬาอาชีพของ ประเทศไทยจะมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ในขณะที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญกับวงการ กีฬา
เป็นอย่างมากเน่ืองจากกีฬาได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต 
ของผู้คนรวมถึงยังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม    
ย้อนไปเม่ืออดีตกีฬาในประเทศไทยซ่ึงเป็นเพียงกิจกรรมหรือ การ
เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรง 

 กระแสโลกาภิวัตน์และวิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้ก่อให้เกิดค่านิยม
วิถีชีวิตใหม่ การประกอบอาชีพ และการสร้างมูลค่าในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันออกไป 
ด้านกีฬาก็เฉกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนากีฬาทั่วโลกในอดีตที่ผ่านมามี    ปรากฏการณ์ที่เป็น 
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาการกีฬาใน ๒ มิติ ดังนี้ 
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แนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ของร่างกายแต่ในปัจจุบันกีฬากลับมามีบทบาทต่อการพัฒนาและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาติต่างๆ เป็น อย่าง
มากตราบใดท่ีกระแสโลกยังมีการเปล่ียนแปลงและเข้าสู่การ แข่งขัน
ด้านต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจัง “กีฬา” จึงเป็นตัวเลือกหรือกิจกรรม
หน่ึงท่ีทุกชาติจะมองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะประเทศท่ีเจริญ แล้วจะมี
การนำาเอากิจกรรมกีฬาเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาคน
และพัฒนาชาติ เม่ือกีฬาเข้ามามีส่วนกับการสร้างมูลค่า เพ่ิมทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน และภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนในการขับเคล่ือน ซ่ึงส่งผลให้กีฬาเข้ามาเป็นหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกิจชาติ โดยเฉพาะเม่ือกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ 
นำาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่เพื่อนำาราย ได้เข้าสู่ประเทศใน

ลักษณะของ Sports Tourism ทำาให้มูลค่าของกีฬาผูกโยงกับการ  
ท่องเท่ียวซ่ึงส่งผลโดยตรงระหว่างการเพ่ิมข้ึนของขนาดเศรษฐกิจ
ของการกีฬาอาชีพจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬากีฬาอาชีพใน   
ประเทศไทยมีความเติบโตข้ึนตามลำาดับโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอล
พบว่ามีกระแสความนิยมของฟุตบอลไทยลีกท่ีเพ่ิมข้ึนสะท้อนให้เห็น
ผ่านจำานวนผู้เข้าชมการแข่งขันในสนามและมูลค่าลิขสิทธ์ิการถ่าย
ทอดการแข่งขันโดยในปี 2561 มีผู้ชมเฉล่ีย 4,466 คนต่อนัด และ 
ในปี 2562 มีผู้ชมเฉล่ีย 5,699 คนต่อนัด รวมถึงมีรายได้จากค่า 
ลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดการแข่งขันในปี 2557 – 2559 ปีละ 600 
ล้านบาท และในปี 2560 – 2563 ปีละ 1,050 ล้านบาท

 การกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนากีฬาเพื่อ 
ความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติและต่อยอดสู่ระดับอาชีพโดยการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิและ  
มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และ     
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นสำาคัญ
 การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สำาหรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเพ่ือความเป็น 
เลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการสร้างความร่วมมือ 
และเครือข่ายการทำางานร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานสถาบัน 
การศึกษาที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งเสริมการทำาองค์ความรู้และ 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือนำาไปใช้ในการพัฒนา

ขีดความสามารถของนักกีฬาให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการ 
แข่งขันระดับนานาชาติในรูปแบบต่างๆ เช่นการดูแลรักษาบำาบัด  
ฟื้นฟูการตรวจสุขภาพนักกีฬาการฟื้นฟูบำาบัดรักษาการทด  
สอบสมรรถภาพทางกายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
การให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านจิตวิทยาโภชนาการชีวกลศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นต้น
 นอกจากน้ียังมีการจัดทำา Sports Science Mobile 
Clinic ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คำาปรึกษาแนะนำาชุมชนเก่ียว    
กับการออกกำาลังกายการทดสอบสมรรถภาพ การให้บริการ  
วิทยาศาสตร์การกีฬาในเกมการแข่งขันในรูปแบบนิทรรศการ       
เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญการจัดทำา Thai House สำาหรับนักกีฬาไทยในขณะเข้า 

ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น เอเชียนพาราเกมส์ 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน ณ 
ประเทศอาเจนติน่า เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมมากที่สุด 
สำาหรับการแข่งขันการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เป็นอีกหน่ึง  
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้อง 
สามารถกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากีฬา 
ของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวโน้มและทิศทางในการบริหารจัดการ
องค์กร และการบริการทางการกีฬา

 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำาเนินการด้านการ 
บริการทางการกีฬาโดยมุ่งเน้นรองรับการใช้บริการของประชาชน 
และนักกีฬาทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลใน 
การยกระดับการบริการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและพัฒนา    
คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานักกีฬา 
ในชนิดต่างๆ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการบำารุงรักษา 
ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ การบริการทางการกีฬาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถรองรับการบริการที่
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี นอกจากนี้ กกท. ได้ดำาเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ 
ประชาชน  และนักกีฬาทุกคนมาใช้บริการทางการกีฬา รวมทั้ง

ให้รับทราบ ถึงความพร้อมในการให้บริการทางการกีฬาใน 
รูปแบบต่างๆ  ผ่านระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่มีความ 
สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมการยกระดับมาตรฐาน 
ศูนย์ฝึกกีฬาต่างๆ ให้เป็น National Training Center : NTC 
ท่ีสามารถรองรับ การฝึกซ้อมของนักกีฬา และให้บริการประชาชน 
ทั้งในและต่าง ประเทศได้โดยพัฒนาในส่วนต่างๆ ให้มีความ 
พรอ้มมากท่ีสุด ท้ังสถานท่ีอุปกรณ์และบุคลากร เพ่ือให้ผู้เข้ารับ 
บริการท้ังนัก กีฬาบุคลากรทางการกีฬาและประชาชนได้เข้าถึง 
การบริการด้วย  ความมั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจในทุกกลุ่ม
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ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามผลผลิต

เงินงบประมาณที่ได้รับ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
กีฬาจำานวน	2,997,790,700	บาท	ดำาเนินการแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	มีรายละเอียด	ดังนี้

ผลผลิต ร้อยละ จำานวน (บาท)

แผนงานบูรณาการ : การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม                 358,780,400

โครงการที่ 1									การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 	 	 	 								358,780,400		 														

ผลผลิตที่ 1  การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                         783,581,000

กิจกรรมหลักที่ 1		ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน	

กิจกรรมหลักที่ 2		พัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติที่มีศักยภาพ

	 														ในการแข่งขันได้มาตรฐานสู่สากล	 										

กิจกรรมหลักที่ 3		ยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้ง	ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลผลิตที่ 2  การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ                                           246,950,000

กิจกรรมหลักที่ 4		ส่งเสริม	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ	 	 	 	 	 									216,950,000

กิจกรรมหลักที่ 5		ส่งเสริม	สนับสนุนและพัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพ		 	 	 	 		 											30,000,000

	 														นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้มีคุณภาพในทุกระดับ

กิจกรรมหลักที่ 6		ปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ	ส่งเสริมและสนับสนุน		 	 -

	 														นักกีฬาอาชีพ	บุคลากรกีฬาอาชีพ	ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ	สมาคมกีฬาอาชีพ	และสโมสรกีฬาอาชีพ

276,000,000

307,581,000

200,000,000

ผลผลิต ร้อยละ จำานวน (บาท)

ผลผลิตที่ 3 การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา             228,333,000

กิจกรรมหลักที่ 7		การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน		 	 																																											146,660,000

	 														ทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาครองรับการพัฒนากีฬาและการบริการประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 8		การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีการกีฬา													7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 9		การส่งเสริม	สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร				 																												74,673,000

	 														ทางการกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	รวมถึงการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

โครงการที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาสนามกีฬา                                        507,586,000
 
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                                           596,602,600 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน)                                           275,957,700

ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬา                                            596,602,600

กิจกรรมหลักที่ 10		พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง	 	 	 	 														217,460,100

กิจกรรมหลักที่ 11		สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	 	 	 	 																													 		5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 12		ยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ	กกท.	ที่มีมาตรฐานการให้บริการ		 	 	 														374,142,500	

																																	เพื่อรองรับการพัฒนากีฬาและการออกกำาลังกาย

100.00 2,997,790,700

ผลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม
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ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

ร้อยละ จำานวน (บาท)งบประมาณจำาแนกตามหมวดรายจ่าย

1. งบลงทุน     20.72         621,030,500

1.1	ครุภัณฑ์	 	 	 	 	 	 	 								115,360,000
1.2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 	 	 	 	 																					505,670,500

2.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 	 	 	 	 						275,957,000
2.2	ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน	 	 	 	 	 	 						138,020,700
2.3	เงินอุดหนุนทั่วไป	 	 	 	 	 	 			1,962,781,800

2. งบเงินอุดหนุน     79.28      2,376,760,200

ผลผลิตที่	1		บริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	 	 	 						783,581,000
ผลผลิตที่	2		บริหารจัดการเพื่อการอาชีพ	 	 	 	 						246,950,000
ผลผลิตที่	3		การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา	 						228,333,000
ผลผลิตที่	4		การบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬา	 	 						596,602,600
โครงการที่	2	พัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 	 	 						358,780,400

100.00รวม

ทุนของรัฐวิสาหกิจ

รายการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ทุนงบประมาณแผ่นดิน	กกท.		 	 			433,310,308.23	 433,310,308.23
ทุนสร้างสนามกีฬาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ			16,138,669.17		 	15,990,827.02

รวมทุน                      449,448,977.40              449,301,135.25

กำาไรสะสม	 	 	 	 	2,842,316,891.94													2,860,398,937.57

รวมส่วนของเจ้าของ    3,294,765,869.34												3,309,700,072.82

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ               14,493,871,542.70         14,016,517,141.03

	 ตามยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2562	-	2564	กำาหนดให้การบริการทางการกีฬา	ของการกีฬา	
แห่งประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถรองรับความต้องการทางการกีฬาของประเทศซึ่งสอดคล้องกับ								
นโยบายการพัฒนากีฬาของรัฐบาลเร่ืองการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอโดยเฉพาะ	
สิ่งอำานวยความสะดวก	อาทิ	สถานกีฬา	และสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัย
	 ดังนั้น	การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงจัดสรรงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุง
ต่อเติม	ซ่อมแซม	สถานกีฬาและส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ	ให้ได้มาตรฐาน	ทั้งนี้ในปี	งบประมาณ	พ.ศ.	2562	กกท.	
มีการดำาเนินโครงการลงทุนที่สำาคัญ	10	อันดับแรก	ดังนี้

งบประมาณ หมายเหตุรายการลำาดับ

ก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ	ทิศใต้	และอาคารกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้ง
สกอร์บอร์ด	สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	ตำาบลหนองครก	
อำาเภอเมืองศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ

115,000,000		

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำาคัญ 

10 ลำาดับแรกขององค์กร

2,997,790,700
ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม	อ่างเก็บน้ำาคลองบางไผ่	
ตำาบลสำานักท้อน	อำาเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	

118,900,000

115,360,000	

95,000,000

69,489,420	

35,000,000	

28,000,000

20,000,000	

20,000,000	

25,424,000	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา	เพื่อประจำาศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาจังหวัด	จำานวน	16	จังหวัด		ได้แก่	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มุกดาหาร	นนทบุรี	
แม่ฮ่องสอน	สมุทรสงคราม	อ่างทองมหาสารคาม	พิษณุโลก	สกลนคร	นครพนม	
สิงห์บุรี	หนองคาย	สุพรรณบุรี	อุทัยธานี	ชุมพร	และจังหวัดแพร่

ก่อสร้างทางจักรยาน	อ่างเก็บน้ำาคลองบางไผ่	ตำาบลสำานักท้อน	
อำาเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง		

ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ	(ส่วนกลาง)	National	
Training	Center	(NTC)

ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา	วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่	36	จังหวัดตราด

ก่อสร้างเสาไฟส่องสนามฟุตบอล	1,200	LUX	สนามกีฬาจังหวัดกระบี่	
ตำาบลอ่าวนาง	อำาเภอเมืองกระบี่	จังหวัดกระบี่	

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล	
สนามกีฬาหัวหมาก	แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	

ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค	3	จังหวัดนครราชสีมา	
ตำาบลปรุใหญ่	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	

ปรับปรุง	ต่อเติม	ซ่อมแซม	สนามกีฬาพรุค้างคาว	ตำาบลบ้านพรุ		
อำาเภอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา

		ผูกพันงบประมาณปี
	2562	-	2564
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การแข่งขันกีฬาระดับชาติ
 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 
จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่ 18 – 28  พฤศจกิายน 2561 ณ   จงัหวดัเชยีงราย 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 12,847 คน จาก 
77 จังหวัด จัดการแข่งขัน 41 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันอันดับที่ 1 
ได้เเก่ กรุงเทพมหานคร 118 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดอุดรธานี 
51 เหรียญทอง และอันดับ 3 จังหวัดชลบุรี 48 เหรียญทอง 
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ จำานวน 1,318,058,002 
บาท

ผลการดำาเนินงานตามนโยบาย
ที่สำาคัญด้านกีฬาและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

1. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
– 11 ธันวาคม 2562 มีการแข่งขันท้ังหมด จำานวน 62 ชนิดกีฬา ประเทศไทยมีการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
51 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 981 คน มีการเก็บตัวทั้งหมด 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – 
พฤศจิกายน 2562 ประเทศไทยได้อันดับกีฬาสากล เป็นอันดับที่ 3 จาก 11 ชาติ ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้
 - เหรียญทอง 92 เหรียญ
 - เหรียญเงิน 103 เหรียญ
 - เหรียญทองแดง 122 เหรียญ
       รวมทั้งสิ้น 317 เหรียญ
 การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 13 ตุลาคม 
2561 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 43 ประเทศ มีกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 18 ชนิดกีฬา ซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 383 คน จำานวน 14 ชนิดกีฬา ซึ่งผลการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 ได้รับ 23 
เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และ 50 เหรียญทองแดง
 กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2561 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 206 ประเทศ มีกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 31 ชนิดกีฬา ซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้า 
ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 88 คน ใน 20 ชนิดกีฬาผลการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 12 ได้รับ 5 เหรียญทอง 5 
เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 “น้ำากกเกมส์” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 2,548 คน จาก 
77 จังหวัด จัดการแข่งขันทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน 
อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 71 เหรียญทอง อันดับที่ 2 
จังหวัดนนทบุรี 65 เหรียญทอง และอันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี 38 
เหรียญทองสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ จำานวน 169 
ล้านบาท
 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 13,191 คนจาก 
77 จังหวัด จัดการแข่งขันทั้งหมด 45 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน 
อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 143 เหรียญทอง อันดับที่ 2 
ชลบุรี 53 เหรียญทอง และ อันดับที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี 47 
เหรียญทอง สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ จำานวน 793 
ล้านบาท
 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 3,669 คน จาก  
77 จังหวัด จัดการแข่งขันทั้งหมด 13 ชนิดกีฬา  ผลการแข่งขัน 
อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 39 เหรียญทอง อันดับที่ 2 จังหวัด
สงขลา  29 เหรียญทอง และ อันดับที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 
22 เหรียญทอง
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2. การบริการจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ
 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือการอาชีพ มีการจัดการแข่งขันท้ังหมด 13 ชนิดกีฬา 42 ราย ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจกีฬาอาชีพได้มากถึง 25,245 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพัฒนากีฬาเยาวชนสู่นักกีฬาระดับทีมชาติ และในปี 2562 นั้น       
มีการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ จำานวน 30 คน

 โครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก กกท. จัดการแข่งขันลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thailand Yout League 
2018 - 2019) เพื่อพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่นักกีฬาอาชีพในกีฬาฟุตบอล ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่น และมีสโมสรที่เข้าร่วม 
การแข่งขันทั้งสิ้นจำานวน 319 ทีม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 6,000 คน ซึ่งทีมชนะเลิศในแต่ละรุ่นมีดังนี้ รุ่น U13 ได้แก่ 
ทีมอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด รุ่น U15 ได้แก่ ทีมอัสสัมชัญ อัสสัมชัญ รุ่น U17 ได้แก่ ทีมชลบุรี เอฟซี และรุ่น U19 ได้แก่ เอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด

การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 
 กกท. มีการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือพัฒนานักกีฬา (SPORTS HERO) มีการ
คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้ามาอยู่ในโครงการ SPORTS HERO  
เพ่ือพัฒนาทักษะทางกีฬาและสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ   
ซ่ึงนักกีฬาในโครงการได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติปี  
2562  จำานวนทั้งหมด 794 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 
16.63

การพัฒนาบุคลากร กกท.ดำาเนินการพัฒนาบุคลากร
 กีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬา 
แห่งจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรรงบประมาณ 
จากกองทุนงบประมาณแห่งชาติ เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและ 
ผู้ตัดสินกีฬา ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำานวน 95 
หลักสูตร งบประมาณ 59.97 ล้านบาท และสมาคมกีฬาจังหวัด 
จำานวน 106 หลักสูตร งบประมาณ 25 ล้านบาท และส่งเสริม  
สนับสนุนพัฒนาบุคลากรสู่ระดับชาติ จำานวน 564 คนพัฒนา  
สู่ระดับนานาชาติ จำานวน 66 คน

3. การบริการจัดการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
 การยกระดับมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
กกท. มีการยกระดับมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวนทั้งหมด 25 ศูนย์และกำาลัง 
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 12 ศูนย์ รวมทั้งหมด 37 ศูนย์ และยังมี นัก 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูและนักกีฬาในระดับนานาชาติ 
จำานวน 1,122 คน และระดับชาติ จำานวน 838 คน  โดยมีร้อยละ
นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติท่ีมีพัฒนาการดีขึ้น 
หลังจากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการกีฬา ผลการทดสอบนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ จำานวน 715 คน นักกีฬามีพัฒนาการดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 95.33 รวมทั้งมีการติดตามเปรียบเทียบพัฒนา
การของนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้นักกีฬาได้รับการคัดเลือก 
เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติต่อไปในอนาคต

กกท. ได้จัดกิจกรรม Sports Science : 
Mobile-Clinic 
 เพื่อให้บริการแก่บุคลากรทางการกีฬาและประชาชนท่ี 
ได้เข้าร่วมงาน โดยมีการให้บริการทางเวชศาสตร์การกีฬาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การให้บริการคำาปรึกษาด้านจิตวิทยา
การกีฬา ด้านโภชนาการทางการกีฬา คลินิกการตรวจรักษาจาก
แพทย์และมีทีมกายภาพบำาบัด การนวดกระตุ้นและผ่อนคลาย 
รวมท้ังการให้บริการแช่น้ำาเย็นเพื่อฟื้นฟูร่างกายจากความ 
เหนื่อยล้าจากการแข่งขันกีฬา รวมทั้งหมด 6 รายการที่ให้บริการ 
รวมจำานวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,694 คน

การยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ 
“สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย” 
 โดยได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและ
เงินทุนสำารอง กกท. โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 98 ล้าน ใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 850 
ล้าน ใช้ในพัฒนาจัดซื้ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. การบริการจัดการองค์กรและการบริการ
ทางการกีฬา
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กกท. 
ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐาน ความ 
โปร่งใสเป็นท่ีต้ังตลอดจนมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการ
แก่ท่านประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติทำาให้ผลการประเมินของ
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน การ
ดำาเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจำาปีงบประมาณ 2562 กกท. มีผลการ
ประเมิน 97.63 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 
32.48 (65.14) ส่งผลให้ กกท. ได้อันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจ 
และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ

 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กกท. มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำาเนินงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใช้กับการบริหาร 
จัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินง
านรัฐวิสาหกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกท. ได้ จัดทำา
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA และ
แผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงองค์กร Opportunity for 
Improvement 2020 (OFI Roadmap 2563) ทำาให้การ 
ประเมินผล การดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ 

ดำาเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ประจำาปีบัญชี 2562 ของ กกท. มีผล 
การประเมินที่ 4.1134 สูงขึ้นจากผลการประเมิน ประจำาปีบัญชี 
2561 ที่ 3.6239 

 การเบิกจ่ายงบลงทุนตามกรอบสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กกท. มีการดำาเนินการทำางานการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ได้ตรงตามกรอบ ศสช. ประจำาปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 และ
เมื่อมีการเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตามกรอบ ศสช. 
ประจำาปี 2561 มีการเบิกจ่าย สูงกว่า ร้อยละ 52.55

 การให้บริการด้านกีฬาโดยมีศูนย์ในการออก
กำาลังกาย กกท.มีศูนย์สำาหรับการออกกำาลังกายท้ังหมด 28 
ศูนย์ ทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจำานวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 
18.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.02 % (จากจำานวน 
16.9 ล้านคนในปี 2561)

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
“เฉลิมราชย์ องค์ราชัน  ธ ม่ิงขวัญ แผ่นดินทอง” 
กกท. ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมต่างๆ ข้ึน  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 5 ภาค เพื่อเป็นการเฉลิม  
ฉลองปีแห่งมหามงคลในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งมีผู้
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 155,536 คน
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มีความจำาเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัด ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สถาบันการศึกษา รวมทั้ง 
ภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก 
Sports Big Data ในการดำาเนินงานตามภารกิจ และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวทั้ง
ในรูปแบบของเว็บไซต์ และแอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้สามารถตอบสนอง  
ต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัย

 โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา 
กกท. ได้ศึกษาความเป็นไปได้และศึกษารูปแบบการจัดทำาสลาก 
กีฬาเพ่ือการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนากีฬาของชาติ นอกเหนือระเบียบการสนับสนุนงบ 
ประมาณจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือนำารายได้ไป 
ใช้จ่ายในโครงการที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน หรือกรณีไม่สามารถ
ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ ซ่ึงจะเป็นการเช่ือมรอยต่อโครง 
การด้านการ พัฒนากีฬาของชาติท่ียังไม่สอดรับให้ท่ัวถึงและทัน 
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ 

 โครงการการจัดต้ังเมืองกีฬา (SPORTS CITY) 
ได้จัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อส่งเสริมให้กีฬา เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายความ 
เจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬา ไปสู่ภูมิภาค 
อย่างทั่วถึงมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้น 
10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี เชียงราย 
อุบลราชธานี นครราชสีมา พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา และภูเก็ต  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดตั้งเมืองกีฬาได้สำาเร็จ 6 
จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี  สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ 
และกระบี่ 

 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ไทย 
ส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทย ต่อยอด
ไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนการจัดแข่งขัน/
จัดกิจกรรม กีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทยให้ 
เกิดความต่อเนื่อง และทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ

5. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา
 กกท. ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำานวน 35,893 ล้านบาท จากกิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬาใน 3 ส่วนประกอบด้วย
 1. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็นรายการกีฬา 
แห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก 
อุตสาหกรรมกีฬาได้ 2,111 ล้านบาท 
 2. กีฬาเพื่อการอาชีพในรายการต่างๆ รวมมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬาได้ 25,245 ล้านบาท
 3. SPORT TOURISM ในรายการต่าง ๆ รวมมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬาได้ 8,536 ล้านบาท
กิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญคือการจัดการแข่งขัน
รายการ MOTO GP PTT Thailand Grand Prix 2019 เป็น กิจกรรม 
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ ซึ่งในปี 2561 ได้สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬา 3,053.64 ล้านบาท และปี 
2562 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬา 3,202.26 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 4.87% โดยมีผู้เข้าชมจำานวน 226,655 คน 
จาก 41 ประเทศทั่วโลก

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ (SPORTS ACTIVITIES FOR 
SOUTHERN UNITY) 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ความสำาคัญกับความต่อเนื่องของ 
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จึงมีนโยบายการ 
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัด ชายแดนใต้ โดยใช้กิจกรรมกีฬา
เป็นเครื่องมือหล่อหลอมสร้าง ความสมานสามัคคีให้กับคนใน
สังคม พัฒนาองค์ความรู้และ ทักษะกีฬาให้กับนักกีฬาและ
บุคลากรในชนิดกีฬาต่างๆ เพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศการ
กีฬาแห่งประเทศไทยจึงกำาหนด จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 
จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา โดยจะแข่งขัน 6 ชนิด 
กีฬาสากล ได้แก่ เซปักตะกร้อ, วอลเล่ย์บอลหญิง, ฟุตซอลชาย, 
เปตอง (ชาย/หญิง/คู่ผสม), มวยไทยสมัครเล่นชาย, มวยสากล
สมัครเล่นชาย และ 9 ชนิดกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักคะเย่อ, 
วิ่งผลัดกระสอบ, วิ่งสามขา, โบว์ลิ่ง, สกีบก, เรือบก, มวยทะเล, 
วิ่งผลัดแต่งหน้าซุปเปอร์แมน และเกมส์วิบาก

 การยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ 
กกท. (SPORTS LAW) 
กกท.       ได้ยกระดบัการดำาเนินงาน ดา้นกฎหมายเพือ่ให้การดำาเนิน
งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำาเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องดังนี้
 1.  จัดทำาแผนการยกระดับการดำาเนินงานด้านกฎหมาย 
ประจำาปี 2562 - 2565 
 2. จัดทำาข้อบังคับว่าด้วยวินัย และการลงโทษทางวินัย
ของพนักงานและลูกจ้าง กกท.
 3. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสำานักกฎหมาย
 4. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนและแนวทาง
การปรับปรุงระเบียบกองทุนฯ ให้เอ้ือต่อการพัฒนากีฬาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 5. ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดต้ังอนุญาโต
ตุลาการด้านกีฬาปรับปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณาเพ่ือประกาศกำาหนด
 6. ชนิดกีฬาท่ีสามารถขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคม กีฬา 
พ.ศ. 2561

6. การดำาเนินการโครงการพิเศษเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาของชาติ 
  การดำาเนินโครงการพิเศษเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาของชาติ (SMART NATIONAL SPORTS 
PARK) กกท. ได้จัดทำาโครงการระดมทุนด้านกีฬาในเชิงพาณิชย์และสังคม โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินโครงการ 
Smart National Sports Park เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทางการกีฬาระดับประเทศที่ทันสมัยด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกแบบ
ครบวงจรและมีมาตรฐานรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติเป็นศูนย์บริการทางการกีฬาที่รองรับ 
ความต้องการในกิจกรรมด้านกีฬาการออกกำาลังกายและนันทนาการต่างๆ ที่ร่มรื่นสะดวกสบายทันสมัยและปลอดภัยในกรุงเทพ
มหานครรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาในระดับอาเซียน (Asian Sports Hub) ในอนาคต

 การยกระดับการบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. (SPORTS 
MEDICAL SERVICES)  กกท. ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการยกระดับการบริการทางการแพทย์ ของ กกท. ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬาและประชาชน ในลักษณะ Sports Hospital ซึ่งจะให้บริการเกี่ยวกับการตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ 
ป้องกันการบาดเจ็บ ประเมินสภาพการบาดเจ็บการจัดการและการฟื้นฟูการบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา ให้นักกีฬาและ 
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

 จัดกิจกรรม SPORTS ENTERTAINMENT  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
การจัดกิจกรรม SPORTS ENTERTAINMENT และการจัดมหกรรม Sports Expo เพื่อเพิ่มมูลค่าของรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
ที่จัดโดย กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 การพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (SPORTS DIGITAL PLATFORM) การกีฬาแห่งประเทศไทย       
มีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สำาคัญทางการกีฬา ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลด้านนักกีฬา 2) ฐานข้อมูลด้าน 
บุคลากรทางการกีฬา 3) ฐานข้อมูลด้านรายการแข่งขัน/ผลการแข่งขันกีฬา 4) ฐานข้อมูลด้านสถานกีฬา 5) ฐานข้อมูลด้านองค์ 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 6) ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่ง
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ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน โดยจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานและมีการประเมินผลการดำาเนินงาน ตลอดจนพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การ 
ประเมินอย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามแนวทาง 
การพัฒนากีฬา ให้แก่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำานวน 82 สมาคม ซึ่งในปี 2562 มีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
ผ่านเกณฑ์การประเมินจำานวน 73 สมาคม และสมาคมกีฬาฯ ที่ผ่านเกณฑ์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จำานวน 58 
สมาคม มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดผ่านเกณฑ์ จำานวน 65 จังหวัด

 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ 
ที่มีศักยภาพในการแข่งขันได้มาตรฐานสู่สากล 
 ด้านการพัฒนานักกีฬาจากโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ในปี 2562 ได้คัดเลือก 
นักกีฬาเข้าร่วมโครงการจาก 16 ชนิดกีฬา จำานวน 838 คน ได้แก่ ว่ายน้ำา, ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตัน, มวยสากล, 
เรือพาย, จักรยาน, กอล์ฟ, ยูโด, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, เทนนิส, ยกน้ำาหนัก, มวยปล้ำา, ยิงปืนและวอลเลย์บอลชายหาด 
โดยนักกีฬาในโครงการสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติได้ 793 คน (ร้อยละ 94.63) ได้เหรียญ 
รางวัลจากการแข่งขัน 365 คน และยังมีนักกีฬาท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ จำานวน 15 คน (ร้อยละ 1.79)  
 ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา กกท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาการกีฬา 
แห่งชาติ ในการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติและสนับสนุนสมาคมกีฬาให้จัดอบรมในหลักสูตรระดับชาติ ให้แก่บุคลากร 
ทางการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จากผลงานการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรทางการกีฬาผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน จำานวน 628 คน สามารถไปปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ จำานวน 588 คน ได้ร้อยละ 93.63 

ผลการดำาเนินงาน
จำาแนกตามผลผลิต 

 กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการ 
จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
 โดยการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ โดย 
ในปี 2562 กกท. การจัดการแข่งขันระดับชาติ จำานวน 4 รายการ 
ดังนี้
 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน   2561 ณ จังหวัดเชียงราย 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 12,847 คน จาก 
77 จังหวัด จัดการแข่งขัน 41 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันอันดับที่ 1 
ได้เเก่ กรุงเทพมหานคร 118 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดอุดรธานี 
51 เหรียญทอง และอันดับ 3 จังหวัดชลบุรี 48 เหรียญทอง 
 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 “น้ำากกเกมส์” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2562 ณ จังหวัด เชียงราย 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 2,548 คน จาก 77 
จังหวัด จัดการแข่งขันทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา ผลการ แข่งขันอันดับท่ี
1 กรุงเทพมหานคร 71 เหรียญทอง อันดับที่ 2 จังหวัดนนทบุรี 65 
เหรียญทอง และอันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี 38 เหรียญทอง
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์ 
เกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัด 
บุรีรัมย์ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 13,191 
คน  จาก 77 จังหวัด จัดการแข่งขันทั้งหมด 45 ชนิดกีฬา ผลการ 
แข่งขันอันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 143 เหรียญทอง อันดับที่ 2 
ชลบุรี 53 เหรียญทอง และอันดับที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี 47 
เหรียญทอง
 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 “รมย์บุรีเกมส”์ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มี
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำานวนทั้งสิ้น 3,669 คน จาก 77 
จังหวัด จัดการแข่งขันทั้งหมด 13 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันอันดับท่ี 
1 กรุงเทพมหานคร 39 เหรียญทอง อันดับที่ 2 จังหวัดสงขลา 29 
เหรียญทอง และอันดับที่ 3 จังหวัด นครราชสีมา 22 เหรียญทอง
ส่งนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 3 รายการ 
ได้แก่ 
 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30
 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์. ระหว่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 
มีการแข่งขันทั้งหมด จำานวน 62 ชนิดกีฬา ประเทศไทยส่ง นักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน 51 ชนิดกีฬาทั้งหมด 981 คน ได้อันดับ 
กีฬาสากลเป็นอันดับที่ 3 จาก 11 ชาติ ได้รับ เหรียญทอง 
92 เหรียญ เหรียญเงิน 103 เหรียญ เหรียญทองแดง 122 
เหรียญ รวมทั้งสิ้น 317 เหรียญ
 การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 
6 – 13 ตุลาคม 2561 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 43 
ประเทศ มีกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 18 ชนิดกีฬา ซึ่งประเทศไทย 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 383 คน จำานวน 14 
ชนิดกีฬา ซึ่งผลการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 ได้รับ 
23 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และ 50 เหรียญทองแดง
 กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 3
 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ระหว่าง 
วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2561 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 
206 ประเทศ มีกีฬาท่ีแข่งขันท้ังหมด 31 ชนิดกีฬา ซ่ึงประเทศ
ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 88 คน ใน 20 ชนิด 
กีฬาผลการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 12 ได้รับ 5 
เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
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ผลผลิตที่ 2 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความสุข
และความภาคภูมิใจในกีฬาอาชีพ และพัฒนานักกีฬาสู่กีฬาอาชีพระดับนานาชาติโดยได้สนับสนุนนักกีฬา จำานวน 33 คน 
มากกว่าเป้าหมาย 3 คน (จำานวน 5 ชนิดกีฬา คือ กีฬากอล์ฟ จำานวน 10 คน กีฬาแข่งรถยนต์ จำานวน 2 คน กีฬาสนุกเกอร์ 
จำานวน 4 คน กีฬาเทนนิส จำานวน 9 คน และกีฬาโบว์ลิ่ง จำานวน 8 คน) และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 13 
ชนิดกีฬา 42 รายการ ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 25,245 ล้านบาท โดย
มีระดับความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อกีฬาอาชีพ จากการสำารวจความสุขของประชาชนในการมีส่วน 
ร่วมในกีฬาอาชีพ โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ ได้แก่ เป็นการสำารวจความสุขของผู้เก่ียวข้องที ่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศจากประชาชน องค์กรกีฬาอาชีพ ผู้ให้การสนับสนุน และบุคลากรกีฬาอาชีพ 13 ชนิดกีฬา โดยมี 
เป้าหมายความสุขและความภาคภูมิใจที่ระดับ 4.16

 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพ 
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้มีคุณภาพในทุกระดับ ที่จัดการแข่งขันในปี 2562 จำานวน 13 
ชนิดกีฬา 36 รายการ มีผลการดำาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80 และนอกจากการส่งเสริม 
และสนับสนุนรายการอาชีพ ยังได้มีการจัดทำาโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวยขึ้น 
เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในวงการกีฬามวย อันประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน
กีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ (B, C, A License) บุคลากรกีฬามวยเข้าร่วมรับการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรม 251 คน ผ่าน 
เกณฑ์การพัฒนา 243 คน คิดเป็นร้อยละ 96.81 ดังนี้ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B – License 1 รุ่น 
ผ่านการอบรม จำานวน 35 คน อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C – License รุ่นที่ 1 ผ่านการอบรม จำานวน 
59 คน อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ  ระดับ C – License รุ่นที่ 2 ผ่านการอบรม จำานวน 61  คน อบรมผู้ฝึกสอน
กีฬามวยไทยอาชีพ  ระดับ C – License รุ่นที่ 3 ผ่านการอบรม จำานวน 59 คน อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ 
A – License 1 รุ่น ผ่านการอบรม จำานวน 29 คน

 กิจกรรมหลักที่ 6 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุน นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ ดำาเนินการจัดทำากฎหมายลำาดับรองตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.  2556 แล้วเสร็จ 20 ฉบับ จากท้ังหมด 21 ฉบับ เพ่ือให้กีฬาอาชีพของประเทศไทย สามารถเป็น อาชีพ
ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ร้อยละของผู้บริหาร นักกีฬา บุคลากร และผู้จัดการแข่งขัน กีฬา
อาชีพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลำาดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 
84.41

ผลผลิตที่ 3 การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกีฬา
กิจกรรมหลักท่ี 7 การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา ให้มีมาตรฐานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รองรับการพัฒนานักกีฬาและการบริการประชาชน 
จัดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาให้มีมาตรฐานท้ัง 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถรองรับการพัฒนาทางการ
กีฬาและการบริการประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
มีการนำาหลักเกณฑ์ไปใช้ในการดำาเนินการและบริหารจัดการแล้ว 
และผ่านเกณฑ์จำานวน 9 ศูนย์ ดังนี้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

ร้อยละ 100, สำานักงานภาค 1 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 79, สำานักงานภาค 2 จังหวัด สุพรรณบุรี ร้อยละ 92, สำานักงานภาค 
3 จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 84, สำานักงานภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 92, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 72, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 80, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 76, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 72
 มีการยกระดับมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน 25 ศูนย์ และ 
กำาลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 12 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 37 ศูนย์ รวมทั้งปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และจัดซื้ออุปกรณ์   
วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนกลางให้มีความทันสมัยเพ่ือยกระดับสู่ “สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย”

กิจกรรมหลักท่ี 8 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดทำาองค์ความรู้ แล้วเสร็จจำานวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
1. การกระตุ้นเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้าด้วยการฝึกจนหมดแรงผสมผสานการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึก 
ความเร็ว ที่มีต่อความสามารถในการวิ่ง ในนักกีฬาประเภททีม  2. ผลของการฝึกความแข็งแรงชนิดเฉพาะควบคู่กับ
การวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำาๆ ระหว่างก่อนการแข่งขันต่อการปรับตัวด้านสรีรวิทยา สมรรถภาพทางกาย และ
ระดับความเข้มข้นอินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์ชนิดที่ 1 อินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์รวมกับโปรตีนชนิดที่ 3 คอร์ทิซอท
และอินเตอร์ลิวคิน-6 ในนักกีฬาฟุตซอล  3. การวิเคราะห์เส้นทางระหว่างสติ ความเมตตากรุณาต่อตนเอง การกำากับ
ตนเอง ความวติกกงัวล ดา้นการแขง่ขนักีฬาและความมัน่หมายในนักกีฬาระดบัเยาวชนไทย เพือ่การพฒันาโปรแกรม
สติและการยอมรับและพันธะสัญญาท่ีมีต่อความวิตกกังวลด้านการแข่งขันกีฬาและความม่ันหมายสำาหรับนักกีฬา 
เยาวชนไทย 4. การศึกษาเปรียบเทียบแผนการฝึกซ้อมแบบบูรณาการและแผนการฝึกซ้อมแบบปกติที่มีเวลาในการ
พายเรือระยะ 2,000 เมตร สมรรถภาพทางกาย และความแข็งแรงทางจิตใจ ของนักกีฬาเรือกรรเชียงคนพิการ        
5. การศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ช่วยลดการส่ันสะเทือนท่ีมีผลต่อแรงและการส่ันสะเทือนในการใช้ความเร็วท่ีเสริฟ
ที่แตกต่างกัน 6. การประเมินความต้องการจำาเป็น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 และนำาองค์ความรู้ที่จัดทำาแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้จริง จำานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องผลการฝึก
พลัยโอเมตริกควบคู่กับการยืดเหยียดกล้ามเน้ือแบบกระตุ้นระบบประสาทท่ีมีต่อความสูงในการกระโดดกับนักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  ชุดเยาวชนหญิง U18 ชิงแชมป์โลก 2) เรื่องผลของโปรแกรมการฝึกความเร็วที่เฉพาะ
เจาะจงกับกีฬาเทนนิส 6 สัปดาห์ทีมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมรรถนะทางกายในนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีม
ชาติไทย 
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กิจกรรมหลักที่ 9 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา
และบุคลากร ทางการกีฬาระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา
 มีการจัดหา และพัฒนาสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา และประเมินมาตรฐานการบริการพร้อมท้ังปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 จากการตรวจควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จำานวน 2,280 ราย 
พบผู้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จำานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.184

ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬา 
กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับ
ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรมหลักที่ 11 สร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมกีฬา 
 ดำาเนินการบริหารจัดการด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ โดยมีรายได้จากสิทธิประโยชน์ 318 ล้านบาทเศษ 
มีผู้สนับสนุนหลักจำานวน 9 ราย และมีการรณรงค์สร้างกระแสความต่ืนตัวด้านกีฬา ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร 
กีฬา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดงานกีฬาต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์ การ 
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการออกอากาศ รายการสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ตลอด 
24 ชั่วโมง ซึ่งมีจำานวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กกท. กว่า 20 ล้านคน และจากการสำารวจสถานีทีวีกีฬา พบว่า
มีผู้รับชมสถานีทีวีกีฬา ร้อยละ 5.16 
 การดำาเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การกีฬา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ จำานวน 31,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่
จำานวน 25,700 ล้านบาท โดยมีการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1) การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 “เจียงฮายเกมส์” 
และการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 2,111 ล้านบาท 
2) การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 13 ชนิดกีฬา 42 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 20,891 ล้านบาท 3) การ
แข่งขันรายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) จำานวน 11 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 8,536 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 12 ยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ที่มีมาตรฐานการให้บริการ 
เพื่อรับรองการพัฒนากีฬาและการออกกำาลังกาย  
 โดยการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาจังหวัดที่ กกท. ดูแล   
รวมท้ังมีการประเมินมาตรฐานการให้บริการเพื่อนำาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายกระดับศูนย์  
บริการทางการกีฬาของ กกท. ให้มีมาตรฐานและผลสำารวจพบว่าผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท.ประจำาปี 
2562 จำานวน 18,885,551 คน และมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.31 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  

 -   การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน รายการ  by Le Tour de France 2018 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 
 -   การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Asian Tour Qualifying school ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 
 -   การจัดการแข่งขันเจ็ตสกี รายการ Jet Ski World Cup ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561
 -   การแข่งขันกอล์ฟ  Thailand ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 
 -   การแข่งขันจักรยาน Tour of Thailand วันที่ 1 - 10 เมษายน 2562 
 -   การแข่งขันกอล์ฟ Lady European Tour ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 
 -   การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน นานาชาติเชียงราย วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
 -   การแข่งขันจักรยาน SAT Thailand Invitation ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562
 -   การแข่งขันบาสเกตบอล SAT Sisaket World Invitation ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2562 
 -   การแข่งขันวอลเล่ย์บอล SAT Thailand Volleyball Invitation ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562
 -   การแข่งขันจักรยานยนต์ โมโต จีพี 2019 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562
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การดำาเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR : Corporate Social Responsibility 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำาปีงบประมาณ 2562
	 การนำานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กกท.	 สู่การปฏิบัติ	 ด้วยภารกิจที่	 กกท.	 มีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา	

เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน	ติดต่อร่วมมือกับองค์กรกีฬา	สำารวจ	สร้าง	และปรับปรุงสถานกีฬา	กำากับและติดตามการดำาเนิน	

กิจการการกีฬา	 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้งนักกีฬา	 ผู้ฝึกสอนกีฬา	 บุคลากรกีฬา	 เมื่อพิจารณาจากภารกิจหน้าที่และบทบาทของ	

กกท.	จะพบว่า	กิจการของ	กกท.	เป็น	“ธุรกิจเพื่อสังคม”	คือ	การดำาเนินการที่พัฒนาสังคมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ	ซึ่งเป็นกระบวนการ	

ทำางานหลักของกิจการ	 โดยมีการดำาเนินการ	 อย่างต่อเนื่องมาตลอด	 กรอบแนวทางในการวางโครงสร้างด้านการแสดงความรับ	

ผิดชอบต่อสังคมของ	กกท.	มาจากองค์ประกอบหลัก	ดังนี้

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์พันธกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย	
เป็นองค์กรหลักทางการ	
กีฬาที่สามารถเชื่อมโยง	

สังคมไทยด้วย
เครือข่ายทรัพยากรที่มี	
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

“	การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยเป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนากีฬาของชาติ	

ควบคู่กับการเป็น	
องค์กรที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	อย่างยั่งยืน	”

1.	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.	ส่งเสริมการดำาเนินงาน							
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพ									
ลักษณ์และบทบาทองค์กรให้	
เป็นที่ยอมรับของสังคม

1.	เพื่อให้การกีฬาแห่ง
ประเทศ		ไทยเป็นองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม
2.	เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์		
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย	
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้าหมาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว

หมายถึง 
	 การดำาเนินงานในการดำาเนินกิจกรรมการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคมภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบ   
สวัสดิการท่ีดีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างความรัก
ความผูกพันให้เกิดข้ึนกับบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ท่ีมีศักยภาพให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าสามารถนำาพาองค์กรให้ 
ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินงาน
ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่  1  	
เป้าประสงค์     
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับสวัสดิการที่ดีมีความจงรัก
ภักดีต่อองค์กร ส่งเสริมบุคลากรท่ีมีศักยภาพให้ได้รับความรู้
เต็มตามศักยภาพมีขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด  		
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการที่การกีฬาแห่ง    
ประเทศไทยกำาหนด
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ 
เพิ่มสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละ 100   2. ร้อยละ 50	

  การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ
  การใช้สนามกีฬาเพื่อบรรเทาทุกข์
  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
  การสร้างจิตสำานึกในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
  การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรมกีฬา
  การประหยัดพลังงานเพื่อลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
  การรณรงค์การสร้างโลกสวยด้วยมือเรา
  การใช้สนามกีฬาเพื่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

แผนงานหลัก

ยุทธศาสตร์ที่  2  	

การดำาเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

หมายถึง 
 การดำาเนินงานท่ีนำาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด  โดยนำาวัสดุ  อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ มา 
ดำาเนินการทั้งในรูปแบบของกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การ 
ให้บริการ การอำานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วย
งานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

เป้าประสงค์ 	
กกท. มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนใน
การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด  		
1. จำานวนกิจกรรมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อให้ 
บริการแก่ประชาชน 50 กิจกรรม
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย 	
1. 50 กิจกรรม 2. ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่  3  	
การดำาเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

หมายถึง 

	 การดำาเนินงานท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความ 
สำาคัญ ในการรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้กลับคืนสู่สภาพท่ีมีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์แก่สังคม 
และ โลกอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์  	
กกท. เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 			
จำานวนกิจกรรมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าเป้าหมาย  
10 กิจกรรม
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3. การตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการฯ ประจำาปี 2562
 การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงมีความรู้ 
ในการป้องกันตนเองจากความป่วยไข้จึงดำาเนินกิจกรรมตรวจ 
สุขภาพประจำาปีให้แก่ พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ของ
กกท. ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำาหรับบุคลากรท่ีมีความต้องการเฉพาะ
อาทิตรวจสุขภาพตามภาวะเสี่ยงต่างๆ ด้วย

 วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมข้างต้นเป็นการดูแล
บุคลากรในองค์กร สร้างความรักความสามัคคีของคนในองค์กร
1. กิจกรรมปีใหม่ ประจำาปี 2562
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “กกท. 
จัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำาปี 2562”
 กิจกรรม “สงกรานต์สนุก สุขทั้ง กกท.” การกีฬาแห่ง 
ประเทศไทยมุ่งส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันงดงามของไทยและ 
สร้างความรักความสามัคคีให้กับบุคลากรในองค์กรโดยจัดพิธี
สรงน้ำาพระและพิธีรดน้ำาดำาหัวในเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหาร
รวมถึงอดีตพนักงานที่เกษียณอายุราชการแล้วมาร่วมงานถือ
เป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธ์ส่งต่อเจตนารมณ์การพัฒนา
องค์กรจากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมส่งเสริมการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภายในองค์กร

4. การให้บริการตรวจรักษา แก่บุคลากร กกท.
5. การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมทำาความสะอาดรอบๆ
บริเวณสนามราชมัลคลากีฬาสถาน เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการ ได้รับบรรยากาศท่ีดี 
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และเพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีดี เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2562

6. การกีฬาแห่งประเทศไทยรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุง
พลาสติก เพ่ือลดสภาวะโลกร้อนโดยจัดโครงการ “กกท. 
ลด งดใช้ถุงพลาสติก” เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2562

1. ให้บริการความรู้ทางด้านการกีฬา “ห้องสมุดกีฬา” และ “พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ” เปิดบริการห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ 
เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมาใช้บริการหาความรู้ทางด้านการกีฬา เพ่ือให้เป็นความรู้และสืบค้นต่อเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ท่ีมาใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภายนอกองค์กร
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2. การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ ให้เด็กและ
เยาวชนบริเวณใกล้เคียงได้ทำากิจกรรมของโรงเรียนรวมไปถึง 
ผู้สูงอายุได้ใช้บริเวณพ้ืนท่ี กกท. ทำากิจกรรมสันทนาการและออก
กำาลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีดีตลอดท้ังปี 
3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการกีฬา
แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562 ท้ังใน 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคี      
ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬา 
เม่ือ วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562 โดยในส่วนกลางจัดข้ึนภายใน 
สนามกีฬาหัวหมาก มีกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการ 
แข่งขันกีฬา มากมาย อาทิ 1) กิจกรรมสวนสนุก (ชิงช้าสวรรค์, 
เกมส์ยิงปืนจุกน้ำาปลา, บ้านลม, ปาโป่งมหาสนุก, ม้าหมุน,โยนห่วง, 
สไลเดอร์, ระบายสีปูนปาสเตอร์) 2) กิจกรรมเกมส์ต่างๆ 3) การ 
แสดงและการประกวดบนเวที 4) การตอบปัญหาชิงรางวัล 5) การ
ถ่ายรูปกับนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพที่มีชื่อเสียงของทีม 
ฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี 6) การจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์กีฬา 
7) การประกวดวาดภาพระบายสี 8) การทดสอบสมรรถภาพ 9) 
การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการให้คำาปรึกษา
ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล 10) การจัดการ แข่งขันกีฬา 
จำานวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำา ฟุตบอล 7 คน เทนนิส แบดมินตัน 
เทเบิลเทนนิส เทควันโด บาสเกตบอล ท้ังน้ีมีเยาวชนและผู้ปกครอง
ท้ังในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับสนามกีฬาหัวหมาก และพ้ืนท่ีโดยกรุงเทพฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 3,000 คน 

4. จัดกิจกรรมสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์น้ี มีมากกว่ากีฬา” 
การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านกีฬา      
จึงต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำาลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนากีฬาการออกกำาลังกายและนันทนาการให้เป็น  
วิถีชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และน้ำาใจนักกีฬา และให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถดูเล่นกีฬา 
ได้อย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีการเรียนการสอนกีฬา ซ่ึงการกีฬา
แห่งประเทศไทยให้บริการแก่เด็กและเยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เปิดสอนให้แก่เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6 - 18 ปี จำานวน 12 
ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำา เทนนิส  ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล 
ยิมนาสติก แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส เทควันโด มวย วอลเลย์บอล 
และลีลาศ ท้ังน้ีมีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนกว่า 
1,000 คน เปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 1 – 29 เมษายน 
2562 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ณ สนามกีฬาหัวหมาก ประโยชน์ท่ี 
ได้รับจากการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชน 
มีพัฒนาทางด้านทักษะกีฬา มีทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬาหรือ 
ออกกำาลังกาย และสร้างแรงจูงในการเล่นกีฬาให้สามารถพัฒนา
ฝีมือเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป
5. การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ 
ขาดแคลนในจังหวัดยะลา จำานวน 4 โรงเรียน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 
2562

6. การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับรัฐบาลบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำานวน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562
7. การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา “ปันน้อง สอนกีฬา” พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างและ 
ไอศกรีมแก่เด็กนักเรียนชาวเขาโรงเรียนบ้านห้วยทรายและโรงเรียนปุยคำา จำานวน 200 คน ณ จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2561
8. การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคส่ิงของเหลือใช้ อาทิเช่น เส้ือผ้า ของใช้ ตุ๊กตา ฯลฯ แก่มูลนิธิบ้านนกขม้ิน เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
2561

กิจกรรมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
1. กิจกรรม "ป่ัน ปัน ป่ัน" ร่วมแสดงพลังความดี ปันโอกาสส่งมอบ
จักรยาน 100 คันแก่เยาวชนท่ียากไร้ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานใน พิธีเปิดงาน 
"ปั่น ปัน ปั่น" เชิญชวนประชาชนและเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วม 
กิจกรรม CSR ปั่นจักรยาน พร้อมมอบจักรยาน 100 คัน ให้แก่
เด็กเรียนดีแต่ยากไร้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำาใจ ส่งมอบ 
จักรยานให้เยาวชนท่ีขาดโอกาส โดยมี นายอรรถฤทธ์ิ ศฤงคไพบูลย์ 
กรรมการ กกท., นายประชุม บุญเทียม ผู้อำานวยการ ฝ่ายกีฬา 
ภูมิภาค, นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล, นายมีชัย อินวู้ด ผู้อำานวยการสำานักงานควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา เยาวชน และประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
กว่า 1,000 คน ร่วมงาน ณ สนามช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 
จ.บุรีรัมย์ เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา 
2. กิจกรรม วิ่งมาราธอน เนื่องในวันสถาปนาการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย ครบรอบ 54 ปี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เชิญชวน 
ให้คน ออกกำาลังกาย เพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีดี บริเวณรอบการ 
กีฬา แห่งประเทศไทย เป็นระยะทางไม่เกิน10 กิโลเมตร โดยมีจำานวน
ผู้เข้าร่วมในการวิ่งครั้งนี้รวมไปถึงเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วม 
กิจกรรมน้ีจำานวนท้ังส้ิน 500 คน 
3. กิจกรรม “รักษ์ชายหาดราไวย์ ปันน้ำาใจสู่บ้านชาวเล” ณ 
หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานผลการดำาเนินงานของกองทุน
ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
“กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนสำาหรับใช้จ่าย เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา 
คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำาหนดกรอบงบประมาณสนับสนุนท้ังส้ิน 
4,960,000,000 บาท ซึ่งได้สนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ รวมทั้งการพัฒนากีฬา 
อาชีพและกีฬามวย ตลอดจนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพและกีฬามวย 
ได้มีการสนับสนุนกีฬาอาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพในการจัด
การแข่งขันกีฬาอาชีพรายการต่างๆ และการส่งแข่งขันกีฬาอาชีพ  
ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ระบบกีฬาอาชีพมีความยั่งยืน และ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยผลการให้การสนับสนุนกีฬาอาชีพ
ทำาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความต่ืนตัว เพื่อสร้างกีฬาอาชีพ อย่าง 
มั่นคง ต่อยอดสู่ความสำาเร็จในอนาคตได้ และยังคงสร้างมูลค่า 
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ทำาให้ผู้คนมีรายได้จากการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ และจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องให้ ประเทศ
ต่อไป การดำาเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจ 
เป็นการกระจายรายได้สู่จังหวัด เกิดการสร้างงาน และสร้าง 
รายได้ให้แก่ ท้องถิ่น ชุมชน สร้างความตื่นตัวให้แก่ ประชาชน หัน
มาสนใจกีฬาอาชีพมากย่ิงข้ึนรวมท้ังการสนับสนุน กีฬามวยเพื่อ
การอนุรักษ์ให้เป็นศิลปะประจำาชาติและเป็นการ ส่งเสริมศิลปะ 
แม่ไม้ของไทย รวมถึงการควบคุม กำากับ กฎหมายกีฬามวยโดย
ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯ สนับสนุนงบ ประมาณทั้งสิ้น
432,524,314 คิดเป็นร้อยละ  8.72% ของ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
เป็นการส่งเสริมกิจกรรม/สนับสนุนทางด้านเครื่องมือด้าน 
วิทยาศาสตร์การกีฬา ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ  
(ส่วนภูมิภาค) เพื่อให้สามารถต้ังคลินิกให้บริการนักกีฬาทั้งใน  
ระหว่างการแข่งขัน และระหว่างฝึกซ้อมได้ และสามารถจัดอบรม  
ให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา
2. กิจกรรมการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ  
(ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย) เพ่ือให้มีผู้เช่ียวชาญ 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์ และนักกายภาพบำาบัด และ 
เจ้าหน้าท่ีนวด สำาหรับดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและจัดให้มี
เวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬา    
3. การส่งเสริม/สนับสนุนเคร่ืองมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนกลาง เพื่อช่วยในการ 
พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา  
4. การควบคุมสาร ต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อการเก็บตรวจ 
กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน (Out of Competition) และ 
ในระหว่างการแข่งขัน (In-Competition) ท่ีสหพันธ์ให้การรับรอง  
สามารถดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยการเก็บ 
ตรวจสารต้องห้ามในกลุ่มนักกีฬาซ่ึงเป็นการเก็บตัวอย่างนักกีฬา
ทีมชาติไทยท่ีเตรียม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ นานาชาติ และ 
รายการมหกรรม กีฬา รวมทั้งการจัดการแข่งขันที่สมาคม
กีฬาดำาเนินการเป็นต้นโดยในปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯ 
สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 1,024,870,113 คิดเป็น ร้อยละ  
20.66% ของงบประมาณ ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
มี 2 แผนงาน 1) สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศท้ัง 
ในระดับชาติ/นานาชาติ มีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง
และให้เห็นผลในการแข่งขันในเกมส์นั้นๆ เช่น การเตรียม นักกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์  
รวมถึงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้เชี่ยวชาญประจำาปี  และการ 
จัดหาอุปกรณ์กีฬา โดยมีเป้าหมายด้านการพัฒนาของนักกีฬา
ให้ได้รับเหรียญรางวัลให้มากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์คือมีชนิดกีฬา
ใหม่ๆ ได้รับเหรียญมากข้ึนกว่าเดิมการส่งแข่งขันของสมาคมกีฬา 
แห่งจังหวัด มีเป้าหมายให้นักกีฬาของจังหวัดได้รับโอกาสมากข้ึน
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผล มีผลสัมฤทธ์ิคือมีนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ เกมส์การแข่งขันท่ี กกท. 
เป็นเจ้าของเกมส์ เช่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ทำาให้จังหวัดต่างๆ สามารถเพิ่มอัตรา 
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบ คัดเลือกระดับภาคได้ 
มากข้ึน ซ่ึงเป็นส่วน หน่ึงในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักกีฬาเข้า  
ร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดจนสู่ระดับชาติ 2) การพัฒนา     
บุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศเป็นการพัฒนาบุคลากรของสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เช่น ผู้ฝึกสอน 
ผู้ตัดสิน เป็นการบูรณาการร่วมกัน ของท้ัง 2 หน่วยงาน โดย กกท. 
ได้กำาหนดข้ึนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
เพื่อให้มีจำานวนผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน รวมถึงบุคลากรอ่ืนๆ ให้ครอบ
คลุมทุกด้านท้ังด้านเทคนิค ด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีงบ ประมาณ 2562 กองทุนฯ สนับสนุน 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,233,071,964 คิดเป็นร้อยละ  45.02% 
ของงบประมาณ ทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันและฝึกซ้อมที่มีมาตรฐาน 
และสามารถสร้างมูลค่า 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมุ่งส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ เช่นการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันระดับโลก ระดับเอเชีย การเป็นเจ้าภาพ จัดการ 
แข่งขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 
หลักเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬา (Sports HUB)
และใช้กีฬาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Sports Tourism) รวมท้ัง 
การสร้างกระแสจากการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกิจกรรม หลักๆ 
ดังน้ี 1. กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันระดับ 
นานาชาติ ซ่ึงการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นการผลักดัน 
ให้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสุขสู่สังคมสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีกับนานา ประเทศ ทำาให้มีเงิน 
หมุนเวียนในระบบธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นแก่ประเทศ 
รวมถึงอื่นๆ เช่น การจัดประชุมระดับนานาชาติกีฬาสมัครเล่น 
กีฬาอาชีพ กีฬามวย เป็นการจัดประชุมองค์กร นานาชาติของ
กีฬาที่สร้างความเชื่อมั่นต่อชาติสมาชิกในเวที ของการพัฒนา 
กีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 4. กิจกรรมการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีการจัดงานเลี้ยงมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่มี 
ผลงาน เน่ืองในงานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่คณะ 
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาและผู้เก่ียวข้องโดยในปีงบประมาณ
2562 กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 772,064,782  
คิดเป็นร้อยละ  15.56% ของงบประมาณทั้งหมด

ถนัด และไม่ใช่กีฬาสากล อันดับที่อาจไม่สามารถสะท้อนการ 
พัฒนาที่ชัดเจนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมนักกีฬาต้องมี 
การบริหารจัดการท่ีดีควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมท่ีมีวินัย ทำาให้การ 
พัฒนากีฬาเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยเร่ิมต้ังแต่การดูแลนักกีฬา
ตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อม การดูแลเรื่องสวัสดิการกีฬาเพื่อมิให้
มีความกังวลต่อการฝึกซ้อมการ แข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการให้
ทุนการศึกษา การดูแล เมื่อเจ็บป่วยและมอบรางวัลเมื่อประสบ 
ความสำาเร็จ และการพัฒนาไปสู่ การเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ ครอบคลุมนัก กีฬาทีมชาติทั่วไป นักกีฬาคนพิการ 
ทีมชาติไทย นักกีฬาจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากร กีฬาท่ีควร
จะพัฒนาควบคู่กันไป 
อย่างไรก็ตามการพัฒนากีฬาในปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ให้ความสำาคัญต่อการนำา   
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา โดยได้ 
อนุมัติงบประมาณให้กับ กกท. ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การดูแลด้านสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
การสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการท่ีม่ันคงและการช่วยเหลือ 
สวัสดิการตอบแทนผู้ทำาคุณประโยชน์ทางการกีฬา นักกีฬา/
บุคลากรกีฬา เป็นการสนับสนุนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 
สวัสดิการต่อเนื่อง และสวัสดิการเป็นครั้งคราว ให้แก่นักกีฬา 
และบุคลากรกีฬาที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เช่น 
เงินช่วยยังชีพนักกีฬาทุพพลภาพ เงินสวัสดิการค่าครองชีพราย 
เดือนสำาหรับกีฬาโอลิมปิกเกมส์/กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ เงินช่วย 
ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬา เงินช่วยเหลือครอบครัวนักกีฬาเงิน
บำารุงขวัญ ทุนการศึกษา เงินรางวัลเพ่ือขวัญและกำาลังใจนักกีฬา 
เงินจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย
และเงินช่วยเหลืออื่นๆ ปี โดยในปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯ 
สนับสนุนงบประมาณท้ังส้ิน 426,324,900 คิดเป็นร้อยละ8.59%
ของงบประมาณทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2562 มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศ 
ฟิลิปปินส์ ถึงแม้ผลการแข่งขันมิได้ เป็นไปตามเป้าหมาย ทำาให้มี 
จำานวนเหรียญที่ลดลง มีหลายๆ    ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน 
ของนักกีฬาไทยเช่น การบรรจุชนิด กีฬาทั่วไปที่ประเทศเจ้าภาพ

การกีฬา เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000,000 บาท ซึ่งเป็นนโยบาย 
ของรัฐบาลท่ีต้องการให้เกิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง 
เป็นรูปธรรม

ปัญหาและอุปสรรค
ความหลากหลายของชนิดกีฬา ประเภทกีฬาในปัจจุบัน ทั้งระดับ
เอเชียและระดับโลก ทำาให้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณใน 
การพัฒนาสมาคมกีฬาให้ครอบคลุมตามข้อเท็จจริงได้

แนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
เห็นควรปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลัก 
เกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ เรื่องการสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมกีฬาและการพัฒนากีฬา เพื่อให้ครอบคลุมตามข้อ 
เท็จจริงของกีฬาโลกในปัจจุบัน 
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การบริหารความเสี่ยง
ของ กกท.

 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำาเนินการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ ตามหลักการบริหารความเส่ียง สากล 
COSO–ERM มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลังกำาหนด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง ใน 
องค์กร ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุน การบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน สร้างความม่ันใจใน ระดับ หน่ึงว่า 
กกท. จะสามารถดำาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีกำาหนดตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. 2562) โดยคำานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 กกท. บูรณาการบริหารความเส่ียงร่วมกันในทุกฝ่ายและสำานักท่ีเก่ียวข้อง มีการมอบหมายและกำาหนดผู้รับผิดชอบ 
ในทุกสาเหตุแท้จริง และในแต่ละแผนการบริหารความเสี่ยง ดำาเนินการนำาข้อมูลและผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป้าหมายการดำาเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี คณะ 
กรรมการกำากับดูแลในทุกระดับ กล่าวคือ คณะกรรมการ กกท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
ภายในของ กกท. เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กกท. และรายงานต่อคณะกรรมการ กกท.
และคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำากับติดตามการดำาเนินงานและ 
รายงานผลให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ

การบริหารความเสี่ยง ปี 2562
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2562) ได้ตามเป้าหมาย กกท. ได้บริหาร 
ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ังปัจจัยภายในและภายนอกทุกด้าน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานขององค์กร กำาหนดค่าระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite : RA) และช่วงเบ่ียงเบน 
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance : RA) ให้เช่ือมโยง และสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีสำาคัญ และจัดทำา
แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้น สร้างความ เชื่อมั่นใน 
การประสบความสำาเร็จอย่างสมเหตุสมผล และมีการรายงานผลต่อคณะทำางาน คณะอนุกรรมการ และคณะ กรรมการ 
กกท. อย่างสม่ำาเสมอเป็นรายไตรมาส
 กกท. ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO – ERM ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ  
4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) 3. ด้านการเงิน (Financial) และ 4. ด้าน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance) สรุปได้ดังนี้
 พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัดที่สำาคัญขององค์กร โดย
มีปัจจัยเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับท่ี กกท. รับได้ ประกอบด้วย 7 ปัจจัยเส่ียง (13 สาเหตุ) โดยมีสาเหตุท่ีมีความเส่ียงสูงเกินกว่าระดับ
ท่ี กกท. ยอมรับได้ 4 ปัจจัย และจัดทำาแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง จำานวน 5 แผนโดยมีเป้าหมายและผลการ
ดำาเนินงาน ดังนี้

 กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน และส่งเสริมการกีฬาของประเทศตามยุทธศาสตร์ขององค์กรจึง
มีการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬา 
เพื่อการอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การบริการทางการกีฬา และการส่งเสริมและสนับสนุน 
อุตสาหกรรมการกีฬา

 ปัจจัยเสี่ยง RF1. 
รายการที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย
  เป้าหมาย ความสำาเร็จในการแข่งขันฯ (จำานวนเหรียญ/จำานวนรายการท่ีส่งแข่งขันฯ) ร้อยละ 60 

 แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง 
  1.เพิ่มการวิเคราะห์ผลการติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา

 ผลการดำาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ผลงานความสำาเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ กกท. ซ่ึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากรายการท่ีส่งแข่งขันฯ 
โดยได้รับเหรียญรางวัล จำานวน 300 รายการ จาก 443 รายการ ร้อยละ 67.72  ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้อันดับที่ 3  
ในการแข่งขันฯ และอันดับที่ 3 ในชนิดกีฬาสากล และกีฬาทั่วไป

 ปัจจัยเสี่ยง RF2. 
การพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  เป้าหมาย ผลทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ร้อยละ 90

 แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง 
  2. เพิ่มการติดตามผลการให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ครบถ้วน

 ผลการดำาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย กกท. สนับสนุนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์       
การกีฬาได้ตามความต้องการ จำานวน 36 สมาคม และ นักกีฬามีผลทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 3 ระยะก่อน 
การแข่งขันฯ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก จำานวน 891 คน จาก 982 คน ร้อยละ 90.73

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic)
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 ปัจจัยเสี่ยง RF3. 
 การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  เป้าหมาย นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่พัฒนาสู่กีฬาอาชีพระดับ
 นานาชาติ จำานวน 30 คน

 แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง 
  3. เร่งรัดประสานการดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนานักกีฬา   
     เยาวชนสู่นักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร จำานวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 
 กีฬาฟุตบอล กอล์ฟ วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

 ผลการดำาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถสนับสนุนนักกีฬา  
 เพื่อพัฒนาสู่กีฬาอาชีพระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์เดิมได้ จำานวน 
 33 คน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ กกท.

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operation)

 การให้บริการทางกีฬากับบุคลากรทางการกีฬาและประชาชนท่ัวไป  
เป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของ กกท. ซึ่งมีดำาเนินงานในด้าน 
ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การให้บริการด้านอุปกรณ์ 
สถานที่ และสิ่งอำานวยความสะดวก การให้บริการด้านสารสนเทศและสื่อ 
วิชาการการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในส่วน
ของการพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเป็นหลักสำาหรับประชาชน
ท่ัวไป กกท. ให้บริการด้านการจัดสถานท่ีและพ้ืนท่ีออกกำาลังกายท่ีหลากหลาย
ทั้ง ในอัตราที่เหมาะสมและที่ไม่คิดค่าบริการ เพื่อตอบแทนให้กับสังคม และ  
ประชาชนผู้มาใช้บริการให้มีความพึงพอใจอย่างสมเหตุสมผล โดยมเีป้าหมาย
และผลการดำาเนินงาน ดังนี้

 ปัจจัยเสี่ยง RF5. 
การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  เป้าหมาย ร้อยละ 90

 แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง 
  5. เร่งรัดกระบวนการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างและติดตามผลการบริหารงบลงทุน

 ผลการดำาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำาปี 2562 เท่ากับ 
621,846,299.43 บาท ร้อยละ 100 จากกรอบวงเงิน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) ปรับปรุงครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.62 

 ปัจจัยเสี่ยง RF6. 
มูลค่าเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  เป้าหมาย เท่ากับ 25,700 ล้านบาท

 ผลการดำาเนินงาน  เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการประเมินผลมูลค่าเศรษฐกิจ ประจำาปี 2562 ประมาณ 
31,538,612,861 บาท 

ปัจจัยเสี่ยง RF4. 
 ความพึงพอใจในบริการทางการกีฬาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 เป้าหมาย ระดับ 4.30

ผลการดำาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย จากผลการสำารวจพบว่าผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในบริการทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.31 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2561 
= 4.29) โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ประเมินดำาเนิน การสำารวจ 
โดยรายงานแจ้งปัญหาเม่ือพบ และดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานการให้บริการ 

3. ด้านการเงิน (Financial)

 กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมด้าน ต่างๆ 
โดยไม่มุ่งเน้นผลกำาไร  ดำาเนินงานเพ่ือประโยชน์การตอบสนองด้านสังคมมากกว่า รายได้ 
แต่ท้ังน้ี การบริหารจัดการด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำาคัญใน การสนับสนุน 
การดำาเนินงานด้านต่างๆ ในการพัฒนากีฬาของ กกท. ให้ประสบความสำาเร็จ 

4.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

(Compliance)

 ปัจจัยเสี่ยง RF7. 
บุคลากร กกท. ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป้าหมาย 
 ไม่เกิน 10 เรื่อง (ผลปี 2561) ผลการดำาเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย โดย กกท. มีข้อร้องเรียน ประจำาปี 2562 จำานวน 5 เรื่อง 
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การควบคุมภายใน

 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการ 
ดำาเนิน งานและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้
สามารถดำาเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดย มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (17 
หลักการ) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุม 
ภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเสนอรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน และส่งให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ภายใน 90 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ
 เม่ือวนัท่ี   27   ธนัวาคม    2562    เรยีบรอ้ยแลว้ โดยจดัทำารายงาน การประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ประจำาปี 2562 ประกอบด้วย 1. หนังสือรับรองการประเมิน ผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ 3. รายงานแผน 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) สรุปได้ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

  กกท. มีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบการดำาเนินงานตาม 
นโยบายของผู้บริหาร จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณให้พนักงานถือปฏิบัติการกำาหนดนโยบายในการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนตามตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานที่สำาคัญขององค์กร (KPI) โดยระบุ 
ไว้ในคำารับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป และมีการมอบอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสาย
งานบังคับบัญชา ซึ่งมีคำาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และลำาดับชั้น ตลอดจนกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กำากับดูแลสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การให้เงินรางวัลพิเศษ 
การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่สำาคัญให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ การ 
ควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกระบวนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร VRSAT การสนับสนุนให้ 
พนักงาน เข้ารับการอบรม พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ 
 อย่างไรก็ตาม กกท. ควรมีกระบวนการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และทันเวลา เพื่อ
ทดแทนบุคลากรที่เลื่อนตำาแหน่ง หรือเกษียณอายุ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 กกท. มีการประเมินความเส่ียง ตามหลักการมาตรฐาน COSO – ERM โดยกำาหนดวัตถุประสงค์และความเส่ียง 
ที่องค์กรยอมรับได้ ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนงานย่อย 
ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ ที่สำาคัญขององค์กร โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก การ 
ดำาเนินงาน และส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดำาเนินการระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกโดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อประเมินค่าระดับความรุนแรง 

ประเมินทางเลือก และบูรณาการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เพื่อลดระดับความรุนแรงของ ความ 
เสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำาหนด
 นอกจากน้ี มีการกำาหนดให้ผู้รับผิดชอบความเส่ียง จัดทำารายงานการบริหารความเส่ียง
เป็นรายไตรมาส โดยงานบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ประสานงาน ให้คำาปรึกษาและติดตามผล 
การดำาเนินงานแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือจัดทำารายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง 
ระดับองค์กร เสนอผู้บริหาร คณะทำางาน และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภาย 
ในของ กกท. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำากับ ดูแล ติดตามและให้คำาแนะนำาการบริหาร ความ 
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และนำาเสนอคณะกรรมการ กกท. อย่างสม่ำาเสมอเป็นรายไตรมาส
 กกท. มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต ในการจัดทำาแผนการปฏิบัติงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ITA) ตามแนวทางของ
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 กกท. มีกิจกรรมการควบคุมการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ โดยมีการกำาหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานที่สำาคัญ การรายงานผลการดำาเนินงานต่อ 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำาเสมอ มีการมอบหมายอำานาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละ 
ตำาแหน่งอย่างชัดเจนและมีการควบคุมสอบทานงานตามขั้นตอนสายงานบังคับบัญชา โดยมี
ระบบติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
นอกจากนี้ กกท. ดำาเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยนำาระบบสารสนเทศใช้ในการ 
สนับสนุนการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (ระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ : 
Strategic Management Intelligent System : SMIS) การจัดทำาบัญชีทรัพย์สินและกำาหนด
ผู้รับผิดชอบ การแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีกลไกระบบควบคุม 
และตรวจสอบงาน     ที่นอกเหนือจาก JD มีการแต่งตั้งคณะทำางาน คณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ ติดตาม กำากับ ควบคุมงานที่เป็นงานพิเศษและหรือเป็นงานที่ กกท. ให้ความสำาคัญเป็น 
พิเศษ ตลอดจนการติดตามและสอบทานการดำาเนินงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ กกท. 
และจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
 
 กกท. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนและการดำาเนินงานของ กกท. ได้แก่ ระบบ Website ของ กกท. 
(www.sat.or.th) ระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ของ กกท. (Outlook) เพื่อสื่อสารข่าวสารของ 
กกท. และข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร กำาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่าน 
ระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำาสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ที่จำาเป็น ทั้งในเรื่องการเงิน ผลการดำาเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ได้จัดให้มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น 
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ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินการตามแผน
การตรวจสอบประจำาปี พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย 
โดยแบ่งเป็นกิจกรรมและสัดส่วนการดำาเนินงาน รวมทั้งสรุปผลการดำาเนินงานดังนี้

1. งานตรวจสอบและงานให้ความเชื่อมั่น มีสัดส่วนการดำาเนินงาน 45.24% การดำาเนินงานได้ตามแผน  
โดยมีงานตรวจสอบและสอบทาน จำานวน 15 กิจกรรม 
2. งานให้คำาปรึกษา มีสัดส่วนการดำาเนินงาน 8.54 % การดำาเนินงานได้ จำานวน 20 กิจกรรม
3. งานตรวจพิเศษ มีสัดส่วนการดำาเนินงาน 5.22 % ไม่ได้รับมอบหมายงานตรวจพิเศษ 
4. งานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ มีสัดส่วนการดำาเนินงาน 34.80 % 
ดำาเนินงานได้ตามแผน จำานวน 37 กิจกรรม ดำาเนินการไม่ได้ตามแผนจำานวน 1 กิจกรรม ในประเด็นการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ร่วมกับ สตง. กำาหนด 2 ครั้ง ดำาเนินการได้ 1 ครั้ง 
5. งานบริหารทั่วไป มีสัดส่วนการดำาเนินงาน 5.65% การดำาเนินงานได้ตามแผน โดยมีจำานวน 12 กิจกรรม

การตรวจสอบภายใน 

ตามแผน

งานตรวจสอบและ
งานให้ความเชื่อมั่น

งานตามแผนกลยุทธ์ งานบริหารทั่วไปงานให้คำาปรึกษา งานตรวจพิเศษ

ที่ดำาเนินการ

มีการประชุมภายในฝ่าย ประชุมผู้บริหารระดับสูงมีการออกคำาส่ัง ประกาศ เพื่อสื่อสารและ 
ติดตามข้อมูลที่สำาคัญขององค์กร จากผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงานโดยทั่วถึงผ่านระบบ 
Intranet ขององค์กร ซึ่งทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
หนังสือ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 กกท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดย 
ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติ 
งานให้เป็นไปตามแผนงานจัดให้มีการประชุมภายในระหว่างฝ่ายและสำานัก เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (KPI) และนำาเสนอที่ประชุมคณะทำางาน คณะอนุกรรม
การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กกท. เป็นรายไตรมาส ตลอดจนการสอบทานการ 
ตรวจสอบและประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผู้ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ กกท. ซึ่ง
มีความเป็นอิสระในการดำาเนินงาน โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถรายงาน
โดยตรงไปยังผู้บริหารสูงสุด 
 กกท. ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งสนับสนุน 
ให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีความเป็นอิสระ โดยกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสาย
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ กกท. และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
กำากับดูแล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุ 
เป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในและการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการดำาเนินงาน ของ 
กกท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้จ่ายและลงทุนได้อย่างคุ้มค่า มีการจัดทำา 
รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ ตามกำาหนดเวลา มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และการดูแล 
รักษาทรัพย์สิน มิให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายและ 
สำานัก สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ ผู้ว่าการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ กกท. ได้ดำาเนินการ 
จัดทำาการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนงานย่อย (ระดับ 7-9) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำาเนินการตรวจสอบ/สอบทานการดำาเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปได้ดังนี้

1. งานตรวจสอบและงานให้ความเชื่อมั่น 
โดยดำาเนินการสอบทานจำานวนทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ดังนี้

1.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
กกท. โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
 1. ควรเร่งรัดการจัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงให้ 
สอดรับกับการจัดทำาแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการ 
ตรวจสอบประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 2. ควรระวังเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. การอนุมัติ 2.การจดบันทึกข้อมูล  
3. การดูแลรักษาทรัพย์สิน
 3. ควรเพิ่มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร
 4. ควรจัดทำาผังการไหลของงาน (Flowchart) ให้ครบ
ทุกกระบวนงาน
 5. ควรเพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้ 
พนักงานทุกคนในส่วนงานทราบโดยท่ัวกันโดยมีข้อแนะนำา/ข้อ 
เสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ ควรเร่งรัดการจัดทำาร่าง 
แผนการบริหารความเส่ียงให้สอดรับกับการจัดทำาแผนการตรวจ
สอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำาปีของฝ่ายตรวจ 
สอบภายใน

1.2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยมี 
ประเด็นที่ควรปรับปรุงเรื่องการย่ืนแผนการบริหารจัดการ 
แข่งขัน และการยื่นคำาขอรับการช่วยเหลือตามแบบ ครช ไม่ทัน 
ตามกำาหนด โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ดังนี้
 1. ควรจัดทำาทะเบียนคุมการนำาส่งเอกสารจากผู้จัดการ
แข่งขันฯ เพื่อป้องกันความสับสนของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่อง 
และป้องกันไม่ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพกระทำาผิดขั้นตอน 
ตามกฎหมาย
 2. ควรมีการประชุม ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัด
ส่งเอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุนกับผู้จัดการแข่งขัน 
ให้ชัดเจน

ผลการดำาเนินงานโดยสรุป

 3.เ น่ืองจากระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติผู้ ย่ืนคำาขอ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำาขอรับการช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 (พิมพ์ครั้ง ที่ 2) ถูกยกเลิก ไม่ได้ใช้แล้ว       
จึงควรทำาความเข้าใจและแจ้งผู้ เกี่ยวข้องทราบเพื่อป้องกัน  
ความสับสนของผู้ปฏิบัติงาน
1.3 การบริหารสำานักงาน กกท. 
ภาค 2 โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
 1. ควรปรับปรุงการควบคุมภายในด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งไม่มีการลงเวลาปฏิบัติงานเพื่อนำามาใช้   
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืม
 2. มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ค่อนข้างมาก และเลขที่ 
ติดกัน เช่น เล่มที่  001/01 – 03 เป็นต้น จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ 
ชี้แจงว่า มีการเปลี่ยนบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่จึงเกิดความ 
ผิดพลาดบ่อยครั้ง
 3. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก มีการเก็บรักษาเงิน
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 ข้อ 62 วรรค สาม 
ให้หน่วยผู้ให้เบิกเก็บรักษาเงินสดไว้ไม่เกินวันละสามหม่ืนบาท 
ถ้าเกินจะต้องนำาฝากธนาคารทันที และหากมีความจำาเป็นจะต้อง 
เก็บรักษาเงินสดไว้เกินกว่าสามหมื่นบาทให้เสนอผู้ว่าการหรือ
ผู้ที่ว่าการมอบหมายพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
 4. ไม่มีการกำาหนดผู้ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
 5. ไมม่กีารอนุมตัิรายชื่อผูฝ้ึกสอน และยังไมม่ีการตรวจ
สอบรายชื่อนักกีฬาว่ามีความซ้ำาซ้อนกับโครงการอื่น 
 6.มีบางชนิดกีฬายังไม่มีการเบิกจ่ายให้กับนักกีฬา 
เป็นปัจจุบัน

 7. ไม่มีการจัดทำาสมุดลงเวลาปฏิบัติงานประจำาวันให้ 
พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สนาม
 8.ยังไม่ได้ส่งสำาเนาสัญญาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานให้ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง ดังนี้
 1. จัดทำาใบลงเวลาปฏิบัติงานตามเวลาที ่มาจริง         
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเก็บสมุดลงเวลาและ 
จัดทำาสรุปวันขาด ลา มาสาย เป็นประจำาทุกเดือน
 2. ถ่ายสำาเนาใบลงเวลาปฏิบัติงาน ใบลา หนังสืออนุมัติ 
ไปราชการเก็บไว้เป็นต้นฉบับที่งานบริหารฯ เอกสารฉบับจริงใช้
แนบกับเอกสารหักล้างเงินยืม
 3. ต้องมีการสอนงานกับบุคลากรที่เข้ามาทำางานใหม่ 
และกำาชับให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น
 4. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ 
และให้ผู้บริหารกำากับดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิด
 5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึน มา
คณะหน่ึง หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิด ชอบ 
ในการจัดทำาร่างขอบเขตของงาน
 6. เร่งรัดการตรวจสอบความซ้ำาซ้อนของรายชื่อนัก   
กีฬาและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้กับนักกีฬาทุกชนิดกีฬาให้เป็น
ปัจจุบัน
 7. ต้องจัดทำาสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน และส่งสัญญาจ้างให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.4 การบริหารสำานักงาน กกท. ภาค 3 โดยมีประเด็นที่ควร
ปรับปรุงดังนี้
 1. ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สนามกีฬางบบริหารสนาม
กีฬา มีสัญญาที่ครบกำาหนด แต่ยังไม่ได้หักล้างทั้งสิ้น จำานวน 7 
สัญญา ซึ่งเป็นรายการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 

 2. ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ พบว่า สัญญาที่ครบ 
กำาหนด แต่ยังไม่ได้หักล้างทั้งสิ้น จำานวน 400 สัญญา โดยแบ่ง 
เป็นสัญญาที่สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 10 สัญญา มกราคม 43 
สัญญา กุมภาพันธ์ 93 สัญญา และมีนาคม 254 สัญญา จาก
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่าเป็นรายการสานฝันฟุตบอลไทยไป
ฟุตบอลโลก จำานวน 340 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 85 ของจำานวน 
สัญญาที่ครบกำาหนดแต่ยังไม่ได้หักล้าง 
 3. ลูกหนี้เงินยืมที่ค้างนาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จำานวน 178 สัญญา โดยมียอดเงินทั้งสิ้น 17,674,734.29 บาท 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลูกหนี้สัญญาเงินยืม ไตรมาส 
1 และไตรมาส 2 มีสัญญาเงินยืมจำานวน 1,001 สัญญา 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวนเพิ่มขึ้น 
271 สัญญา
 4. เอกสารประกอบการเบิกและหักล้างเงินยืมค่าตอบ 
แทนเจ้าหน้าที่ ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 กับ 
สมุดลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้ง 
ไม่มีใบลา และใบแทนเวรประกอบการหักล้างเงินยืม
 5. เอกสารการชี้แจงประกอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค
ขาดความน่าเชื่อถือ
 6. มีการขอใช้สถานกีฬาโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การเช่าใช้โดยมีกำาหนดการตั้งแต่เวลา 8.30 - 22.00 น. (สนาม 
ฟุตบอล) แต่ไม่มีการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคจากผู้มาขอใช้ 
บริการ
 7. โครงการศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำาไม่ควรทำาเป็นบันทึก   
ข้อตกลงควรจัดทำาเป็นรูปแบบสัญญาเน่ืองจากผู้ดำาเนินการเป็น
บริษัทฯ เอกชน 
โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้
 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 
2557 ข้อ 34 และส่วนที่ 5 ข้อ 38-44
 2. ผู้บริหารควรกำากับดูแลผู้ปฏิบัติให้ดำาเนินการตาม 
ข้อบังคับฯ และนำาข้อบังคับฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิด 
เป็นวัฒนธรรมภายในภาค 3
 3. ผู้บริหารต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องลูกหนี้เลย 
กำาหนดและยังไม่ได้หักล้างเงินยืมที่มีชื่อผู้ยืมเงินคนเดียว จำานวน
มากกว่า 10 สัญญา โดยมีสัญญาเงินยืมที่ยังคงค้างของแต่ละ 
คนเป็นจำานวนมาก พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำาเนินการหักล้างเงินยืม 
โดยต้องดำาเนินการกับลูกหน้ีเลยกำาหนดชำาระให้แล้วเสร็จภาย
ใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในเอกสารฉบับนี้
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 4. ผู้บริหารต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องลูกหนี้ค้าง 
นาน พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำาเนินการหักล้างเงินยืม และให้ปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ 
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 5 ข้อ 44 ให้ 
แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในเอกสารฉบับนี้
 5. ให้ฝ่ายกีฬาภูมิภาคต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จ จริง
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีสนามทุกคนท่ีไม่ 
ลงชื่อและเวลาในสมุดลงเวลาการมาปฏิบัติงาน แต่มีลายมือ ชื่อ 
เบิกเงินในเอกสารหักล้างเงินยืม ซ่ึงไม่สอดคล้องตรงกัน รวมท้ัง   
เอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมยังไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มี ใบลา 
ประกอบในวันที่ไม่มาทำางาน ไม่มีใบเปลี่ยนเวรในกรณีมีการ 
เปลี่ยนเวลาการทำางานกัน เป็นต้น เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงิน 
เป็นไปตามข้อบังคับฯ
 6. ผู้บริหารสำานักงาน กกท. ภาค 3 ต้องกำากับให้เจ้า 
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารหักล้างเงินยืม     
ต้องมีการสอบทานใบลงเวลาปฏิบัติงานจริงกับเอกสารใบลงชื่อ           
เบิกเงินในการหักล้างเงินยืมให้ถูกต้องตรงกัน และ เอกสารแนบ 
เช่น ใบลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และอนุมัติไปราชการ เป็นต้น 
ต้องมีประกอบในการหักล้างเงินยืมให้ครบถ้วน หากไม่มีประกอบ 
ให้ทำาหนังสือชี้แจงเหตุผลท่ีเหมาะสมเป็นหลักฐานประกอบโดย 
ต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้างานท่ีกำากับดูแลผู้ช่วยปฏิบัติ 
งานหรือเจ้าหน้าท่ีสนาม ไม่ควรมีการให้มีหนังสือช้ีแจงจากหัวหน้า
งานในเรื่องดังกล่าวเป็นบุคคลเดิมซ้ำาๆ กันเป็นประจำาหรือเป็น 
การขาดการลงชื่อมาปฏิบัติงานเป็นเดือน หากมีกรณีดังกล่าว 
เกิดข้ึนให้ดำาเนินการเรียกบุคคลน้ันมาสอบถามและควรมีมาตรการ
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น จัดทำาหนังสือแจ้งเตือน หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะดำาเนินการไล่ออก เป็นต้น
 7. ผู้บริหารสำานักงาน กกท. ภาค 3 ต้องมีระบบควบคุม
ภายในด้านการบริหารบุคลากรท่ีเข้มงวดและนำาไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นเรื่อง
สำาคัญในการบริหารงาน
 8.ใบลงเวลาท่ีมาปฏิบัติงานจริงในแต่ละวันกับใบลง
เวลาท่ีเป็นเอกสารหักล้างเงินยืมตอนส้ินเดือนจะต้องถูกต้อง
ตรงกัน รวมทั้งข้อมูลวันขาด ลา มาสาย การแลกเปลี่ยนเวร 
และราชการต้องตรงกัน
 9. การให้ใช้สนามกีฬาควรมีการเรียกเก็บค่า 
สาธารณูปโภคจากผู้มาใช้บริการ เนื่องจาก กกท.มีค่าใช้จ่าย  
ด้านสาธารณูปโภคท่ีจะต้องถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก 
และไม่สามารถขอยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ จึงมีความจำาเป็น  
ต้องเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคจากผู้มาขอใช้บริการ

 5. เห็นควรนำาเสนอการโอนเงินระบบ Electronic เข้ามา
ใช้ในการบริหารจัดการ
 6. ตามแนวปฏิบัติที่ดีหากมีการขีดฆ่าทั้งตัวเลขและ 
ตัวอักษร ควรยกเลิกใบเสร็จใบนั้นและออกใบเสร็จใหม่แทน 
โดยได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดำาเนินการปฏิบัติในคราวต่อไป

 1.6 การบริหารงบประมาณ (งบลงทุนและงบ
เงินอุดหนุน) โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
 งบลงทุนอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงครั้งที่ 3
วันที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2592 วงเงิน  571,736,800.00 
บาทและมีผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที ่ 4 เป็นเงิน
346,347,434.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.65 ผลเบิกจ่าย 
งบรายจ่ายลงทุนสะสม ต่ำากว่า เป้าหมายตามมติ ครม. คิด 
เป็นร้อยละ 38.35 
โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปรับปรุง ดังน้ี ให้ดำาเนิน
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนโดยดำาเนินการ 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

1.7 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กร 
โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
  ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลการเปิดเผยความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ได้ ร้อยละ 100 
โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนว ทางแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
 1. ควรมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารแบบเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานให้
ครบ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตามทราบรายละเอียด 
ของผู้รายงานว่ามีความขัดแย้ง คือใครและมีรายละเอียดอย่างไร 
และเพ่ือเป็นหลักฐานหากเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เกิดขึ้น
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำาคัญใน 
การเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี 
ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 
 3. ควรมีการจัดเก็บจำานวนรายการตอบกลับให้ครบถ้วน
 4. ควรดำาเนินการจัดทำาสรุปรายงาน เรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ เนื่องจากข้อมูล 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นข้อมูลท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
โยกย้ายของพนักงานภายในหน่วยงาน

 10. การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานกีฬาที ่อยู ่ใน 
ความดูแลของ กกท. โดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเช่าใช้จาก 
หน่วยงานต่างๆ นั้น สามารถกระทำาได้ แต่มิควรยกเว้นการเก็บ
ค่าสาธารณูปโภค จึงควรอธิบายทำาความเข้าใจกับหน่วยงานที่
มาขอใช้บริการ
 11. กรณีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเห็นควรให้หารือ 
ไปยังสำานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาเนื้อหาในบันทึก ข้อ 
ตกลงดังกล่าว

1.5 การบริหารสำานักงาน กกท. ภาค 5 โดยมีประเด็นที่ควร
ปรับปรุงดังนี้
 1. การยกเลิกเช็คไม่เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ข้อ 28 การระงับ 
การจ่ายเงินตามเช็คเมื่อเช็คสูญหายหรือการยกเลิกเช็ค ให้เป็น 
ไปตามที่ผู้ว่าการกำาหนด
 2. ค่าสาธารณูปโภคของสำานักงาน กกท. จังหวัด 
ภายใต้สังกัด สำานักงาน กกท. ภาค 5 พบว่า ค่าน้ำาประปา 
สำานักงาน กกท. จังหวัดน่านและสำานักงาน กกท. จังหวัด 
เชียงใหม่ สูงผิดปกติ เนื่องจากท่อประปาใต้ดินแตกและมิเตอร์ 
น้ำาเสีย
 3. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินของสำานักงาน กกท.
จังหวัดเชียงรายมีการเก็บเงินรายได้ในระยะเวลาท่ีนานโดยไม่ได้
นำาส่งเงินเข้าบัญชี

 4. การขีดฆ่าแก้ไขใบเสร็จรับเงินทั้งในส่วนของตัวเลข 
และตัวอักษร 
โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
 1.  ให้จัดทำาอนุมัติขอยกเลิกเช็คทั้ง 3 ฉบับ เพื่อให้เป็น 
ไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ 
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
 2. หากมีเหตุการณ์ในเรื่องค่าสาธารณูปโภคที่มีความ
ผิดปกติ ผู้อำานวยการสำานักงาน กกท. ภาค 5 ควรสอบข้อเท็จ 
จริงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เนื่องจากสำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นมีข้อเสนอแนะให้ กกท. ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 
โดยให้สำานักงาน กกท. ภาค ทุกแห่ง ต้องดูแลกำากับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดในสังกัดอย่างสม่ำาเสมอซึ่งสำานักงาน 
กกท. ภาค ต่าง ๆ มีหน้าที่กำากับดูแลหน่วยงานในสังกัด
 3. ต้องมีการขออนุมัติต่อผู้ว่าการเป็นกรณีพิเศษใน 
การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 
หมวด 4 การนำาเงินฝากธนาคาร ข้อที่ 73 แต่การเก็บรักษาเงิน
ไว้ไม่ควรเก็บไว้เกิน 7 วัน
 4. ผู้บริหารต้องหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม โดย
ควรหารือในภาพรวมของทั้งประเทศ เช่น การทำาหนังสือไปถึง 
ธนาคารกรุงไทย สำานักงานใหญ่เพื่อขอให้ลดค่าธรรมเนียม    
การโอนเป็นกรณีพิเศษให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยท่ัวประเทศ 
เป็นต้น
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กระแสไฟฟ้า ในทุกจุด โดยการจดแต่ละจุดให้มีความต่อเนื่อง
 4. ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ควรมีการต้ังงบประมาณ
สำารองฉุกเฉินจากเงินรายได้จากการดำาเนินงานเป็นค่าบำารุง 
รักษาและซ่อมแซม กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เฉพาะหน้า ในพื้นที่ให้ 
บริการหารายได้ เพ่ือจะได้ทราบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการให้บริการ
ที่เป็นยอดเงินจริง
 5. จุดให้บริการที่เป็นหน่วยงานย่อยที่จัดหารายได้ควร
มีการต้ังงบประมาณจากเงินรายได้เป็นค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและความคล่องตัว 
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมได้ทันท่วงทีพร้อมใช้งานและให้ 
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ให้ดำาเนินการทำาบัญชีเงินสำารองของ กกท. และเปิด 
บัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่ง โดยให้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 7. กกท. ควรจัดทำาระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการดำาเนิน
การติดตามลูกหน้ีที่ครบกำาหนดและไม่ดำาเนินการหักล้างเงินยืม 
ลูกหนี้ค้างนาน
 8. ให้นำาเสนอมาตรการการติดตามลูกหนี้ค้างนานเป็น
ลายลักษณ์อักษร และหากมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการก่อนขาด
อายุความ
 9. เร่งรัดดำาเนินการลูกหนี้ปี 2552 และ 2553 จำานวน 
2 สมาคม

1.10 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 
โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
 ไม่มีการแต่งต้ังจากหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดทำาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง ดังนี้
 การจัดทำาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด              
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ในการซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้าง 
ก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ
ในการจัดทำาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

1.11 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อม
ฐานข้อมูลเนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม และยังไม่ 
สามารถส่งมอบงานตามสัญญาเลขที่ 39/2561 ได้ ซึ่งสิ้นสุด 
สัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทำาให้ไม่สามารถใช้งาน 
ระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างควรรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ว่าการ 
และควรจัดทำาหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำาเนินการและกำาหนด    
กรอบระยะเวลาการส่งมอบงานให้ชัดเจน โดยให้ผู้ว่าการลงนาม
ถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีผู้รับจ้างยินยอม 
ชำาระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หรือหากผู้รับจ้างไม่ 
สามารถดำาเนินการส่งมอบงานได้ ให้พิจารณาบอกเลิกสัญญา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจการจ้างควรรายงานความคืบหน้า
ให้กับผู้ว่าการ และควรจัดทำาหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำาเนินการ 
และกำาหนดกรอบระยะเวลาการส่งมอบงานให้ชัดเจน โดยให้ผู้ว่า
การลงนามถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ี ผู้รับ
จ้างยินยอมชำาระค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน หรือหากผู้รับจ้าง
ไม่สามารถดำาเนินการส่งมอบงานได้ ให้พิจารณาบอก เลิกสัญญา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 1. งานให้คำาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้กับผู้รับตรวจ จำานวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง
 2. งานตรวจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายตรวจ
สอบภายในไม่ได้รับมอบหมายงานตรวจพิเศษ
 3. งานตามแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน ทั้ง 5 หัวข้อ มีการดำาเนินการได้ตามแผนการปรับปรุง 
โดยมี 1 เรื่องที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ ได้แก่ การประชุมคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. งานธุรการและการบริหารท่ัวไป จำานวน 12 กิจกรรม 
ดำาเนินการได้ตามแผนทั้งหมด

 
1.8 กระบวนการกำากับ ดูแล และการขับเคลื่อนการพัฒนา
นักกีฬาในส่วนภูมิภาค โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้
 1. การดำาเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา จึงทำาให้
การคัดเลือกนักกีฬาเข้าโครงการล่าช้า
 2. การอนุมัติรายช่ือผู้ฝึกสอนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการดำาเนินโครงการฯ
 3. การทดสอบสมรรถภาพทางการนักกีฬาโครง
การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศไม่ได้กำาหนดเกณฑ์การผ่าน/
ไม่ผ่าน ไว้ว่าควรเป็นระดับใด โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
 1. ฝ่ายกีฬาภูมิภาคควรมีการสรุปผลการดำาเนินการ 
เป็นระยะๆ พร้อมทั้งเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการบริหาร 
โครงการฯ เพ่ือสามารถปรับเปล่ียนการดำาเนินงานให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ได้
 2. ฝ่ายกีฬาภูมิภาคควรปฏิบัติตามประกาศคณะกรรม
การบริหารโครงการ เร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของนักกีฬา
และผู้ฝึกสอนและดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลของรายช่ือนักกีฬา 
และผู้ฝึกสอน ในทุกโครงการ ให้เป็นปัจจุบัน ท่ีอยู่ใน ความดูแล 
ของฝ่ายกีฬาภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และการ 
ตรวจสอบ ป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำาซ้อนของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินโครงการ
 3. ในรูปเล่มเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ ควรมีการ 
กำาหนดเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน การทดสอบสมรรถภาพของ แต่
ละชนิดกีฬาเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ บริหาร โครง 
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เรื่อง กำาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการดำาเนินโครงการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Sports Hero) หมวด 5  การพิจารณานักกีฬา

และผู้ฝึกสอนเข้าร่วมโครงการ ออกจากโครงการ และย้ายสังกัด 
ข้อ 13 การพิจารณานักกีฬาและผู้ฝึกสอนออกจากโครงการ 
(4) ไม่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายหรือทดสอบไม่  
ครบตามจำานวนครั้งหรือไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบท่ีคณะกรรม
การกำาหนด  และควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กำาหนด 
ไว้ให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการร้องเรียนของนักกีฬาและผู้ฝึก 
สอนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 
1.9 การบริหารการเงินและบัญชี โดยมีประเด็น
ที่ควรปรับปรุงดังนี้
 1. มีการขอยกเว้นค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภคโดย
มีการขอใช้สถานที่ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. และพบอัตรา 
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ไป จำานวน 4,440 บาท 
 2. การจัดเก็บเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของ
สมาคม และผู้เข้าใช้พื้นที่มีความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน
 3. พบว่า ไม่มีการจ่ายเงินรายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
บำารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ แต่มีการจ่ายเงินค่า 
บำารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณ
 4. มีลูกหน้ีค้างนานจากกิจกรรมของ กกท. ท่ีเป็นบุคคล
ภายนอก 
โดยมีข้อแนะนำา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
 1. เพื่อให้การดำาเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ใน
การออกใบเสร็จรับเงิน เห็นควรให้เข้มงวดในการออกใบเสร็จรับ
เงิน โดยควรมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนนำาใบเสร็จให้ผู้ 
ชำาระเงิน และไม่ควรประทับรายชื่อผู้รับเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ 
เกิดปัญหาในการรับช่วงงานในแต่ละเวลา
 2. ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ต้องเรียกเก็บค่า 
สาธารณูปโภค โดยให้ผู้ขอใช้สถานท่ีเป็นผู้ชำาระค่าสาธารณูปโภค
ตามที่ใช้จริง และไม่สามารถยกเว้นหรือลดหย่อนได้ 
 3. ฝ่ายกีฬาสถาน ควรมีการควบคุมการจดมิเตอร์ค่า
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562

ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ
ที่ 19/2562 ลงวันที่ 15 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

  1. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์   ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม   กรรมการ 
  3. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์   กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ

 คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ 
อำานาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. และได้ดำาเนินการประชุม 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้ง จำานวน 5 ครั้ง และการประชุมเฉพาะเรื่อง 2 ครั้ง ตามรายงานที่สรุปสาระ
สำาคัญได้ดังนี้

1. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 1.1 อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนการตรวจสอบประจำาปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และอนุมัติแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำาปีงบประมาณ (พ.ศ. 
2563 – 2565) 
 1.2 ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
 1.3 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ 
รวมท้ังประเมินตนเอง ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 
รวมท้ังเสริมสร้างแนวคิดในการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบพิจารณา รายงาน
ผลการสอบทานและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบรายไตรมาส และ ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ความ
สำาคัญในการพัฒนาความรู้สำาหรับบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนพัฒนารายบุคคล ของฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับการดำาเนินงาน และพิจารณาแผนประเมินตน เองของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

2. การติดตามการดำาเนินงาน 

 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. เห็นว่าเพื่อสนับสนุนให้ กกท.มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บรรดาที่เกี่ยวข้องกับ กกท. นโยบายและมติ ของ กกท. 
มีการเปิดเผยความขัดแย้ง รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำาปี 2561 
และข้อสังเกตจาก สตง. คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. จึงได้ดำาเนินการตรวจสอบและติดตามเรื่องที่เป็นประเด็น
สำาคัญตามแผนการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจาก กกท. ดังต่อไปนี้
 (ก) การติดตามเร่งรัดให้ กกท. กำาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการและการใช้จ่ายเงินรายได้ศูนย์ฝึกกีฬา 
แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคและสนามกีฬาจังหวัด ในการดูแลของ กกท.
 (ข) การติดตามความคืบหน้าคดีทั้งหมดที่คงค้างของ กกท. โดยให้ กกท. สรุปทุนทรัพย์ของคดี ทั้งหมด 
และให้จัดทำาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลของคดีและแสดงความคืบหน้าของคดี
 (ค) การกำากับและติดตามการบริหารงานขององค์กรและสมาคมกีฬาโดยใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ 
 (ง) เร่งรัดให้ กกท. จัดทำากฎหมายลำาดับรองโดยเฉพาะอย่างย่ิง ระเบียบและข้อบังคับท่ีต้องออกตาม ความ 
ในพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการบริหารจัดการและ 
กำากับดูแลองค์กร รวมทั้งการเสนอแนะให้ กกท. นำาข้อบังคับว่าด้วยวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ 
พนักงาน   พ.ศ.   2562    และ ข้อบังคับ ของ  กกท. ทุกฉบับ ประกาศใน พระราชกิจ จานุเบกษา เพื่อให้เป็นการรับรู้โดย
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 (จ) ติดตามระบบการควบคุม กำากับ การปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปโดยโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพโดย 
เสนอแนะให้ กกท. ตอบและชี้แจงจดหมายบันทึก หรือหนังสือของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ครบถ้วน 
ทุกประเด็น ตามจดหมายบันทึก หรือหนังสือที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบถามมา
 (ฉ) ติดตามเร่งรัดการจัดทำาหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในส่วนภูมิภาค 
 (ช) พิจารณาการสรรหาผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ กกท.
 (ซ) ติดตามผลการใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณของ กกท. รายไตรมาส และประจำาปีงบ ประมาณ 
พ.ศ. 2562
 (ฌ) การติดตามผลการก่อสร้างต่าง ๆ ของ กกท. ที่ใช้จ่ายผ่านงบลงทุน โดยเฉพาะการติดตามผลการ
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 5.6 ให้มีการเปล่ียนระบบการเบิกจ่ายเงิน จากการเบิกจ่าย
เงินเป็นเช็คหรือเงินสด เป็นระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
 5.7 ให้มีการจัดทำากฎบัตรในคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติม 
ให้ครบทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กกท.
 5.8 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมิน    
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ประเมิน 
โดย ป.ป.ช. กกท. ได้รับผลการประเมิน 65.14 คะแนน อยู่ลำาดับท่ี
53 ของรัฐวิสาหกิจ จาก 54 หน่วยงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ 
กกท. มีข้อเสนอแนะ ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการ 
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของ กกท. ต้องอยู่ในอันดับ 
ท่ีดีกว่าเดิม อย่างน้อย 20 อันดับ และกำาหนดเป็นตัวช้ีวัดหลักของ 
กกท.ส่งผลให้การประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกท. 
ได้รับผลการประเมิน 97.62 คะแนน ซึ่งได้เป็นอันดับที่ 2 ของ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ จากหน่วย
งานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน

 5.1 กำาหนดให้แต่งตั้งคณะทำางานส่งเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 5.2 กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ภายในของ กกท. ทุกชั้นความลับและทุกข้อมูล เพื่อประโยชน์ใน 
การตรวจสอบ โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลช้ันความลับต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจำาปีในเว็บไซต์ของฝ่ายตรวจ
สอบภายใน และของ กกท.
 5.4  ให้ กกท. กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การเงิน การ 
บัญชี และการจัดซ้ือจัดจ้างให้กับสมาคมกีฬาเพ่ือให้สมาคมกีฬา
ดำาเนินการและตรวจสอบได้
 5.5 สนับสนุนให้ กกท. สร้างระบบแรงจูงใจให้กับ
บุคลากร ในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้การทำางานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ก่อสร้างสนามกีฬา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กกท. กับกรมทางหลวงท่ีมีปัญหาค้างมานาน
ก่อนหน้าท่ีจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ชุดน้ี ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. มีมติมอบหมาย ให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในเดินทางไปสังเกตการณ์การก่อสร้างสนามกีฬาและสำานักงาน กกท. จังหวัดและจัดทำารายงาน 
ความคืบหน้าการดำาเนินการและสภาพปัญหาต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ทราบในการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ด้วย
 2.2 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสริมสร้างให้ กกท. มีระบบการ 
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ 
กกท. ให้ความสำาคัญในระดับความเสี่ยงของกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงสูง โดยการติดตามแผนการบริหารความ 
เสี่ยง และการควบคุมภายในของ กกท. รายไตรมาส 
 - การประชุมหารือ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานและแนะนำา ให้ กกท. กำาหนด 
นโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำากับดูแลของ กกท. 
ให้เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล และตามมาตรฐานของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังให้ปรับปรุงการดำาเนินการให้ถูกต้อง 
ตามจดหมายบันทึกและข้อสังเกตของ สตง. ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกรายการโดยเร็ว

5. คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. มีข้อเสนอแนะให้ กกท. ดำาเนินการปรับปรุง ดังนี้

4. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 
     คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ได้สอบทานงบการเงินของ กกท. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยพิจารณาการควบคุมภายใน รวมถึงการวิเคราะห์งบ 
การเงินในประเด็นต่างๆ (ไม่มีผลกระทบกับการสำารองเงินกันไว้จ่าย สำาหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณ 
อายุติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำางานเป็นจำานวนเท่ากับค่าจ้างอัตรา 
สุดท้ายสี่ร้อยวัน (จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน) ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง 
มาตรฐานขั้นต่ำาของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 ให้มีผลใช้บังคับแก่พนักงานที่ต้องพ้นจากตำาแหน่ง 
เพราะเหตุเกษียณอายุ ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2562)  และได้แนะนำาให้ศึกษาเร่ืองมาตรการและประเภทของลูกหน้ี 
เงินยืมค้างนาน  วิธีการดำาเนินการจัดการหน้ีสูญของฝ่ายกฎหมาย ให้ดำาเนินการด้านบัญชีเงินสำารอง กกท.  และ 
จัดทำาหลักเกณฑ์การใช้เงินสำารองของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือให้หน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนาท่ีดีข้ึน และเป็น 
ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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1. สถานที่ตั้ง และเวลาการให้บริการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชนงาน
จัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์กีฬา กองวิชาการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 286 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 
8.30 – 19.30 น. และวันเสาร์ 9.00 – 17.00 น. หยุดทำาการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

2. จำานวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กกท.
 ในปีงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2562  มีผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กกท. จำานวนทั้งสิ้น 
17,690 ราย

3. จำานวนผู้มาใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540
 การปฏิบัติตามมาตรา 11 ในปีงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2561 มีผู้มาใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าว
สารที่นอกเหนือจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗)  และข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
(ตามมาตรา 9) ประกอบด้วย
 3.1  ผู้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กกท.        จำานวนทั้งสิ้น           16  ราย
 3.2  ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ        จำานวนทั้งสิ้น    30,679  ราย
 3.3  ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต       จำานวนทั้งสิ้น      3,251  ราย
 3.4  ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ E-LIBRARY       จำานวนทั้งสิ้น    14,507  ครั้ง
 3.5  ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ   จำานวนทั้งสิ้น    45,617  ครั้ง
 

4. การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานรายงานผล
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ ปีละ 1 คร้ัง และเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการที่ http://www.oic.go.th ซึ่งสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีจะได้ประมวลผลของ 
การรายงานผลฯ  ดงักล่าวเสนอคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ และคณะรฐัมนตรเีพือ่รบัทราบต่อไป

 งานจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์กีฬา (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กกท.) ได้ดำาเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวฯ ผ่านทาง 
เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

5. รายการข้อมูลข่าวสารที่มีผู้มาใช้สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กกท. ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
 5.1 กติกากีฬา , คู่มือกีฬา , โปสเตอร์กีฬา , หลักสูตรกีฬา , วีดิทัศน์กีฬา
 5.2 ประกาศเชิญชวนทั่วไป – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง – สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง
 5.3 ระบบรายงานผลการแข่งขันในการรายงานผลการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ดังนี้
  - กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ปี 2562 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
  - กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ปี 2561 “เจียงฮายเกมส์” จังหวัดเชียงราย
  - กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2562 “น้ำากกเกมส์” จังหวัดเชียงราย
  - กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 “พนมรุ้งเกมส์”
  - กีฬาบุคลากรสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ปี 2562 “ขุนเลเกมส์” 
  - กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2562 “บุรีรัมย์เกมส์” จังหวัดบุรีรัมย์
  - กีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2562 “รมย์บุรีเกมส์” จังหวัดบุรีรัมย์
  5.4   พระมหากษัตรย์ินักกีฬา -  กฏและกติิกาการแขง่ขนักีฬาประเภทต่างๆ  -  ประวติันักกีฬาทีเ่ขา้แขง่ขนั
กีฬาซีเกมส์,เอเช่ียนเกมส์,โอลิมปิกเกมส์ - นิตยสารกีฬาประเภทต่างๆ- วีดิทัศน์กีฬาประเภทต่างๆ - ประวัติการ 
กีฬาแห่งประเทศไทย – การประเมินแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ - วารสารโอลิมปิกรีวิว – แผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาสมาคมกีฬาต่างๆ -  แผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย – แผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาจังหวัด  - 
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ – วารสารการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 วิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย
 1. การศึกษารูปแบบท่าทางการขี่จักรยานที่มีผลต่อแรงต้านอากาศ
 2. การประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาอำาเภอ และศูนย์กีฬาตำาบล
 3. สภาพและปัญหาการจัดการสนามกีฬายิงปืนในประเทศไทย
 4. OXYGEN UPTAKE KINETICS DURING CONSTANT-LOAD EXERCISE IN 
               ANAEMIC ATHLETES
 5. การบริหารงานข่าวกีฬาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติ กรณีศึกษา หนังสือ  
                พิมพ์เดลินิวส์
 - รายงานการวิจัย  ประกอบด้วย
 1. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551
 2. ปัญหาการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในการเตรียมแข่งขัน  
      กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ประเทศเวียดนาม
 แหล่งที่มาของข้อมูล :  1. แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของรายการ พ.ศ. 2540

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

      การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและ 
พัฒนา แนวทางการปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและจัด 
ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและแนวทางกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ 
วิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

       การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วย 
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง จึงได้กำาหนด  
นโยบายการกำากับดูกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. ดังนี้
1. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดำาเนินงานโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ คือ
 1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
 2) ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) 
 4) ความโปร่งใส (Transparency) 
 5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
 6) การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการดำาเนินงาน (Ethics)
 7) การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 
(Participation)
2. ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำาและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมรวมถึงสร้าง
บรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกำากับดูแลให้พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นสำาคัญ และบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำาแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการที่และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2560 – 
2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) โดยได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การกำากับดูแลกิจการที่ดี
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและผลักดันแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
รัฐวิสาหกิจทั่วทั้งองค์กร 

 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการชี้แนะ ทิศทางการดำาเนินงาน และติดตามดูแลการทำางานด้วยความรู้ 
ความสามารถ โปร่งใสต่อ กกท. และภาครัฐ
  1.1.1 การประชุมคณะกรรมการ กกท. อย่างสม่ำาเสมอ
  1.1.2 การติดตามความคืบหน้า ประเด็นที่คณะกรรมการ กกท. มอบหมาย
  1.1.3 การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
  1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  1.1.5 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ กกท.
 1.2 การดำาเนินการบริการจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
  1.2.1 การบริหารความเสี่ยง
  1.2.2 การควบคุมภายใน
  1.2.3 การตรวจสอบภายใน
  1.2.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ
  1.2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 1.3 การส่งเสริมกิจกรรมและการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  1.3.1 จัดทำาและเผยแพร่แผนการปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท.
  1.3.2 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย
  1.3.3 จัดกิจกรรมเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท.

2. ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลักดันแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร
 2.1 การส่งเสริมกิจกรรมและการดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  2.1.1 การเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กกท. ต่อบุคลากรของ กกท.
  2.1.2 จัดทำา/ทบทวน และรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2.1.3 การดำาเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน
  ภาครัฐ (ITA) จากสำานักงาน ป.ป.ช.
  2.1.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. ยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน
 3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในองค์กร
 3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภายนอกองค์กร
 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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หน้าจอคอมพิวเตอร์), Social Media (Facebook) , Phone Call (ศูนย์บริการข้อมูล) , Website (www.sat.or.th) , 
โทรทัศน์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  การให้บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างภาพลักษณ์ 
และการถ่ายทอดสดผ่านสถานีทีวีกีฬา (T-Sports Channel) และวิทยุ (Sports Radio)
  ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม 
องค์กร VRSAT และกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. 
(CG&CSR DAY) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลักดันแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร
  พิจารณาจัดทำา/ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องกับ กกท. อย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกปี 
 เพื่อสร้างและพัฒนาการดำาเนินงานของ กกท. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ติดตามกำากับดูแลและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร กกท. จัดทำาแบบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งรวบรวมและสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และทำารายงานผลการ
 ดำาเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ให้กับหน่วยงานที่กำากับดูแล ตามระยะเวลาที่กำาหนด
  จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยนำาบุคลากร กกท. ซึ่งเป็นตัวแทน
 จากแต่ละฝ่ายสำานักศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง จำานวน 3 รุ่น
  จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศาสนาในวันสำาคัญต่าง ๆ เช่น ทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
  ดำาเนินการจัดทำาแผนการดำาเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
 หน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางของ ป.ป.ช. โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 97.62 ระดับ AA เป็นอันดับที่ 2   
 ของรัฐวิสาหกิจ และอันดับที่ 6 ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน  
  พิจารณาและติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับบุคลากรภายใน 
องค์กร โดยจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ได้แก่ การให้บริการตรวจรักษา การจัดทำาประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร 
สวัสดิการช่วยเหลือบุตรพนักงาน กกท. จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพ
ประจำาปีให้กับบุคลากร กกท. และการจัดงานตามเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรภายนอกองค์กร ได้แก่ จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมสอนกีฬาภาคฤดูร้อน ไฟฟ้าส่องสว่างสำาหรับผู้รักการออกกำาลังกาย สนับสนุนพื้นที่ในการ 
จัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา “ปลูกจิตสำานึกรักองค์กร” 
กิจกรรม “รักษ์โลก ลดโลกร้อน เลิกใช้ถุงพลาสติกกันเถอะ” กิจกรรม “วิ่งเก็บขยะรักษ์ชายหาดราไวย์ 
ปั่นน้ำาใจสู่บ้านชาวเล” และกิจกรรม “กกท. ร่วมใจรักษ์พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง”

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี     

 คณะกรรมการ กกท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กกท. เพื่อกำากับและติดตามการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยกำาหนดแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
กกท. ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและผลักดันแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของรัฐวิสาหกิจทั่วทั้งองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดันแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้ง 
องค์กรยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กกท. ดำาเนินการการประชุมเพ่ือติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสม่ำาเสมอ จำานวน 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำาคัญ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและผลักดันแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
รัฐวิสาหกิจทั่วทั้งองค์กร
   การกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการ 
กกท. อย่าง สม่ำาเสมอเป็นรายเดือนสามารถจัดประชุมได้ 11 ครั้ง (จากเป้าหมาย 12 ครั้ง) 
  รับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่สำาคัญ เช่น ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง กกท. กับกรมทางหลวง และการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์วิทยา
ศาสตร์การกีฬา
  ประสานการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการ กกท. จำานวน 6 ท่าน (แต่งตั้งใหม่ 4 ท่าน ลาออก 2 ท่าน)
  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมโดยพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการ 
กกท. เข้าร่วมอบรบหลักสูตรการกำากับดูแลกิจกรรมและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล (Regulators) 
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562  ตลอดจนการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาระดับชาติเพ่ือนำาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมการ 
และจัดการแข่งขันกีฬาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
     การบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ 
จัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. ให้มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและโปร่งใส สามารถตรวจ
สอบได้ตลอดจนการจัดทำารายงานประจำาปีเผยแพร่ทาง Website กกท. เป็นต้น 
  จัดทำา/ทบทวนแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีช่องทางการสื่อสาร
และการให้บริการข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่หลากหลาย ได้แก่ E-mail , Intranet (การประกาศข่าวภายในองค์ผ่าน 
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 จากโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. จะ 
เห็นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีโครงสร้างการกำากับดูแลที่ดีที่สอดคล้องกับแนวคิด
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ OECD 2007 /สคร. 2552 กล่าวคือ 
มีโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นเชิงคุณภาพ มี โครง 
สร้างส่วนบนสุดท่ีเป็นการบริหารนโยบาย (Policy Management) 
โดยคณะกรรมการ กกท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กำากับดูแล 
กิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือทำา หน้าท่ี
ตามท่ีรับมอบหมายและมีคณะทำางานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. ทำาหน้าที่ใน 
การรับนโยบายลงมาปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการ 
บริหารงานประจำาวัน (Daily Management) โดยงานบริหาร 
ความเส่ียง เป็นผู้ปฏิบัติเองและเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator)
กับหน่วยระดับฝ่าย/กอง/งาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน 
ตามแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. โดยข้อมูลที่แสดงออกถึงการ 
กำากับดูแลกิจการท่ีดีของ กกท. ประกอบด้วย 1) การทำาหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ กกท. 2) การบริหารความเสี่ยง 3 ) การ 
ตรวจสอบภายใน 4) การควบคุมภายใน 5) การเปิดเผย 
สารสนเทศด้วยความโปร่งใส 6) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ และ 7) การแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำาเนินกิจการ  
เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาวคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียทุกภาคส่วน สร้างความสามารถในการแข่งขันและที่สำาคัญ
เพื่อให้ กกท. มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ 
กกท.

คณะอนุกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 
และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ของ กกท.

คณะทำางานการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

และการแสดง
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

แผนแม่บทด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) และแผนการปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ยึดแนวทางการกำากับดูแล
ท่ีดีตามหลักการและแนวทางการกำากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
ของ สคร. ปี 2552 จึงได้วางโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่
ดีของ กกท. เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการการกำากับดูแล 
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กกท.
 

1. ยุทธศาสตร์การกำากับดูแลกิจการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาและผลักดันแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจทั่วทั้งองค์กร

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
/กิจกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(ปี	2562)

ฝ่ายและสำานัก
รับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา หมายเหตุลำาดับ

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบในการชี้แนะทิศทาง

การดำาเนินงาน และติดตามดูแล
การทำางานด้วยความรู้

ความสามารถ โปร่งใสต่อ กกท. 
และภาครัฐ

ร้อยละความสำาเร็จใน
การดำาเนินงานตามแผน

ที่กำาหนด

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

1.1

1.1.1 การประชุมคณะกรรมการ 
กกท. อย่างสม่ำาเสมอ

1.1.2 การติดตามความคืบหน้า 
ประเด็นที่คณะกรรมการ กกท. 
มอบหมาย

1.1.3 การรายงานข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการ
เงิน

1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส

1.1.5 การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ กกท.

จำานวนครั้งในการประชุม
คณะกรรมการ กกท. 

อย่างสม่ำาเสมอ : 
12 ครั้ง/ปี (รายเดือน) 

จำานวนเรื่องตามที่
คณะกรรมการ กกท. 
มอบหมายให้ติดตาม

ความคืบหน้า

จำานวนครั้งในการรายงาน
ผลการดำาเนินงานต่อ
คณะกรรมการ กกท. 

อย่างสม่ำาเสมอ 
(รายไตรมาสและรายปี)

จัดทำาและเปิดเผยรายงาน
ประจำาปี และนำาเสนอผ่าน 

Website กกท. ภายในเวลา
ที่กำาหนด

การเข้ารับอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกั
บการกำากับดูแลกิจการที่

ดี ของคณะกรรมการ กกท. 
ตามแผนที่กำาหนด

สำานักผู้ว่าการ
ทุกฝ่ายและสำานัก

ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนโยบายและแผน
และทุกฝ่าย/สำานัก

สำานักผู้ว่าการ

สำานักผู้ว่าการ
ฝ่ายนโยบายและแผน

ตามที่ประชุมฯ

ตามที่ประชุมฯ

ภายในไตรมาส 2

ตลอดทั้งปี

สำานักผู้ว่าการ รายเดือน การกำาหนด
ปฏิทินในการ

ประชุม
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1. ยุทธศาสตร์การกำากับดูแลกิจการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาและผลักดันแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจทั่วทั้งองค์กร	(ต่อ)

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
/กิจกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(ปี	2562)

ฝ่ายและสำานัก
รับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา หมายเหตุลำาดับ

การดำาเนินการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมกิจกรรมและการดำาเนิน
งานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1.3.1 จัดทำาและเผยแพร่แผนการ
ปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของ กกท.

1.3.2 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

1.3.3 จัดกิจกรรมเผยแพร่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กกท.
      - กิจกรรม CG DAY
      - กิจกรรม VRSAT
      - หลักสูตร/การอบรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละความสำาเร็จใน
การดำาเนินงานตามแผน

ที่กำาหนด

จัดทำาและเผยแพร่แผนการ
ปฏิบัติงานฯ 

ภายในไตรมาสที่ 1

จำานวนช่องทางการให้
บริการข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรที่หลากหลาย : 
5 ช่องทาง

จำานวนกิจกรรมการเผยแพร่ 
ให้ความรู้และความเข้าใจฯ : 
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี

ฝ่ายนโยบายและแผน

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

5 ช่องทาง ได้แก่ 

โทรทัศน์ วิทยุ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

และเว็บไซต์ อื่นๆ

ไตรมาส 1

ตลอดปี

ตลอดปี

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

จำานวนครั้งในการรายงาน
ผลการดำาเนินงานต่อ
คณะกรรมการ กกท. 

อย่างสม่ำาเสมอ 
(รายไตรมาสและรายปี)

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

1.2

1.3

- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายไตรมาส
รายไตรมาส
รายไตรมาส

ตลอดปี
ตลอดปี

2. ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	:	การผลักดันแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่ว

ทั้งองค์กร

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
/กิจกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(ปี	2562)

ฝ่ายและสำานัก
รับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา หมายเหตุลำาดับ

การส่งเสริมกิจกรรมและการดำาเนิน
งานด้านการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น

ร้อยละความสำาเร็จในการ
ดำาเนินงานตามแผนที่

กำาหนด

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

2.1

2.1.1 การเผยแพร่แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กกท. 
ต่อบุคลากรของ กกท.

ตลอดปีเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ
ของบุคลากร กกท. 

ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค

รายงานสรุปผลการเปิดเผย
ข้อมูลความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ 

ร้อยละการดำาเนินงานตาม
ปฏิทินการประเมิน ITA ของ 

ป.ป.ช.

จำานวนกิจกรรมการเผยแพร่ 
ให้ความรู้และความเข้าใจฯ : 
ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม/ปี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สำานักผู้ว่าการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายนโยบายและ
แผนทุกฝ่ายและสำานัก

ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

- การทบทวนคู่มือ

จรรยาบรรณ

- มาตรการการ

ป้องกันการรับ

สินบน

2.1.2 จัดทำา/ทบทวน และรายงาน
เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

2.1.3 การดำาเนินงานตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จากสำานักงาน ป.ป.ช. 

2.1.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

-กิจกรรมชมรมพระพุทธศาสนา
- จัดอบรมจริยธรรมและความ
ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
- การให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง
 - กิจกรรม CG and CSR Day

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1-3
(ตามกำาหนดการ 

ปปช.)

- นำาข้อมูลมา

วิเคราะห์ความเสี่ยง

ตลอดปี
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3. ยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	:	การใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
/กิจกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(ปี	2562)

ฝ่ายและสำานัก
รับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา หมายเหตุลำาดับ

ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ภายในองค์กร
      - บริการตรวจรักษา 
      - จัดทำาประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่
ผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติ
งาน 
      - การจัดบริการน้ำาดื่ม 
     - สวัสดิการช่วยเหลือบุตร
พนักงาน กกท. 
      - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน      
      - การจัดงานตามประเพณี 
      - การบริการทางการกีฬา 
      - การจัดตั้งชมรมดนตรีและ
นันทนาการ  
      - การตรวจสุขภาพประจำาปี 

จำานวนกิจกรรม :
ไม่น้อยกว่า 9 กิจกรรม/ปี

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ตลอดปี

- ทบทวนแนวทางใน

การอบรมให้

ความรู้แก่

พนักงานและ

ผู้ช่วยปฏิบัติงาน      

ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ภายนอกองค์กร
      - ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อผู้รัก
การออกกำาลังกาย
      - การให้พื้นที่สนับสนุนกิจกรรม
หน่วยงานภาครัฐ
      - การให้บริการด้านข้อมูลทาง
วิชาการกีฬา
      - โครงการเปิดให้บริการทางการ
กีฬากับชุมชนโดยรอบทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
     - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
     - กิจกรรมสอนกีฬาภาคฤดูร้อน

จำานวนกิจกรรม :
ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม/ปี

จำานวนกิจกรรม :
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี

ทุกฝ่ายและสำานัก
ที่เกี่ยวข้อง

สำานักผู้ว่าการ
ทุกฝ่ายและสำานัก

ที่เกี่ยวข้อง

- การบูรณาการ

ร่วมกับ Sports City

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

การเล่นกีฬาร่วมกับ

การพัฒนาพื้นที่

และชุมชน

ตลอดปี

ตลอดปี

3.2

3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

กิจกรรมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การจัดประชุมคณะทำางานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จำานวน 3 ครั้ง  
   - ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  18 มกราคม  2562 
   - ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 
   - ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2562
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. 
จำานวน 4 ครั้ง 
   - ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  23 มกราคม  2562 
   - ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม  2562 
   - ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2562 
   - ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2562

3. การจัดกิจกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (SAT CG DAY) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง วันที่ 
13-14 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาการกีฬา 
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในองค์กรให้เกิดความ 
ตระหนักและเห็น  ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการ กกท. 
ผู้บริหาร และ บุคลากร กกท. เข้าร่วมนิทรรศการดังกล่าวจำานวนมาก

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความสามารถ (Skill Matrix) และ 
ประสบการณ์การทำางานจากหลากหลายสาขา ทำาให้การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
องค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นเป็นไปตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการ
กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ว่าให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย 
 (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
 (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
 (3) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ
 (4) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ  ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง 
  ประเทศไทย เป็นกรรมการ 
 (5) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำาว่า “แห่งประเทศไทย” จำานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (6) ผู้แทนสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดั ซึง่มาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั   
  จำานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
 (7) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำานวนไม่เกินสามคน  โดยให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
               ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมายการแพทย์ การบริหาร
                การกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการและให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ทั้งนี้ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยตำาแหน่ง  เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามมาตรา 12/1 แห่ง  
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2542   
ให้ผู้มีอำานาจพิจารณาแต่งต้ังตามแนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
ท่ีมีความโปร่งใส เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนดและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้เห็นชอบแนวทางการแต่งต้ัง 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

คุณสมบัติคณะกรรมการ
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน 
สำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

ตำาแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำาแหน่งกรรมการ

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงการมหาดไทย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ

ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำาว่า “แห่งประเทศไทย”

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์

พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ

นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

นายโชติ  ตราชู

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

พลเอก วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี

พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์

นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ

นายอรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์

นายปกรณ์  นิลประพันธ์

พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์

นายก้องศักด  ยอดมณี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 19 ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าท่ีวางนโยบาย
และควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทย อำานาจหน้าที่นี้ให้รวมถึง
 1. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร
 2. ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดำาเนินกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
     กองทุนและคณะอนุกรรมการ
 3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 4. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ
 5. ออกข้อบังคับกำาหนดตำาแหน่ง  อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและอื่น ๆ  ของพนักงานและลูกจ้าง
 6. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การพ้นจากตำาแหน่ง  
     วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
 7. ออกระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
 8. ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน 
     ลูกจ้าง และครอบครัว
 9. ออกข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการ 
     ผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ กกท. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 10. ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง
 11. ออกระเบียบว่าด้วยการเงินและการบริหารเงินรายได้ของ กกท.
 12. ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุนและการจัดหา 
      ผลประโยชน์  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 13. จำาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

นอกจากนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้
 1. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
     ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุดที่มาจาก 
      การสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้อง
      กับผลงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำาเป็นแบ่งเบาภาระ
      ของคณะกรรมการและเพื่อให้การดำาเนินงานคล่องตัวยิ่งขึ้น
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ความเป็นอิสระและภาวะผู้นำาของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำากับ  
ดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังโดยกรรมการ
อิสระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีจำานวนเพียงพอท่ีจะส่งผลต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อให้มีความอิสระอย่างแท้จริง โดยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก 
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย  ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีกรรมการอิสระที่แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำาขึ้น 
(Director Pool)  คือ นายปกรณ์  นิลประพันธ์
 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านมีภาวะผู้นำาและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจมีการใช้อำานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงหลักการตามกฎหมายข้อบังคับและมติท่ีประชุมซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรม 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทยเช่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำาหนดนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายของการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทยเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนงานและงบประมาณเป็นประจำาทุกปีและมีการ
กำากับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างสม่ำาเสมอ

การประชุมคณะกรรมการ

 การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดือนละ 1 ครั้ง โดย
มีการจัดทำาแผนการประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปีและแจ้งแก่คณะกรรมการทราบล่วงหน้า  ซึ่ง กกท. ส่งหนังสือเชิญ  
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน 
เพ่ือให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอในการประชุมทุกคร้ังกรรมการมีการเสนอความคิดเห็น 
อย่างเปิดเผยและเสรีในทุกประเด็น มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งรายงานการประชุมให้ 
คณะกรรมการพิจารณารับรองล่วงหน้า รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมในคร้ังถัดไป  
ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยดำาเนินการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการกีฬา แห่ง 
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบท้ังในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลเพ่ือให้กรรมการและผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้โดยการประชุม 
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยในแต่ละคร้ังใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ช่ัวโมงในปี 2562 มี การประชุมคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยตามวาระปกติจำานวน 11 ครั้ง โดยเฉลี่ยกรรมการมีการเข้าประชุมร้อยละ 90.90

2. โบนัสกรรมการ
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีสิทธิได้รับเงินโบนัสจัดสรรตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสตามระบบประเมิน
ผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังกำาหนดโดยคณะกรรมการ
ต้องเป็นผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในปีท่ีมีการประเมินท้ังน้ีกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งหรือท่ีได้รับแต่งต้ังใน 
ระหว่างปีท่ีมีการประเมินให้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง สำาหรับประธานกรรมการให้ได้   
รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการอีกหนึ่งในสี่ของจำานวนเงินโบนัสที่กรรมการได้รับ

การกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมกรรมการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การคลังที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:ได้รับไม่เกินคนละ 8,000 บาทต่อเดือน โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบ
แทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ ท้ังน้ีในกรณีท่ีกรรมการดำารงตำาแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนตาม 
สัดส่วนระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
 1.2 ค่าเบี้ยประชุม:ได้รับไม่เกินคนละ 16,000 บาทโดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 25 ของกรรมการ
 1.3 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีอำานาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยคณะอนุกรรมการ/
คณะทำางานอื่นเพื่อทำาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับค่าตอบแทนดังนี้
  1.3.1 กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางานอ่ืน ท่ีแต่งต้ัง
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้จ่ายเบ้ียประชุมให้กับ   
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำานวนเท่ากัน ในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
  1.3.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุม ได้รับในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของกรรมการ
  1.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับค่าเบ้ียประชุมเหมาจ่ายเป็น 
รายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
กรรมการในอัตราร้อยละ 25
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การประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือกำากับดูแลและกล่ันกรอง 
งานที่มีความสำาคัญในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของการกีฬา
แห่งประเทศไทยท้ังนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมตามระเบียบและหลักเกณ์ของกระทรวงการคลังท่ีได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติดังกล่าว 
โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
 1. ค่าตอบแทนรายเดือน : คนละ 8,000 บาทต่อเดือน โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 
2 เท่าของกรรมการ ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการดำารงตำาแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการ 
ดำารงตำาแหน่ง
 2. ค่าเบ้ียประชุม:ได้รับไม่เกินคนละ 16,000 บาทโดยประธานกรรมการได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
25 ของกรรมการ

1. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
มีอำานาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 19

การเข้าประชุมและเบี้ยประชุม 

ชื่อ-สกุล
เงินค่าเบี้ย

ประชุม/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงิน
ที่รับ (บาท)

1. รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

4. ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

3. ปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก ณัฐอินทรเจริญ

พลเอก วัชระ  นิตยสุทธิ์ (แทน)

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา
นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์
นายอิทธิพล  คุณปลื้ม (แทน)

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ

ประธาน
กรรมการ

รองประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

8,000
8,000

16,000

8,000
16,000
16,000

8,000
16,000

7
1
2

7
1
3

7
4

56,000
8,000

32,000

56,000
16,000
48,000

56,000
64,000

10,000
20,000

70,000
80,000

7
4

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าเบี้ย

ประชุม/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงิน
ที่รับ (บาท)

5. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ
นายโชติ  ตราชู

นายปัญญา  หาญลำายวง (แทน)
 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

8,000
16,000

8,000
16,000

48,000
64,000

56,000
64,000

8,000
8,000

16,000
8,000

16,000

8,000
16,000
16,000

8,000
16,000
8,000

16,000

8,000
8,000

16,000

8,000
16,000
8,000

16,000

 5
1
4
3

6
4

7
4

40,000
16,000
16,000
48,000

1
7
3

8,000
56,000
48,000

24,000
32,000
24,000
32,000

3
2
3
2

7
3
1

56,000
48,000
16,000

16,000
32,000
16,000
8,000

48,000

2
4
1
1
3

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

6. ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม

นายชานน  วาสิกศิริ

7. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

นายสุทิน  แก้วพนา

8. ผู้แทนประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ
พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
พลเอก  วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

9. ประธานคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี

นายอาณัติ  ยอดบางเตยพล

10. ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำาว่า 
“แห่งประเทศไทย”
พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์

11. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ
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ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล
เงินค่าเบี้ย

ประชุม/ครั้ง (บาท)

เงินตอบแทน
/ครั้ง (บาท)

เงินตอบแทน
/ครั้ง (บาท)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม/

จัดประชุม

จำานวนครั้ง

จำานวนครั้ง
จำานวนเงิน
ที่รับ (บาท)

จำานวนเงิน
ที่รับ (บาท)

จำานวนเงิน
ที่รับ (บาท)

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ 8,000 12 96,000

รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

7
2
3

2
4
6

18,322
33,333
46,666

58,064
16,257
21,677

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

8,000
16,000

16,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000
8,000

1
11

10,133
85,866

8,000
16,000

8,000
16,000

8,000
16,000

48,000
48,000

192,000

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

72,774

96,000

96,000

6
3

12

12

12

12

12

12

12

12

9

12

12

1
1

6
4

7
4

8,000
16,000

64,000
64,000

56,000
64,000

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
นายอรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์

1.รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

5.ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

6.ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม

7.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

11.ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ

15. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายก้องศักด  ยอดมณี

12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
นายอรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์

14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการกีฬา
พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์

13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 นายปกรณ์  นิลประพันธ์

9. ประธานคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี

10.ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำาว่า 
“แห่งประเทศไทย”
พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์

8.ผู้แทนประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ
พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
พลเอก  วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 นายปกรณ์  นิลประพันธ์

14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารการกีฬา
พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์

15. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายก้องศักด  ยอดมณี

รวม

ค่าตอบแทนรายเดือน

2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ

3.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ
นายโชติ  ตราชู

4.ปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ หมายเหตุ 1. ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 16,000 บาท

 2. กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 8,000 บาท
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทสำาคัญในการวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการดำาเนินงาน
ของ กกท. ให้เป็นตามกฎหมายนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 2.6 ให้ความเห็นชอบแผนการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562
 2.7 ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564)
 2.8 รับทราบผลการดำาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1
 2.9 รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
 National Training Center (NTC) และอนุมัติใช้เงินสำารองของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการจ้างออกแบบ
 2.10 รับทราบการบริหารจัดการองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2.11 ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบลงทุนประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2.12 ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล
 การดำาเนินงาน ประจำาปี 2561
 2.13 รับทราบการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 
 ประจำาปี 2561 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 2.14 รับทราบสรุปผลการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
 2.15 ให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการดำาเนินงานที่สำาคัญของ กกท.ประจำาปี 2563
 2.16 ให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำาปี 2562
 2.17 ให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2.18 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
 2.19 ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. 2563-2567

3. การดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตร ี
 3.1 เห็นชอบปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่น
 ในคณะกรรมการชุดย่อย คณอนุกรรมการ หรือคณะทำางานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

4. การดำาเนินงานติดตามโครงการที่สำาคัญ
 4.1 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานชิงแชมป์โลก
 รายการ โมโต จีพี ในปี 2561 – 2563

2. คณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย
  มีอำานาจหน้าที่
 1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลที่ดี     
 และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 2. สอบทานให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 3. สอบทางการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
 วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี คำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ประเมินผลและรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 5. ดำาเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำาหนด หรือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย 

 1.1 รับทราบรายงานผลการดำาเนินการจัดจ้างการ    
ก่อสร้างและค่าควบคุมการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม
อ่างเก็บน้ำาคลองบางไผ่ ตำาบลสำานักท้อน อำาเภอบ้านฉาง จังหวัด 
ระยอง และการก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ - ลานกรีฑา วัสดุยาง
สังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เงินสำารองของ กกท.
 1.2 ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 
(National Training Center: NTC)
 1.3 ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคม 
กีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด และคณะกรรมการ 
กีฬาจังหวัด
 1.4 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน 
พ.ศ. ....
 1.5 ให้ความเห็นชอบประกาศกำาหนดชนิดกีฬาท่ีสามารถ 
ขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬา (เพ่ิมเติม) ได้แก่ กระดานโต้คล่ืน  
(Surfing) และกีฬาไลซ์เซฟวิ่ง (Life Saving)
 1.6 ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษา 
โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL 
SPORT PARK)
 1.7 ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดต้ัง
โรงพยาบาลกีฬา (Sports Hospital)

 1.8 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานให้ดำารงตำาแหน่ง
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา
 1.9 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลและคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยี
และ นวัตกรรมทางการกีฬา
 1.10 ให้ความเห็นชอบใช้เงินสำารองของ กกท. เพื่อจัด 
กิจกรรมท่ีสำาคัญและการจัดเตรียมสถานท่ีเพื่อการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
 1.11  ให้ความเห็นชอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัด
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติต่อจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็น
ประจำาทุกปี
 1.12  ให้ความเห็นชอบความดีความชอบเล่ือนเงินเดือน
พนักงานตำาแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ข้ึนไป ผลงานประจำาปี 2561
 1.13 ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังพนักงานให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ และผู้อำานวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
 1.14 ให้ความเห็นชอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยบริหาร
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 1.15 อนุมัติจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอล
เมนสเตเดี้ยม และสนามฟุตบอลฝึกซ้อม ตามมาตรฐาน  AFC 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

2. ดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 2.1 รับทราบรายงานการตรวจสอบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของ
 การกีฬาแห่งประเทศไทย
 2.2 รับทราบการบริหารจัดการองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2.3 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของสมาคมกีฬารายไตรมาส 
 เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานและแนวทางการแก้ไข (Progress Report) ตามตัวชี้วัด สคร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ไตรมาสที่ 4
 2.4 ให้ความเห็นชอบแผนงานผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี)
 2.5 ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 (นายสกล  วรรณพงษ์)

1. ดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย104 รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย 105



 การเข้าประชุมและค่าตอบแทน

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับ/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงินที่รับ 
(บาท)ตำาแหน่ง

ประธาน 10,000 10,0001/3นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการ 8,000 24,0003/3นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ 8,000 24,0003/3นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

กรรมการ 8,000 24,0003/3พลเอกอดุลยเดช อินทพงษ์

รวม 82,000

หมายเหตุ 1.  จำานวนเงินตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือนตามที่กระทรวงการคลังกำาหนด

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีรวมท้ังได้ 
ให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองมีการสอบทานในส่วนงานท่ีสำาคัญของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เช่น การสอบทานการปฏิบัติตามกฎข้อกำาหนด นโยบาย ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
การสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี เป็นต้น

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 มีอำานาจหน้าที่

 1. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 2. กำากับ ดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กกท.
 3. กำากับ ดูแล และติดตามกระบวนการควบคุมภายในของ กกท. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
 ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
 4. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กกท. 
 5. ให้ความเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในของ กกท.
 6. รายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 7. ทบทวนความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท.
 8. แต่งตั้งคณะทำางานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ตามความเหมาะสม

 การเข้าประชุมและค่าตอบแทน

ประธาน
อนุกรรมการฯ

10,000 40,0004/41. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ

รองประธาน 
อนุกรรมการฯ

9,000 18,0002/42.พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ 
   (จำานวน 3/4 ครั้ง)

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับ/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงินที่รับ 
(บาท)ตำาแหน่ง

8,0001/48,000

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับ/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงินที่รับ 
(บาท)ตำาแหน่ง

อนุกรรมการ 3,000 6,0002/43.พลโท  ฉมาวิทย์  สาตรรอด
   (จำานวน 4/4 ครั้ง) 16,0002/48,000

อนุกรรมการ 3,000 6,0002/44.พลเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
   (จำานวน 4/4 ครั้ง) 16,0002/48,000

อนุกรรมการ 3,000 6,0002/45.พลเอก วัชระ นิตยสุทธิ์ 
  (จำานวน 4/4 ครั้ง) 16,0002/48,000

อนุกรรมการ 3,000 6,0002/46.พลเอก กำาชัย กำาบังตน
 (จำานวน 4/4 ครั้ง) 16,0002/48,000

อนุกรรมการ 3,000 6,0002/47.พันเอก นิติน ออรุ่งโรจน์
(จำานวน 4/4 ครั้ง) 16,0002/48,000

อนุกรรมการ 3,000 6,0002/48.พันเอกหญิง กฤษณา บุญชม 
(จำานวน 4/4 ครั้ง) 16,0002/48,000

นายก้องศักด ยอดมณี อนุกรรมการฯ 8,000 - -

รวม 198,000

หมายเหตุ  ปรับเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ลำาดับที่ 2 จากเดิม 9,000 บาท เป็น 8,000 บาท
ลำาดับที่ 3-8   จากเดิม 3,000 บาท เป็น 8,000 บาท

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำาเนินการพิจารณาแผนและผลการ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการระบุปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุแท้จริงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการบริหารความเสี่ยงสามารถสะท้อนต่อความสำาเร็จขององค์กรได้ตามเป้า
หมายที่กำาหนด

4. คณะอนุกรรมการการกำากับดูแลกิจการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 มีอำานาจหน้าที่

 1. กำากับดูแลให้การกีฬาแห่งประเทศไทย กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน และอนุมัติแผนการดำาเนินงาน 
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) และด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย106 รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย 107



 2. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาหน้าที่ดูแลและกำากับการปฏิบัติงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย
 ระเบียบนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้กำาหนดไว้ (Compliance Unit)
 3. ติดตามการดำาเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทราบผลการดำาเนินงานอย่าง
 สม่ำาเสมอ
 4. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย

 การเข้าประชุมและค่าตอบแทน

ประธาน
อนุกรรมการฯ

10,000 30,0003/41. นายโชติ ตราชู 

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับ/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงินที่รับ 
(บาท)ตำาแหน่ง

อนุกรรมการ
(แทน)

8,000 24,0002/42. นายอาณัติ ยอดบางเตยพล 

อนุกรรมการ 8,000 32,0004/43. นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ

รวม 86,000

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดำาเนินการจัดทำาคู่มือการกำากับดูแล 
กิจการที่ดีของการกีฬาแห่งประเทศไทยและมีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวทางเว็บไซต์เพื่อให้บุคลากร กกท. นำาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ มีการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของกรรมการและบุคลากร กกท. ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำาเนินการทบทวนนโยบายกลยุทธ์เป้าหมายและแผนด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีการติดตามผลการดำาเนินงานพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้การกีฬาแห่งประเทศไทย 
มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อมโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการรายงานผลต่อ คณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 มีอำานาจหน้าที่

 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม   
 2561 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการการกีฬา
 แห่งประเทศไทยเห็นชอบ
 2. นำาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อทราบและพิจารณา
 3. ให้แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

 การเข้าประชุมและค่าตอบแทน

ประธาน
อนุกรรมการฯ

10,000
10,000
10,000

30,000
10,000
10,000

3
1
1

นายโชติ ตราชู
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (รักษาการ)
นายปัญญา หาญลำายวง (แทน)

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับ/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงินที่รับ 
(บาท)ตำาแหน่ง

รวม 210,000

พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ อนุกรรมการ 8,000 4 32,000

นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ อนุกรรมการ 8,000 4 32,000

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ อนุกรรมการ 8,000 2 16,000

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล อนุกรรมการ 8,000 1 8,000

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ อนุกรรมการ 8,000 1 8,000

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ                             อนุกรรมการ 8,000 5 40,000

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำาเนินการพิจารณาประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้ที่ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างคณะ 
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือนำาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร และกำากับดูแลการบริหารงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หากไม่เป็นไปตาม
แผนการดำาเนินงานท่ีเสนอไว้ จะได้แจ้งให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานภายใน 
เวลาที่กำาหนด

6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  มีอำานาจหน้าที่

 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
      ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
     การลงโทษทางวินัย
 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย108 รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย 109



 การเข้าประชุมและค่าตอบแทน

ประธาน
กรรมการฯ

10,000 50,0005นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ตำาแหน่งชื่อ-สกุล
เงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับ/ครั้ง (บาท)
จำานวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม/
จัดประชุม

จำานวนเงินที่รับ 
(บาท)ตำาแหน่ง

รวม 50,000

หมายเหตุ ตามคำาสั่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 7/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมติคณะรัฐมนตรี มุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือพัฒนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ในการขับเคลื่อนการแรงงานสัมพันธ์ นำาไปสู่การเพิ่ม  
ประสิทธิภาพของในการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และนอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่ 
พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เพ่ือช่วยเหลืออำานายความสะดวกในการดำารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
อื่นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้แก่พนักงานและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 หรือเพื่อ 
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการของพนักงาน 
ลูกจ้าง และครอบครัว พ.ศ. 2558 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางศาสนาในครั้งแรก เป็นจำานวนเงิน 5,000 บาท/คน
 2. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมรสในครั้งแรก เป็นจำานวนเงิน 5,000 บาท/คน
 3. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
 4. ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการบำาเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพหรือพิธีอื่นใดตามประเพณี เป็นจำานวนเงิน 
     15,000 บาท พร้อมมอบพวงหรีดเคารพศพ เป็นจำานวนเงิน 1,000 บาท แก่พนักงานและครอบครัว    
     สำาหรับผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ไม่รวมถึงครอบครัว
 5. ให้ความช่วยเหลือจัดกระเช้าเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน คราวละไม่เกิน   
      2,000 บาท/ครั้ง/ปี
 6. ให้ความช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าการเห็นชอบตามความเหมาะสม

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
 การกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพุนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ดียิ่งขึ้นในปี 
2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างสมรรถนะในการกำากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการ 
โดยจัดส่งกรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้
 1. หลักสูตร “การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล (Regulator)   
    รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 2. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำาปี พ.ศ. 2562 โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
    และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ทั้งนี้ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถให้กับคณะกรรมการ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ดังนี้ 
 1. การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพี ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 3. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 4. การแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 ในปี พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำาเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเอง 2 แบบ 
ได้แก่ การประเมินผลคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาพรวม (Borad Evaluation) และการประเมินตนเอง แบบรายบุคคล 
(Self Assessment) ซ่ึงกรรมการพิจารณาดำาเนินการ จำานวน 15 ท่าน สรุปประมวลผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
กกท. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
 1. การประเมินผลคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาพรวม (Board Evaluation) พบว่าคณะกรรมการ   
 กกท. มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 106.27 คะแนน หรือร้อยละ 85.56 ผ่านเกณฑ์
 ตามที่กระทรวงการคลังกำาหนด
 2. การประเมินตนเองของกรรมการ รายบุคคล (Self Assessment)พบว่า คณะกรรมการ กกท. มีประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.80 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 87.80

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดตามการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารได้ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งในด้านการเงินอย่างครบถ้วน ดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมีการเปิดเผย   
ข้อมูลท่ีสำาคัญขององค์กรรายงานประจำาปี ทาง Website และส่ือสังคมออนไลน์ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ทันเวลา และ  สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสียของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างทันต่อเหตุการณ์ ประกอบด้วย 
 1. รายงานด้านการเงิน เช่น งบดุล งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
 2. รายงานทางด้านท่ีไม่ใช่การเงิน เช่น ประวัติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย 
และแผนกลยุทธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โครงสร้างการบริหารงาน นโยบายและแผนกลยุทธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
นโยบายของผู้ว่าการ แผนงานที่สำาคัญ การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ การบริหารความเสี่ยง การดำาเนินงานด้านกำากับดูแลที่ดี 
(CG) และกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นต้น
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื่อให้การตัดสินใจในการดำาเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อตรง เปิดเผย และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและเป็นไป 
ตามนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงกำาหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ไว้ดังต่อไปนี้
 1. การทำางานถือหุ้น หรือประกอบธุรกิจอ่ืนนอกหน่วยงาน หลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นหุ้นส่วนสำาคัญ หรือถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นผู้มีอำานาจควบคุม ในกิจการที่ดำาเนินธุรกิจเก่ียว
ข้องกับหน่วยงาน หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน การประกอบธุรกิจส่วนใดๆ ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
ท่ีเป็นการขัดผลประโยชน์ อันทำาให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าท่ีท่ีควรในกรณีท่ีมีบุคคลในครอบครัวและเป็นญาติ 
เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นสำาคัญ ในกิจการหรือธุรกิจการการค้าใด อันมีสภาพอย่าง 
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทำาธุรกิจกับหน่วยงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้นทราบ
 2. การรับมอบหมายจากหน่วยงานเพื่อทำางานในธุรกิจอื่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติ 
หน้าท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลหรือองค์กรอ่ืนในนามบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวในการประสานประโยชน์ของ 
หน่วยงาน กับนิติบุคคลหรือองค์กรน้ันอย่างเต็มความสามารถด้วยจิตสำานึกในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน  และต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำานาจที่อบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำานาจ
ก่อนการตัดสินใจหรือการดำาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกับหน่วยงาน 
 3. การดำาเนินงานใดๆ กับบริษัท หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ ในการดำาเนินงานกับบริษัท ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการอนุมัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาการใดๆ ในนาม 
บริษัทรวมท้ัง ต้องไม่กระทำาการใดๆ อันมีลักษณะท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชน์ของหน่วยงาน หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคล 
ใดๆ ว่าจะทำาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
 4. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ต้องไม่ใช่ทรัพย์สินของหน่วยงาน อาทิ ทรัพย์สิน เวลา เงินงบประมาณ ความลับทรัพย์สิน  
ทางปัญญาหรือข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และชื่อหน่วยงานเพื่อการดำาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกหน่วยงานโดย 
ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ
 5. การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ และการรับตำาแหน่งใดๆ ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งช่วยขยาย 
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรนั้น ให้ขออนุมัติจากผู้มีอำานาจแต่จะต้องไม่นำาเอาหน่วยงาน หรือตำาแหน่งของตนในหน่วย
งานไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ทำาภายนอก
 6. การรายงานเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานประจำาทุกปี และในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น 
ในระหว่างปีให้รายงานทันที โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำาดับชั้นพร้อม ส่งสำาเนาให้สายงานทรัพยากรบุคคลตาม   
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อทราบและจัดเก็บเป็นหลักฐานของหน่วยงานในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการ 
ปฏิบัติงานของตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้วแต่กรณี และ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานผู้นั้นและผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ 
 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำากับดูแลการดำาเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการ/
อนุกรรมการุดต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้
 1. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
 3. คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
 4. คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
 5. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 6. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย
 8. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท.
 9. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี)
 10. คณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย
 11. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 12. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 13. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี)
 14. คณะอนุกรรมการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC)
 15. คณะอนุกรรมการเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬา (Sport Hospital)
 16. คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล
 17. คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา
 18. คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนและเงินสำารองของ กกท.

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หมายถึง การทำารายการหรือธุรกรรมระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับบริษัทจดทะเบียนองค์กร 
ภาครัฐและเอกชน หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบริษัทหรือ       
นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้น หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
 สำาหรับปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือลงทุนในกิจการที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง
และญาติมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายกำาหนดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับ
การดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่าง 
รัฐวิสาหกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความม่ันคงสร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงอย่างย่ังยืน คณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจควรตระหนักและให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

แนวทางปฏิบัติที่ดี
 1. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจะพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนและกำาหนดลำาดับความสำาคัญ 
ให้เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาดหรือทำาให้การดำาเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่สำาเร็จในที่สุด
 2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่า
นั้นได้ทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำาหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจนและกำาหนดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
 กกท. มีการกำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแลและตอบสนองอย่าง
เสมอภาค เป็นธรรม มีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันตามบทบาทหน้าท่ี รักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน และกำากับดูแล 
ช่องทางการ    สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังนี้
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2. ลูกค้า
หมายถึง องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา นักกีฬา บุคลากร
ทางการกีฬา และประชาชน
 กกท. มีการสนับสนุนองค์กรกีฬาทุกภาคส่วน โดย
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทางด้านกีฬาฉบับต่างๆ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำากับ ติดตามและส่งเสริมให้
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ กกท. 
มีการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ให้มี 
ขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยจัดเตรียมสถาน
ที่ฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐาน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราย 
การต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และร่วมสร้างความภาคภูมิใจ
แก่ประชาชนชาวไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกีฬาให้ได้
มาตรฐานสากล และนำามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา 
 กกท. มีการให้บริการสู่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. การให้บริการด้านข้อมูล และองค์ความรู้ โดยมีห้อง
สมุดที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
ทางการกีฬา รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์อย่าง
สม่ำาเสมอ
 2. การให้บริการสถานท่ีออกกำาลังกาย โดยจัดพ้ืนท่ี และ
สถานกีฬารองรับประชาชนท่ีมาออกกำาลังกาย ซ่ึงมีการให้บริการ
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สนามบาสเกตบอลที่ลานพลาซ่า สวน
สุขภาพ และลู่ว่ิงสนามฟุตบอล 1 เป็นต้น ในส่วนของการให้บริการ
แบบมีค่าใช้จ่าย กกท. จะเก็บค่าบริการในราคาท่ีต่ำากว่าของเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
 3. การให้บริการตรวจรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
 กกท. มีแพทย์เฉพาะทางที่ให้คำาปรึกษา และคำาแนะนำาเกี่ยวกับ
อาการบาดเจ็บทางการกีฬาโดยเก็บค่าบริการในการตรวจ
รักษาในราคาถูก

3. คู่ค้า
หมายถึง ผู้สนับสนุนทางสิทธิประโยชน์หรือผู้สนับสนุน
ทางวิชาการ
 กกท. ได้มีการดำาเนินงานต่อด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ต่อผู้ให้ 
การสนับสนุนอย่างเคร่งครัด รวมท้ังมีการพัฒนามาตรการแนว
ทางในด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดต่อผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังปฏิบัติต่อหน่วย
งานที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลง
อย่างครบถ้วน

4. บุคลากร
หมายถึง ผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง (ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ)
 กกท. ให้ความสำาคัญกับบุคลากรทุกระดับ จึงได้มีการ
กำาหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ได้แก่ 
ด้านสวัสดิการต่างๆ มีการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
แก่บุคลากร เช่น การจัดส่งไปศึกษา ดูงานและการอบรมท้ังใน 
และต่างประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ กกท. ยังได้ให้ความสำาคัญต่อ     
คุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยการดูแลความปลอดภัย การตรวจ 
สุขภาพประจำาปี การประกันอุบัติเหตุ อาชีวอนามัยและสภาพแวด 
ล้อมในการทำางานเพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจ และมีกำาลังใจต่อ
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนา    
ความสามารถในการทำางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง ให้ความ
ม่ันใจในคุณภาพชีวิตการทำางานของพนักงานอย่างทัดเทียมและ 
เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ 
และสร้างการมีส่วนร่วม

จรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.
1. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
 นอกจากผู้บริหาร กกท. จะพึงปฏิบัติและยึดถือจรรยาบรรณเช่นเดียวกับพนักงาน กกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
 แล้วยังต้องปฏิบัติและยึดถือจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
 1. พึงยอมรับว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุดขององค์กร 
 2. พึงพัฒนาและเสริมสร้างพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานในองค์กร ให้มีศักดิ์ศรีและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และยุติธรรม 
 5. ดำารงตนเป็นผู้นำาที่มีวิจารณญาณที่ถูกต้อง รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. พึงให้ความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 7. มุ่งปฏิบัติในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ และไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

2. จรรยาบรรณของพนักงาน กกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน
 1. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในทุกระดับ โดยเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกันอย่างจริงใจ 
 2. ไม่กระทำาการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อันจะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์
     ขององค์กร 
 3. รักษาความสามัคคี ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน 
 4. เสนอข้อมูลที่จะช่วยให้งาน และองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 
 5. พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำาใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี

3. จรรยาบรรณต่อองค์กร
 1. ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ยึดมั่นในอุดมการณ์และนโยบายขององค์กร 
 3. ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อบังคับ คำาสั่ง ระเบียบ และประกาศขององค์กร 
 4. สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้องค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5. รักษาเกียรติยศ ภาพลักษณ์ และศักดิ์ศรีของตนและองค์กร 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 7. พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ ทันโลกอยู่เสมอเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 8. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงานบุคคลภายนอก
 1. ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม รวดเร็ว ถูกต้อง ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ 
 2. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1. ภาครัฐในฐานะเจ้าของ
หมายถึง กระทรวงการคลัง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กกท. เป็นหน่วยงานภาครัฐในฐานะรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยีที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ    
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานกำากับดูแลเพ่ือการขับเคล่ือนการกีฬาของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ  
จึงตระหนักถึงความสำาคัญของบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง กกท. กับภาครัฐในฐานะเจ้าของ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส คำานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและภาครัฐเป็นสำาคัญ
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ผลผลิต จำานวน

ผลผลิตที่ 3 การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 228,333,000

โครงการที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาสนามกีฬา 507,586,000

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 275,957,700

ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารทางการกีฬา 596,602,600

กิจกรรมหลักที่ 7. การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานทั้งในส่วนกลาง 
               และส่วนภูมิภาครองรับการพัฒนากีฬาและการบริการประชาชน

146,660,000

กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 217,460,100

กิจกรรมหลักที่ 11 สร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมกีฬา 5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 12 ยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ที่มีมาตรฐานการให้บริการเพื่อรองรับ 
                การพัฒนากีฬาและการออกกำาลังกาย

374,142,500

กิจกรรมหลักที่ 8. การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
               และเทคโนโลยีการกีฬา

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 9. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร 
               ทางการกีฬาระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
               ทางการกีฬา

74,673,000

2,997,790,700รวม

ภาพรวมผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
 ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีรายได้รวม จำานวน 6,198.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 
450.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.85 ค่าใช้จ่ายรวม จำานวน 6,168.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 629.39 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.36 กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี จำานวน 29.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 178.43 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.88
 รายได้
 รายได้จากเงินอุดหนุนงบประมาณ จำานวน 2,604.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.02 ของรายได้รวม    
 โดยลดลงจากปีก่อน จำานวน 152.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.52
 รายได้จากการดำาเนินงาน จำานวน 121.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 จำานวน 4.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.64
 รายได้สิทธิประโยชน์ จำานวน 318.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 จำานวน 11.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89
 รายได้เงินสนับสนุนกีฬา จำานวน 3,075.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.62 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน   
 จำานวน 605.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.51 โดยได้รับสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 รายได้อื่น จำานวน 78.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปีก่อน จำานวน 18.29 ล้านบาท   
 หรือคิดเป็นร้อยละ 18.95

 ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานในส่วนที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกีฬา     
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายสำานักงานและอำานวยการ จำานวน 2,095.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
 จำานวน 220.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.52 ประกอบด้วย
  1.  เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกีฬา จำานวน 1,688.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 220.22 ล้านบาท    
 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.54
  2.  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จำานวน 314.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 2.04 ล้านบาท    
 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65
  3.  ค่าใช้จ่ายสำานักงานและอำานวยการ จำานวน 93.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 2.26 ล้านบาท    
 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36

 ค่าใช้จ่ายจากเงินสำารอง กกท. จ่ายตามมติคณะกรรมการ กกท. มาตรา 12 ตามพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2558    
 จำานวน 202.19 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 178.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 739.24
 ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 87.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 9.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
 ร้อยละ 12.67
 ค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ จำานวน 318.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 11.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89
 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกีฬา จำานวน 3,073.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 603.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ   
 24.45
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำานวน 0.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 1.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.43
 สภาพคล่อง

ผลผลิต จำานวน

แผนงานบูรณาการ : การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผลผลิตที่ 2 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ

358,780,400

783,581,000

249,950,000

กิจกรรมหลักที่ 1. ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 276,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 216,950,000

กิจกรรมหลักที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
               ให้มีคุณภาพในทุกระดับ

30,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม   
               และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
              สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ  

-

กิจกรรมหลักที่ 2. พัฒนานักกีฬาและบุคลาการทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติที่มี
               ศักยภาพในการแข่งขันได้มาตรฐานสู่สากล

307,581,000

กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ 
              และนานาชาติ

200,000,000

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 ทั้งสิ้น 2,997,790,700 บาท

แผนการดำาเนินงานและงบประมาณประจำาปี 2562 วิเคราะห์ทางการเงิน
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รวมสินทรัพย์

17,547,757.89 15,793,376.83สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

472,353,918.08 596,753,560.02สินทรัพย์อื่น

7,462,317,191.87 7,363,079,125.16รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,493,871,542.70 14,044,018,723.23

งบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2562 ก่อนสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2562 2561

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

1,999,420,218.62 1,392,915,760.58เจ้าหนี้อื่น

5,111,320,044.12 4,912,530,850.87รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้

433,310,308.23   433,310,308.23ทุนงบประมาณแผ่นดิน กกท.

16,138,669.17 15,990,827.02ทุนสร้างสนามกีฬาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2,842,316,891.94 2,860,398,937.57กำาไรสะสม

97,509,005.01 41,116,536.00รายได้เงินสนับสนุนกีฬารอการรับรู้

68,651,886.44 31,089,962.02รายได้สิทธิประโยชน์ รอการรับรู้

344,752,103.34 411,030,427.93รายได้สิทธิประโยชน์ รอตัดบัญชี

2,079,515,461.70 1,981,030,817.36รายได้เงินอุดหนุนรอโอน

174,607,583.00 168,018,366.00ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

28,546,592.72 16,400,650.15กองทุนต่างๆ

660,848,672.86 532,554,337.96ค่าใช้จ่ายรอการหักล้าง

636,934,105.55 1,247,630,941.54หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14,493,871,542.70 14,044,018,723.23

รวมส่วนของเจ้าของ 3,291,765,869.34 3,309,700,072.82

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,297,202,997.03 3,173,101,040.08

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,904,902,676.33     7,561,217,610.33

รวมหนี้สิน 11,202,105,673.36 10,743,318,615.41

รวมทุน 449,448,977.40 449,301,135.25

งบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2562 ก่อนสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง

สรุปข้อมูลที่สำาคัญทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์ 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,031,554,350.83 6,680,939,598.07

4,279,265,125.48 3,780,647,899.28เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,945,563,586.95 2,190,941,356.37เงินลงทุนชั่วคราว

664,228,114.60 574,960,953.60ลูกหนี้เงินยืม

6,808,563.04 4,275,622.22ลูกหนี้อื่น

43,833,307.59 33,984,773.01รายได้ค้างรับ

91,855,653.17 96,128,993.59สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6,972,415,515.90 6,750,532,188.31ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

 ณ วันท่ี  30  กันยายน  2562  กกท. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 4,279.27 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากวันต้นงวด 
(1 ตุลาคม 2561) จำานวน 498.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 
864.05 ล้านบาท เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินลงทุนรวม จำานวน 0.15 ล้านบาท ในจำานวนน้ีประกอบด้วยเงินรับจากทุน  สร้าง     
สนามกีฬาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติท้ังจำานวน เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนรวม จำานวน 365.58 ล้านบาท ในจำานวนน้ีประกอบ 
ด้วยการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และงานระหว่าง-ก่อสร้าง จำานวน (602.13) ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 
(8.83) ล้านบาท และกระแสเงินสดในเงินลงทุนชั่วคราวลดลง จำานวน 245.38 ล้านบาท
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ทำาเนียบหน่วยงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย	286	ถนนรามคำาแหง	แขวงหัวหมาก	

เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240

โทรศัพท์	0	2186	7111	โทรสาร	0	2186	7508	

เว็บไซต์	:	http//www.sat.or.th

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค	5	จังหวัดเชียงใหม่
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี
เลขที่	185/1	หมู่ที่	5	ถนนเลียบคลองชลประทาน	
ตำาบลดอนแก้ว	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	50180
โทรศัพท์	0	5311	2300	โทรสาร	0	5311	2299
E-mail:	sat5@sat.or.th

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค
สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค	1	จังหวัดชลบุรี
เลขที่	111/113		ตำาบลหนองไม้แดง	อำาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี		20000
โทรศัพท์	0	3805	4252	โทรสาร	0	3805	4252

E-mail:	sat1@sat.or.th

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค	2	จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่	1/55	หมู่ที่	4	ถนนมาลัยแมน	ตำาบลรั้วใหญ่	อำาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี	72000
โทรศัพท์	0	3554	5472	โทรสาร	0	3554	5472
E-mail:	sat2@sat.or.th

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค	3	จังหวัดนครราชสีมา
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550
เลขที่	322	หมู่ที่	7	ถนนราชสีมา-ปักธงชัย	ตำาบลปรุใหญ่
อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000
โทรศัพท์	0	4493	2100-5	โทรสาร	0	4493	2102
E-mail:	sat3@sat.or.th

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค	4	จังหวัดสงขลา
สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้	(พรุค้างคาว)
ซอยพรุค้างคาว	ถนนกาญจนวณิช	ตำาบลบ้านพรุ
อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90250
โทรศัพท์	0	7455	3095	โทรสาร	0	7455	3095
E-mail:	sat4@sat.or.th

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
	 เลขที่	111/113	ตำาบลหนองไม้แดง	อำาเภอเมือง
	 จังหวัดชลบุรี		20000
	 โทรศัพท์	0	3828	2969	โทรสาร	0	3805	4252
	 E-mail:	sat1@sat.or.th/chonburi

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
	 เลขที่	22/8		ถนนเลียบเนิน	ตำาบลวัดใหม่	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดจันทบุรี	22000
	 โทรศัพท์	0	3932	1166	โทรสาร	0	3932	1166

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา
	 สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา	(สุบิน	พิมพยะจันทร์)	
	 ถนนสุวินทวงษ์	ตำาบลวังตะเคียน	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000
	 โทรศัพท์	0	3851	7209	โทรสาร	0	3851	7209

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
	 สนามกีฬากลางจังหวัดตราด	เลขท่ี	90	หมู่	8	
	 ตำาบลวังกระแจะ	อำาเภอเมือง	จังหวัดตราด	23000
	 โทรศัพท์	0	3952	3055	โทรสาร	0	3952	3055

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก
	 สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายก	
	 เลขที่	195	หมู่ที่	8	ถนนรังสิต-นครนายก	
	 ตำาบลพรหมณี	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	26000
	 โทรศัพท์	0	3731	4484	โทรสาร	0	3731	4484

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี
	 สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี	ตำาบลบางกร่าง		 	
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	0	2595	1784	โทรสาร	0	2595	1784

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี
	 สนามกีฬาจังหวัดปทุมธานี	ถนนติวานนท์
	 ตำาบลบางกะดี่	อำาเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000
	 โทรศัพท์	0	2501	2914	โทรสาร	0	2501	2914

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี
	 สนามกีฬากลาง	จังหวัดปราจีนบุรี	ถนนราษฎรดำาริ
	 ตำาบลหน้าเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	25000
	 โทรศัพท์	0	3721	6308	โทรสาร	0	3721	6308

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
	 สนามกีฬาจังหวัดระยอง	เลขที่	75/27	หมู่ที่	2	
	 ถนนสุขุมวิท	ตำาบลเนินพระ	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดระยอง	21000
	 โทรศัพท์	0	3861	4929	โทรสาร	0	3861	4292

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร
	 สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร	ถนนเอกชัย	ตำาบลมหาชัย
	 อำาเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	74000
	 โทรศัพท์	0	3442	9254	โทรสาร	0	3442	9254

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม
	 สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
	 ถนนสมุทรสงคราม–บางแพ	ตำาบลแม่กลอง	อำาเภอเมือง
	 จังหวัดสมุทรสงคราม	75000
	 โทรศัพท์	0	3471	7217	โทรสาร	0	3471	7217

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ
	 สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	(เคหะเมืองใหม่บางพลี)
	 ถนนเทพารักษ์	ตำาบลบางเสาธง	อำาเภอบางเสาธง
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
	 โทรศัพท์	0	2315	1115	โทรสาร	0	2315	1115

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
	 9999/1	หมู่	2	ถนนสุวรรณศร	ตำาบลท่าเกษม
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสระแก้ว	27000
	 โทรศัพท์	0	3724	7339	โทรสาร	0	3724	7339

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
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	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
	 สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	ถนนมาลัยแมน	
	 ตำาบลรั้วใหญ่	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72000
	 โทรศัพท์	0	3555	5634	โทรสาร	0	3555	5634

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
	 สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี	ถนนแสงชูโต	
	 ตำาบลท่ามะขาม	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	71000
	 โทรศัพท์	0	3462	4437	โทรสาร	0	3462	4437

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท
	 สนามกีฬาจังหวัดชัยนาท	อัฒจันทร์คบเพลิงชั้น	2
	 ตำาบลเขาท่าพระ	อำาเภอเมือง	จังหวัดชัยนาท	17000
	 โทรศัพท์	0	5647	6643	โทรสาร	0	5647	6643

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม
	 27	หมู่	7	ตำาบลห้วยจระเข้	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดนครปฐม	73000	โทรศัพท์	0	3427	5742,	
	 0	3424	4367	โทรสาร	0	3427	5742

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์
	 สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	เลขท่ี	782	หมู่ที่	10
	 ตำาบลนครสวรรค์ตก	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดนครสวรรค์	60000
	 โทรศัพท์	0	5622	1065	โทรสาร	0	5622	1065

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เลขที่	157	
	 หมู่ที่	6	ตำาบลไผ่ลิง	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000
	 โทรศัพท์	0	3524	5254,	0	3524	3555	
	 โทรสาร	0	3524	3554

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี
	 สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี	เลขท่ี	48/2	ถนนสมบูรณ์กุล
	 ตำาบลหน้าเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	70000
	 โทรศัพท์		0	3232	1917
	 โทรสาร	0	3232	1917

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี
	 สนามกีฬาจังหวัดลพบุรีเลขท่ี	95	ถนนนารายณ์มหาราช
	 ตำาบลทะชุบศร	อำาเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	15000
	 โทรศัพท์	0	3641	2620,	โทรสาร	0	3641	2620

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรี
	 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก	เลขที่	329	หมู่	4
	 ถนนมิตรภาพ	ตำาบลมิตรภาพ	อำาเภอมวกเหล็ก
	 จังหวัดสระบุรี	18180
	 โทรศัพท์	0	3622	6119	โทรสาร	0	3622	6119

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี
	 สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	ตำาบลบางมัน
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี	16000
	 โทรศัพท์	0	35507177	โทรสาร	0	3550	7177

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง
	 สวนน้ำาเฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลเมืองอ่างทอง
	 ถนนลำาท่าแดง	ตำาบลย่านซื่อ	อำาเภอเมืองอ่างทอง
	 จังหวัดอ่างทอง	14000
	 โทรศัพท์	0	3586	0433	โทรสาร	0	3586	0433

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
	 อัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
	 ถนนอุทัย–โกรกพระ	ตำาบลอุทัยใหม่
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดอุทัยธานี	61000
	 โทรศัพท์	0	5650	3080	โทรสาร	0	5650	3080

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำาบลประจวบคีรีขันธ์
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77000
	 โทรศัพท์	0	3260	3759	โทรสาร	0	3260	3759

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
	 สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี	ถนนคีรีรัฐยา	ตำาบลธงชัย
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	76000
	 โทรศัพท์	0	3242	7197	โทรสาร	0	3242	7197
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	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
	 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	
	 ถนนราชสีมา–ปักธงชัย	ตำาบลปรุใหญ่	อำาเภอเมือง
	 จังหวัดนครราชสีมา	30000
	 โทรศัพท์	0	4493	2109	โทรสาร	0	4493	2109

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
	 สนามกีฬาศรีณรงค์	ถนนคชสาร	ตำาบลนอกเมือง
	 อำาเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	32000
	 โทรศัพท์	0	4451	4654	โทรสาร	0	4451	4656

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุ
	 สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนสนามบิน
	 ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	46000
	 โทรศัพท์	0	4381	4505	โทรสาร	0	4381	4505

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
	 สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	ถนนเหล่านาดี
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000
	 โทรศัพท์	0	4322	0949	โทรสาร	0	4322	0949

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ
	 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ	ถนนองค์การสาย	2
	 ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	36000
	 โทรศัพท์	0	4481	6223	โทรสาร	0	4481	6223

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
	 เลขที่	150	หมู่	5	ตำาบลหนองญาติ	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดนครพนม	48000
	 โทรศัพท์	0	4250	3525	โทรสาร	0	4251	3305

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
	 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	
	 (เขากระโดง	สเตเด้ียม)	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	31000
	 โทรศัพท์	0	4466	6568	โทรสาร	0	4466	6568

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
	 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม	ห้อง	212	
	 ตำาบลแวงน่าง	อำาเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000
	 โทรศัพท์	0	4377	7494	โทรสาร	0	4377	7494
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	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
	 สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร	อาคารจงวุฒิเวศย์
	 ถนนสองนางสถิต	อำาเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	49000
	 โทรศัพท์	0	4261	3827	โทรสาร	0	4261	3364

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
	 สนามกีฬากลางจังหวัดยโสธร	เลขท่ี	676	ถนนแจ้งสนิท
	 ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองยโสธร	จังหวัดยโสธร	35000
	 โทรศัพท์	0	4571	4761	โทรสาร	0	4571	4761

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
	 160	สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	ตำาบลเหนือเมือง
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	45000
	 โทรศัพท์	0	4351	2925	โทรสาร	0	4351	2925

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
	 สนามกีฬากลางจังหวัดเลย	ถนนเจริญรัฐ	ตำาบลกุดป่อง
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย	42000
	 โทรศัพท์	0	4281	4901	โทรสาร	0	4281	4901

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
	 สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ	ถนนเลี่ยงเมือง
	 ตำาบลหนองครก	อำาเภอเมืองศรีสะเกษ
	 จังหวัดศรีสะเกษ	33000
	 โทรศัพท์	0	4563	3327	โทรสาร	0	4563	3327

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
	 สนามกีฬาเทศบาลเมืองสกลนคร	ถนนไอทียู	
	 ตำาบลธาตุเชิงชุม	อำาเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	47000
	 โทรศัพท์	0	4273	2064	โทรสาร	0	4273	2064

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
	 สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย	ถนนศูนย์ราชการ
	 ตำาบลหนองกอมเกาะ	อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	43000
	 โทรศัพท์	0	4242	6635	โทรสาร	0	4242	6635

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำาภู
	 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำาภู
	 ตำาบลบ้านพร้าว	อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวลำาภู	39000
	 โทรศัพท์	0	4237	8492	โทรสาร	0	4237	8492
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	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี
	 สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี	เลขที่	186/24	
	 ถนนโรงเหล้าสาย	ตำาบลรูสะมิแล
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	94000
	 โทรศัพท์	0	7346	0106	โทรสาร	0	7346	0106

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
	 สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา	ถนนเทศบาลบำารุง
	 ตำาบลถ้ำาน้ำาผุด	อำาเภอเมือง	จังหวัดพังงา	82000
	 โทรศัพท์	0	7646	0503	โทรสาร	0	7646	0503

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
	 สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง	เลขท่ี	78	หมู่ที่	1
	 ตำาบลเขาเจียก	อำาเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง	93000
	 โทรศัพท์	0	7467	1653	โทรสาร	0	7467	1652	-	3
	
	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
	 ศูนย์กีฬาสะพานหิน	อำาเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	83000
	 โทรศัพท์	0	7625	0110	โทรสาร	0	7625	0110

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
	 เลขที่	129/2	ถนนเทศบาล	3	ตำาบลสะเตง
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	95000
	 โทรศัพท์	0	7622	2762	โทรสาร	0	7622	2762

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
	 สนามกีฬาจังหวัดระนอง	ตำาบลบางริ้น	อำาเภอเมือง
	 จังหวัดระนอง	85000
	 โทรศัพท์	0	7782	2737	โทรสาร	0	7782	2737
	

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำานาจเจริญ
	 สนามกีฬากลางจังหวัดอำานาจเจริญ	ศูนย์ราชการจังหวัด
	 ตำาบลโนนหนามแท่ง	อำาเภอเมือง	จังหวัดอำานาจเจริญ	37000
	 โทรศัพท์	0	4552	3181	โทรสาร	0	4552	3181

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
	 สำานักงานสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
	 ถนนอุดร	-	หนองบัวลำาภู
	 ตำาบลหมากแข้ง	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	41000
	 โทรศัพท์	0	4224	3268	โทรสาร	0	4224	3268

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
	 สนามกีฬาติณสูลานนท์	เลขท่ี	2	ถนนราชดำาเนิน
	 ตำาบลบ่อยาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	90000
	 โทรศัพท์	0	7432	6810	โทรสาร	0	7432	6810

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
	 บริเวณสวนสาธารณะธารา	ถนนคงคา
	 ตำาบลปากน้ำา	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	81000
	 โทรศัพท์	0	7563	0508	โทรสาร	0	7563	0508

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
	 อาคารสมาคมกีฬาสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร	
	 ตำาบลท่าตะเภา	อำาเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	86000
	 โทรศัพท์	0	7750	0508	โทรสาร	0	7750	0508
	
	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
	 สนามกีฬาจังหวัดตรัง	(2)	(ทุ่งแจ้ง)	ตำาบลบางรัก		
	 อำาเภอเมืองตรัง		จังหวัดตรัง	92000
	 โทรศัพท์	0	7523	0535	โทรสาร	0	075-570-452

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ถนนราชดำาเนิน
	 ตำาบลท่าวัง	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000
	 โทรศัพท์	086	277	4244	โทรสาร	0	7534	7359
	
	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
	 สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส	หมู่ที่	9	
	 ถนนศูนย์ราชการ	ตำาบลโคกเคียน	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดนราธิวาส	96000
	 โทรศัพท์	0	7353	2146	โทรสาร	0	7353	2146

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
	 อาคารสำานักงานสนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	
	 บ้านทุ่งบูรพา	ตำาบลหนองขอน	อำาเภอเมือง	
	 จังหวัดอุบลราชธานี	34000
	 โทรศัพท์	0	4584	1654	โทรสาร	0	4584	1655

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
	 325	สนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ	ถนนบึงกาฬ	–	พังโคน
	 ตำาบลบึงกาฬ	อำาเภอเมือง	จังหวัดบึงกาฬ	38000
	 โทรศัพท์	0	4249	2776	โทรสาร	0	4249	2776
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	 อำาเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000
	 โทรศัพท์	0	5532	1275	โทรสาร	0	5532	1068

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
	 สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเพชรบูรณ์
	 ถนนสระบุรี-หล่มสัก	ตำาบลสะเดียง	อำาเภอเมือง
	 จังหวัดเพชรบูรณ์	67000
	 โทรศัพท์	0	5673	7096	โทรสาร	0	5673	7096

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
	 สนามกีฬาจังหวัดแพร่	ตำาบลในเวียง
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดแพร่	54000
	 โทรศัพท์	0	5453	1418	โทรสาร	0	5453	1418

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 โรงยิมเอนกประสงค์	ถนนขุนลุมประพาส
	 ตำาบลจองคำา	อำาเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	58000
	 โทรศัพท์	0	5361	4321	โทรสาร	0	5361	2921
	
	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำาปาง
	 สนามกีฬากลางจังหวัดลำาปาง	ถนนจามเทวี	ตำาบลบ่อแฮ้ว
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาปาง	52100
	 โทรศัพท์	0	5422	3048	โทรสาร	0	5422	3048

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำาพูน
	 สนามกีฬากลางจังหวัดลำาพูน	ถนนสนามกีฬา
	 ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาพูน	51000
	 โทรศัพท์	0	5353	5498	โทรสาร	0	5353	5498

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
	 สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตสุโขทัย	
	 หมู่ที่	7	ถนนสุโขทัย–กำาแพงเพชร	ตำาบลบ้านกล้วย
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	64000
	 โทรศัพท์	0	5565	1079	โทรสาร	0	5565	1079

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
	 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์	ถนนพาดวารี	ตำาบลป่าเซ่า
	 อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	53000
	 โทรศัพท์	0	5581	7708	โทรสาร	05581	7710

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
	 สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล	ตำาบลคลองขุด
	 อำาเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล	91000
	 โทรศัพท์	0	7472	3746	โทรสาร	0	7472	3746

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
	 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี
	 ถนนเลียบคลองชลประทาน	ตำาบลดอนแก้ว	
	 อำาเภอแม่ริม		 จังหวัดเชียงใหม่	50180
	 โทรศัพท์	0	5311	2045	โทรสาร	0	5311	2045

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
	 จังหวัดกำาแพงเพชร
	 สนามกีฬาริมปิง	ถนนสิริจิต	ตำาบลในเมือง
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดกำาแพงเพชร	62000
	 โทรศัพท์	0	5572	2317	โทรสาร	0	5572	2317

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
	 เลขที่	48	หมู่ที่	12	ตำาบลเวียงอำาเภอเมือง
	 จังหวัดเชียงราย	57000
	 โทรศัพท์	0	5371	3004	โทรสาร	0	5371	3004

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก
	 สนามกีฬาจังหวัดตาก	หมู่ที่	9	ตำาบลน้ำารึม
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดตาก	63000
	 โทรศัพท์	0	5551	7625	โทรสาร	0	5551	7625

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
	 สนามกีฬาจังหวัดน่าน	ตำาบลผาสิงห์
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดน่าน	55000
	 โทรศัพท์	0	5475	1950	โทรสาร	0	5475	1950

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
	 649	หมู่	11	ถนนส่วนราชการ	ตำาบลบ้านต๋อม
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	56000
	 โทรศัพท์	0	5448	4362	โทรสาร	0	5448	4362

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร
	 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร	ตำาบลในเมือง
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	66000
	 โทรศัพท์	0	5661	9615	โทรสาร	0	5661	9615

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
	 สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	ตำาบลหัวรอ

	 สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ถนนดอนนก	
	 ตำาบลมะขามเตี้ย	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000
	 โทรศัพท์	0	7728	3668	โทรสาร	0	7728	3668
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The	National	Strategic	Plan	2018	–	2037	has	laid	the	foundation	
for	the	operations	of	the	government	agencies	and	state	
enterprises	for	20	years.	It	is	designed	to	lead	the	nation	
on	a	path	of	stability	and	wealth	for	a	sustainable	future.	
At	the	heart	of	this	plan	is	the	strengthening	of	the	family,	
which	is	the	most	essential	unit	of	society.	It	is,	thus,	the	
goal	 to	promote	and	develop	 the	 family	 for	a	physically	
and	mentally	populace.	

Sports	Authority	of	Thailand	has	firmly	enhanced	this	National	
Strategic	Plan	 in	 the	 development	 of	 Sports	Authority	 of		
Thailand	Strategic	Plan	2017	–	2021	(modified	2020	–	2022).	
Consideration	is	made	to	involve	all	partners	to	develop	
the	national	sporting	performance	through	the	promotion	
of	cooperation	and	idea	integration.	These	would	be	crucial
	 tools	 in	 the	drive	 for	 the	development	of	Thai	 sporting	
performance	to	the	global	 level.	This	would	also	lead	to	
the	subsequent	growth	of	professional	sports	and	 the	
nation’s	economy.	

In	2019	Sports	Authority	of	Thailand	has	ensured	that	
operations	are	compliant	with	the	vision,	mission,	and	
strategy	 in	 the	pursuit	of	sporting	excellence.	 It	 is	crucial	
to	develop	professionalism,	sports	science	and	technology,	
promotion	 of	 the	 sporting	 industry,	 and	management	
of	sporting	organization.	This	 is	congruent	with	 the	
government	 policies	 and	 national	 strategic	 plan.	 The	
results	have	been	satisfactory.	

The	committee	and	I	would	like	to	sincerely	thank	every	
partner	 for	 their	 continued	cooperation	and	dedication.	
The	 development	 of	 the	 sporting	 performance	 is	 a	
paramount	 legacy	 that	 is	 acknowledged	 by	 the	 Thai	
public	and	 international	spectators,which	has	brought	
great	pride	to	the	people.	I	would	like	toencourage	the	
Sports	Authority	of	Thailand	to	continue	in	this	path	to	
develop	the	Thai	sporting	performance	for	a	prosperous	
future.	

Message from the 
Deputy Prime Minister

Gen.	Prawit	Wongsuwan
Deputy	Prime	Minister

President	of	Executive	Board	Committee	
Sports	Authority	of	Thailand	
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 Sports Authority of Thailand under the Ministry of Tourism 
and Sports has operated in accordance to the national strategic 
plan, government policy, the 6th National Development Plan, the 
Ministry of Tourism and Sports Strategic Plan, and Sports Authority
of Thailand Strategic Plan. Under the vision “Sports development for 
excellence and professionalism to bring happiness, economic, and
social prosperity through standardized and systematic operations”,
the goal is to bring happiness to the people through pride in sporting 
excellence and professional sporting events that has been growing
every year. Thailand is the top performer at the SEA Games (Categories 
of International Sports) and Asian Para Games. Thailand has enjoyed 
economic benefits from sporting excellence and professional 
sports propelling the Thai Sporting Science Center equivalence 
as internationally acclaimed standards. This has led the center to 
become the heart of the ASEAN regional effort to achieve both 
national and regional sporting excellence. 

 Based on these goals, Sports Authority of Thailand 
has initiated numerous projects/activities. These have received 
overwhelming support from the personnel of all levels from 
management to staff from Sports Authority of Thailand. In addition, 
partners such as sports associations, government and private 
organizations, and educational institutions have played a critical 
role in the success of numerous activities. For instance, the sporting 
excellence achieved by the Thai national team during the 30 th 
SEA Games held at the Philippines, where Thailand participated 
in 35 sporting categories for which athletes prepared from April – 
November, 2019. The 3 rd Asian Para Games, Thailand ranked 

7, while the 46 th National Games and 36th National Disability 
Games at Chiang Rai had contributed significantly in terms of 
economic returns. In addition, there has been continuous personnel 
development. There have been numerous trainings between the 
national and provincial sports associations to develop the quality 
of the coaches and referees by drawing budget from the National 
Sports Development Fund. 

 In the bid to drive for development of professional sports, 
the “Fulfill Football Dreams” to develop youths for professional 
football has been initiated. The goal is to improve the professional 
sport to the international level. In terms of sports science, experts 
have been developed in the areas of sports psychology, nutrition, 
biomechanics, and increased potential to provide service for the 
sports association. The goal is to improve the sports science 
center to the ASEAN level for development and management of 
sports academic and sports innovation. 

 In terms of development and support of the sports industry,
Sports Authority of Thailand has created the Sports Industry Master 
Plan 2019 – 2022. The goal is to promote sports tourism to boost 
the nation’s economy. This includes competitions such as the 
L’Etape Thailand by Le Tour de France 2018, cycling tournament, 
and the Jet Ski World Cup. In addition, Sports Authority of Thailand 
had hosted the Sports Industry Awards Conference (SPIA), which  
is an Asian level meeting for driving the growth of sports in the 
region.     

 Management of the Sports Science and Technology    
involves the improvement of the sports science center at both the 
central and provincial levels. This includes providing the sports 
science services such as sports psychology, nutrition, and 
biomechanics through experts visiting sports are association In 
addition, the Sports Science Mobile Clinic is also provided during 
the national games, youth games, and disability games. 

 In terms of organization and sports management, the 
Thailand Quality Award: TQA was applied for assessing the 
organization operation. Thus, performance evaluation is made 
based on the criteria used for the state enterprise. Consequently, 
the organization has successfully achieved its vision effectively. In 
addition, Sports Authority of Thailand gives importance to external 
society and environment through the promotion of the drive to 
reduce the use of plastic bags. Other activities include the SAT 
Eco Run that supports the environmental protection of Rawai 
Beach and assisting the fishermen in the area.

 The most important initiative in addition to effective 
compliance to the government plan, strategy, and policy, Sports 
Authority of Thailand gives utmost importance to the ethical practice 
and transparency at all levels. This is imbued in the promise, 
“Sports Authority of Thailand would grow sustainably through the 
cooperation of everyone with harmony, responsibility, loyalty, and 
justice for the benefit of the majority of the people.”

 I would like to thank the management, staff, and operations 
assistants who have truly dedicated their efforts in working to their 
full potential. In addition, I would like to thank all of our partners, 
who have cooperated with Sports Authority of Thailand leading to 
the success and benefits for Thailand into the future. 

Message from the 
Governor of Sports 
Authority of Thailand 

Gongsak	Yodmani	
Governor

Sports	Authority	of	Thailand	
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Situation, Trends, 
and Strategic Direction

Situation, Trends, and Strategic Direction 

 The global sports trend is focused on the development of sports science and technology as an impetus for 
the success of athletes in competition at all levels. Various countries have applied science and technology in the 
training to build the ideal physical build and sporting equipment that is used in combination with other factors 
to lead to excellence in sporting performance and joining the professional league. Thus, the business style of 
management has been applied increasingly at the regional level. The integration of all partners involved, who come 
from different disciplines have led to rapid development in the work process. This is done in conjunction 
with proactive marketing and public relations in a systematic manner, which responds to the global trend. 
Therefore, growth starts with the community base enabling people in the locality to become more participative. 
Most importantly, the community has substantial gains in terms of happiness, economic returns, and harmony 
in society including the national level (Sports City). In addition, it helps to provide the trend of health consciousness 
as Thailand is moving into an aging society era. This has generated the awareness promoting exercise for good 
health, which is a global phenomenon. Governments of many nations have realized the importance of exercise 
to keep the people healthy. As a consequence, budgets have been allocated to promote sports and care for their 
health. Thus, there is a growth in playing sports and exercise as a tool to create confidence and good reputation for 
the country. This is evidenced in the number of countries vying to present themselves as the potential host for 
major sporting events at the group, regional, and global level. This has led to economic development leading to 
the success of sports creating a distinctive national image. In addition, sports business and sports related business 
have experienced continuous growth. These businesses include sports equipment, apparel and shoes, sports 
arena, television, and construction. Sports competitions today are more than just exercise for good health, it has 
become products that reap significant amounts of benefits. 

Trend and Direction for Sporting Excellence 

 In the fiscal year 2019 there have been numerous global and regional competitions, which include the 
3rd Asian Para Games held in Jarkarta, Indonesia. The goal of improving the standard of athletics in all levels 
would lead to stronger relationships among the various countries in the world. Some of the Asian countries 
that excelled in this competition are China, Japan, South Korea, Uzbekistan, and Iran. These countries have 
continuous sports development through dedication of resources and initiating policies to develop community 
amateurs to become sports professionals. Public relations has the role in creating awareness for a variety of 
sports. Budget has to be allocated to support the potential of athletes in order for them to perform for the fame 
of their country. During the 3rd Asian Para Games held in Jakarta, Indonesia between October 4 – 14, 2018, the 
Thai national team clinched 23 gold medals, 29 silver medals, and 50 bronze medals. The total is 102 medals 
putting Thailand in the 7th rank. This accomplishment brings great pride to the Thai people proving that our 
athletic standards are second to none in Asia. Sports Authority of Thailand, as the organization responsible 
for sports development, has initiated strategies in developing the sports associations in preparation of all 
competitions of such caliber. There has been increase in the use of sports science through collaboration and 
exchange of technology and personnel with countries that have a record of success. 

 In the drive for sporting excellence, it is important to identify the correct problem to provide an effective 
solution that is beneficial for all. Thus, in addition to understanding the problem and its causes, it is important 
to analyze the current situation by examining the strength, weakness, opportunity, and threat (SWOT analysis) 
of the sports management organization. In addition, it is important to critically analyze the return on investment 
and performance in the international competitions. 

 Globalization and evolution of industries have 
led to the changes in the values, lifestyle, career   
opportunities, and value in terms of society and economies 
of nations in various ways. Sports is also faced withthese 
challenges. From the analysis it is found that the 
development of sports globally in the past was derived 
from two dimensions, which are megatrends and 
segment specific trends. 

 The overall trend in global and in particular 
Southeast Asian sports has changed in a positive 
direction. Consideration of the importance and continuous 
agents of change, two factors can be identified. The first 
is the new values and attitudes of the public towards exercise 

and sports as a proponent for good health, while the 
second is change in lifestyle. This is further enhanced 
by the business opportunities in sports that have 
been identified by enterprising businessmen in the 
various regions, which has served as the impetus for the 
growth and development of professional sports into the 
future. Therefore, these factors have driven the continuous 
growth of Thai professional sports both directly and 
indirectly.  

 The whole world is giving more importance to 
sports because it has become a crucial part in the daily 
life of people as well as a source of economic and 
social development. In the past sports in Thailand was 

Situation, Trends, and Directions for the Development 
of Professional Sports
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considered only as recreational and served in strengthening 
of the body. However, today sports plays an integral role 
in the development through value creation for the economy 
and society. It is expected to continue to do so as long as 
the global trend is still moving forward to more competitive 
challenges . Sports is the activity of choice for people of 
all nations. In developed countries sports is a preferred 
activity that has become a driver for personal and national
development. As sports becomes a significant driver of 
national economic development both the government 
and the private sector have become more supportive in 
propelling its growth. Sports Authority of Thailand thus 
has proposed the development of sports tourism as a 

means to combine sports and tourism. This has a direct 
bearing on the economic growth resulting from professional 
sports that promotes sports tourism. Professional sports 
in Thailand has experienced unprecedented growth 
especially in football. The popularity of the Thai League 
has grown significantly in terms of in stadium audience 
as well as earnings from broadcasting rights. In 2018 
there was an average of 4,466 viewers in the stadium per 
match, which increased to 5,699 viewers in the stadium 
per match in 2019. The earnings from broadcasting rights 
was 2014 – 2016 was 600 million baht per year and in 
2017 – 2020 it grew to 1.05 billion baht.  

 Sports Authority of Thailand is dedicated to 
propelling Thai sporting achievement to international 
excellence and professional league placement. This has 
led to the initiative to develop effective sports science and 
technology to support development of athletes, sports 
personnel, and experts in sports science. 
 
 The use of sports science and technology has led 
to the development of athletic performance, thus achieving 
sporting excellence. Sports Authority of Thailand has 
developed cooperation and networking with Sports 
Association of Thailand, the Olympic Committee of 

Trends and Directions in the Development 
of Sports Science and Technology

Thailand, and other relevant institutions to create knowledge
management and scientific innovation transfer. This 
would be used to improve the competency of athletes 
to reach their potential in competing at the international 
level. The support comes in many forms such as physical 
therapy, health check for athletes, treatment and therapy, 
physical stamina check, development of physical stamina,
and advice in terms of psychology, nutrition, biomechanics,
 and sports technology.  

 In addition, the Sports Science Mobile Clinic was 
initiated in order to provide advice to the community in 

terms of exercise, physical checks, and sports science. 
This includes exhibitions hosted for the National Games 
and Youth National Games. Most importantly, it would 
host the Thai House for athletes competing in international
 competitions such as the Asian Para Games in Indonesia 
and the Youth Summer Olympic Games in Argentina in 
order to ensure that the Thai athletes are at their prime for 
the competition. 

 Research and development is another important 
activity that promotes the creation of new knowledge that 
can be disseminated to the relevant parties. This could 
then be used to create beneficial programs for the 
continuous prosperous development of Thai sports.

 Sports Authority of Thailand provides support 
aimed to assist the public and athletes of all levels in order to
serve the government policy to increase sports participation 
for the betterment of public health and quality of life.
This involves the promotion of various types of sports for 
which Sports Authority of Thailand has continuously 
provided support in terms of maintenance, development, 
and improvement of sporting facilities in order to serve 
the trend of yearly growing demand. In addition, Sports 

Authority of Thailand has developed public relations 
through various channels in order to  invite members of 
the public and athletes to use the sporting and services 
available. The communications emphasized the readiness 
to provide various support through its management 
capabilities that is effective and convenient. Also, it aims 
to improve the training centers to become National Training 
Center (NTC) in order to better serve both the Thai and 
foreign individuals and athletes. These centers would 
become state of the art for personnel and facilities in order 
to provide access to athletes, sports staff management 
personnel, and members of the public. The goal is to ensure 
that quality service is continuously provided for the 
satisfaction of all groups.  

Trends and directions in organization 
and sports management

รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย132 รายงานประจำาปี 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย 133



Performance Indicator Percentage Amount (Baht)

Integrative Plan: Income Generation from Tourism, Sports, and Culture                  358,780,400

Project 1 Development	of	Sports	Tourism	Initiatives   	 	 	 	 								358,780,400		 														

Outcome 1  Managing for Sporting Excellence                         783,581,000

Main Activity 1 Promote	organizations	for	sporting	excellence	through	standardized	
	 												and	Systematic	management	

Main Activity 2 Develop	Athletes	and	Sporting	Personnel	to	National	Excellence	
	 												and	Enhance	Potential	for	International	Competition	 										

Main Activity 3 Improve	Sporting	Competition	Standard	to	Excellence	at	both	National	
	 												and	International	Levels	

Outcome 2  Managing for Professional Sports                                            246,950,000

Main Activity 4. Promote	and	support	professional	sports	event 	 	 	 	 									216,950,000

Main Activity 5. Promote,	support,	and	develop	professional	sporting	leagues	in	terms	of	
	 													athletes	and	personnel	to	be	qualified	at	all	levels.

276,000,000

Outcome 3 Managing Sports Science and Technology                228,333,000

Main Activity 7 Manage	the	central	and	regional	sports	science	centers	to	
	 												have	the	same	standard	in	order	to	support	the	development	of	athletes	
	 												and	the	public	services.

Main Activity 8	Develop	and	manage	sports	knowledge	and	scientific	and	technology	innovation

Main Activity 9	Promote,	support,	and	develop	the	performance	of	athletes	and	personnel	at	both	
	 												the	national	and	international	level	as	well	as	anti-doping	control.

Project 1 Management and Development of Sporting Facilities                                         507,586,000
 
Plan : Foundation for Personnel Development and Support                                 596,602,600 

Plan : Government Personnel (Potential Development and support of personnel)                           275,957,700

Outcome 4 Organization and Sports Services Management                                             596,602,600

100.00 2,997,790,700Total

Annual Budget for 
Fiscal Year 2019 

In the fiscal year 2019 Sports Authority of Thailand received an annual budget of 
2,997,790,700 baht to support and develop sporting performance in Thailand with 
details as follows:

Table Presenting the Annual Budget for the Fiscal Year 2019 
Categorized by Performance Indicator

307,581,000

200,000,000

30,000,000

-Main Activity 6 Improve	the	professional	sports	rules	and	regulations	to	assist,	support,	
	 												and	promote	athletes,	personnel,	managers,	competition	organizers,	
																												associations,	and	clubs.	

Performance Indicator Percentage Amount (Baht)

146,660,000

7,000,000

217,460,100

5,000,000

374,142,500

74,673,000

Main Activity 10. Develop	organization	system	to	increase	organization	performance	

Main Activity 11. Create	Value	in	Sports	Industry

Main Activity 12. Improve	Sports	Authority	of	Thailand	Facilities	to	support	the	development	of		
	 															sports	and	exercise	
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Table Presenting the Annual Budget for the Fiscal 
Year 2019 Categorized by Expense Category

Budget classified by expense category

1. Investment Budget     20.72           621,030,500

Durable	Items		 	 	 	 	 	 	 											115,360,000
Land	and	buildings/facilities	 	 																		 	 											505,670,500

2.1	Personnel	expenses	 	 	 	 	 	 										275,957,000
2.2	Operating	expenses	 	 	 	 	 	 										138,020,700
2.3	General	supporting	funds	 	 	 	 	 							1,962,781,800

2. Supporting Funds (Expenses)   79.28         2,376,760,200

Outcome	1	Managing	for	Sporting	Excellence	 	 	 										783,581,000
Outcome	2		Managing	for	Professional	Sports	 	 	 										246,950,000
Outcome	3		Managing	Sports	Science	and	Technology	 	 										228,333,000
Outcome	4	Organization	and	Sports	Service	Management		 	 										596,602,600
Project	2	Developing	sports	tourism		 	 	 	 										358,780,400

100.00Total

State Enterprise Budget 

Item Fiscal Year 2019 Fiscal Year 2018

Government	Budget	 	 	 			433,310,308.23	 		433,310,308.23
Budget	for	Construction	of			
Chalermprakiat	Stadium			

Total Budget                       449,448,977.40               449,301,135.25

Retained	Earnings		 	 	 	2,842,316,891.94													2,860,398,937.57

Owner’s Equity      3,294,765,869.34												3,309,700,072.82

Total Debt and Owner’s Equity                14,493,871,542.70         14,016,517,141.03

RemarksItemNo.

Construction	of	the	north	and	south	stadium	seats	and	the	building	for	
the	fire	torch	together	with	the	scoreboard	for	the	Srisaket	Stadium	in	
Tambon	Nongkrok,	Srisaket	City	District,	Srisaket	Province	

Organization Plan and Investment in 

the top 10 Projects

2,997,790,700
Construction	of	the	Canoe	Slalom	Training	Center	at	Klong	Bang	Pai,	
Tambon	Samnakthon,	Ban	Chang	District,	Rayong	Province	

Budget

115,000,000
Baht		

118,900,000	
Baht

115,360,000
Baht	

95,000,000
Baht

69,489,420
Baht	

35,000,000	
Baht

28,000,000
Baht

20,000,000
Baht	

20,000,000
Baht	

25,424,000
Baht	

Durable	items	for	the	Sports	Science	Center	in	16	provinces	which	are	
Prachuab	Khirikhan,	Mukdaharn,	Nonthaburi,	Mae	Hong	Son,	
Samut	Songkram,	Angthong,	Mahasarakham,	Pitsanulok,	Sakon	Nakorn,	
Nakorn	Panom,	Singburi,	Nongkhai,	Supan	Buri,	Uthai	Thani,	Chumporn,	and	Prae

Construction	of	the	bicycle	lane	at	Klong	Bang	Pai,	Tambon	
Samnakthon,	Ban	Chang	District,	Rayong	Province

Expense	for	the	Design	of	the	Central	National	Training	Center	(NTC)

Construction	of	the	football	pitch	and	running	tracks	with	synthetic	
rubber	for	the	host	of	the	36th	National	Youth	Games,	Trad	Province	

Installation	of	the	football	stadium	lighting	(1,200	LUX)	at	the	Krabi	Sta-
dium,	Tambon	Ao	Nang,	Krabi	City	District,	Krabi	Province

Expense	for	the	design	of	the	International	Standard	Boxing	T
raining	Center,	Huamak	Sports	Complex,	Huamak,	Bangkapi,	Bangkok	

Construction	of	the	Sports	Science	Center	Region	3	Nakhon	
Ratchasima,	Tambon	Pruyai,	Nakhon	Ratchasima	City	District,	
Nakhon	Ratchasima

Restoration,	modification,	and	fixing	of	the	Pru	Kangkao	Stadium,	
Tambon	Ban	Pru,	Hadyai	City	District,	Songkhla	Province	

Continuous	
Project	

2562	-	2564

Percentage Amount (Baht)

	16,138,669.17	 															15,990,827.02

	 Based	on	Sports	Authority	of	Thailand	Strategic	Plan,	it	 is	 imperative	to	provide	quality	service	
that	serves	the	sporting	needs	of	the	nation.	This	is	aligned	to	the	government’s	sports	promotion	
policy	dictating	the	need	to	procure	and	develop	sufficient	sporting	infrastructure,	which	includes	
facilities	and	state	of	the	art	equipment.	

	 Consequently,	Sports	Authority	of	Thailand	has	allocated	part	of	 the	budget	 for	 restoration,	
modification,	and	fixing	of	sporting	facilities	and	amenities	to	meet	the	criteria	for	quality.	In	the	fiscal	
year	2019,	there	are	10	major	projects	as	follows:		

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

9.	

10.	
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1. Development for Sporting Excellence
 At the 30th SEA Games held at the Philippines from November 30 – December 11, 
2019, there were a total of competitions in 62 sporting categories. Thailand competed in 51 
sporting categories with a total of 981 athletes. The training period was a total of 8 months 
from April – November 2019. Thailand ranked third place from the 11 participating countries 
with a medal break down as follows:
 - Gold 92 medals
 - Silver 103 medals
 - Bronze 122 medals
    Total 317 medals
 At the 3rd Asian Para Games held at Jakarta, Indonesia from October 6 – 13, 2018, 
there were athletes from 43 nations competing in 18 sporting categories. Thailand sent a 
total of 383 athletes competing in 14 sporting categories. Thailand ranked 7 clinching 23 gold 
medals, 33 silver medals, and 50 bronze medals. 
 At the 3rd Youth Olympic Games held at Buenos Aires, Argentina from October 
6 – 18, 2018, there were athletes from 206 nations competing in 31 sporting categories. 
Thailand sent a total of 88 athletes competing in 20 sporting categories. Thailand ranked 12 
winning 5 gold medals, 5 silver medals, and 2 bronze medals. 

Outcome of the Government Sports Policy National Sports Competitions
 At the 46th National Games or Chiang Rai Games 
held between November 18 – 28, 2018 at Chiang Rai 
Province, there were 12,847 athletes from 77 provinces 
competing in 41 sporting categories. The top ranked 
province is Bangkok with 118 gold medals, followed 
by Udon Thani with 51 gold medals, and Chonburi with 
48 gold medals, respectively. The games resulted in an  
economic value of 1,318,058,002 baht. 

 The 36th National Disability Games or Nam Kok 
Games was held between January 18 – 22, 2019 at 
Chiang Rai Province. There was a total of 2,546 athletes 
from the 77 provinces participating in 17 sporting 
categories. The top ranked province is Bangkok with 
71 gold medals, followed by Nonthaburi with 65 gold 
medals, and Chonburi with 38 gold medals respectively. 
The games resulted in the economic value of 169 million 
baht. 

 The 35th Youth National Games or Buri Ram 
Games was held between May 10 – 20, 2019 at Buri 
Ram Province. There was a total of 13,191 athletes 
from the 77 provinces participating in 45 sporting 
categories. The top ranked province is Bangkok with 143 
gold medals, followed by Chonburi with 53 gold medals, 
and Supan Buri with 47 gold medals respectively. The 
games resulted in the economic value of 793 million baht. 

 The 2nd National Senior Games or Rom Buri 
Games was held between August 25 - 31, 2019 at Buri 
Ram Province. There was a total of 3,669 athletes from 
the 77 provinces participating in 13 sporting categories. 
The top ranked province is Bangkok with 39 gold medals, 
followed by Songkhla with 29 gold medals, and Nakhon 
Ratchasima with 22 gold medals respectively.  
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Development of Athletes and Sporting 
Personnel
 Sports Authority of Thailand has two initiatives 
in developing athletes and sporting personnel. The first 
is development of athletes through the Sports Hero 
initiative. This would entail the selection of athletes to 
join the Sports Hero initiative to develop their skills and 
physical stamina in order to join the national competition 
in 2019. There was a total of 794 participants, which is a 
16.63% increase from 2018. 

Development of Sports Authority 
of Thailand Personnel 
 This second initiative is aimed to develop athletes 
in collaboration with national and provincial sports 
associations. In the fiscal year 2019, budget allocation 
was made for training and development of coaches and 
referees for 95 programs with the national sports 
association (59.97 million baht) and 106 programs with 
provincial sports associations (25 million baht). The 
project supported a total of 564 participants to the 
national level and 66 participants to the international 
level.

2. Managing for Professional Sports  
 Managing for Professional Sports There were a total of 13 sporting categories with 42 organizations that 
successfully created an estimated economic value of 25,245 million baht. This is part of the development of youth 
for recruitment into the national team. In the fiscal year 2019, there were a total of 30 athletes and sports personnel, 
who have gone professional internationally. 
 Thai Football Dream to the World Cup Sports Authority of Thailand has organized the Thailand Youth 
League 2018 – 2019 season to develop the youth for professional football. There are four categories with a total 
of 319 teams comprising of 6,000 athletes competing in the event. The winners for each category are U13 
Assumption United, U15 Assumption Assumption, U17 Chonburi FC, and U19 SCG Muangthong United. 

3. Managing Sports Science and Technology
 In order to improve the standard of the Sports Science Center, Sports Authority of Thailand has increased 
the standard of its central and provincial sports science centers. There are 25 existing centers with 12 under 
construction totaling 37 centers. There are 1,122 sports science experts who would take care of athletes at the 
international competition level and 838 at the national level. Athletes at the national level show a marked improvement 
after receiving the sports science training and development. From a study of the 715 athletes competing at the 
international level 95.33% show significant improvement. There is continuous monitoring of the athletes’ 
performance in order to recruit these youth into the national team in the future. 

 Sports Authority of Thailand Sports Science: Mobile-Clinic This service is designed to serve 
athletes and members of the public, who have joined the activity. The service provides sports science recommendations 
from experts in various areas including sports psychology, nutrition for sports, medical consultation and physical 
therapy, massaging for stimulation and relaxation, as well as cold water therapy to revive the tired body after a 
strenuous competition. These total of six services were provided to 1,694 people. 

 Upgrading the Sports Science Center to the Sports Science Institute of Thailand through 
the use od the National Sports Development Fund and Sports Authority of Thailand Reserve Fund. The budge 
would be divided into two sections. The first part would be used for the renovation of the Sports Science Center 
(98 million baht) and the procurement of sports science equipment (850 million baht). 

Capital Budget Disbursement Framework 
by the Office of the National Economic 
and Social Development Council
 Sports Authority of Thailand has disbursed 
100% of the capital budget based on the Office of the 
National Economic and Social Development Council 
framework 2019, which is 52.55 percent higher than 
2018. 

Providing Exercise Center Services
 Sports Authority of Thailand has provided 28 
exercise centers across Thailand for 18.8 million users. 
The user number has increased by 10.02% from the 
previous year (from 16.9 million users in 2018).

"The Auspicious Celebration for His Majesty 
the King of the Golden Land” Exhibition
 Sports Authority of Thailand has organized 
exhibitions and activities both centrally and in five regional
 areas to celebrate the auspicious year of the King’s 
coronation. There were 155,536 event participants. 

4. Organization and Sports Service 
Management  
Integrity and Transparency Assessment
 Sports Authority of Thailand gives importance 
to transparent working measurement and aims to provide 
service equality to everyone without discrimination. These 
work processes have contributed to the organization’s 
good evaluation score from the Office of the National 
Anti-Corruption Commission. Sports Authority of Thailand’s 
Integrity & Transparency assessment (TQA) of fiscal 
year 2019 score is 97.63, an improvement of 32.48 from 
65.14 in 2018. Sports Authority of Thailand has been 
ranked 2nd among state enterprises and 6th at the 
national level.  

Organizational Improvement Management
 Sports Authority of Thailand has improved its 
organization management to effectively achieve its vision. 
The criteria from Thailand Quality award was applied to 
be consistent with the criteria used for state enterprise 
evaluation. In the fiscal year 2019, Sports Authority of 
Thailand has developed the improvement plan using 
TQA and Opportunity for Improvement Roadmap 2020, 
which resulted in a better performance. Sports Authority 
of Thailand score is 4.1134 in 2019, which is higher than 
3.6239 in 2018. 
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 Sports Authority of Thailand has generated 
economic value from sports industry in the 2019 
fiscal year (35,893 million baht) from organizing sports  
competitions in 3 areas including:
 1. Sporting excellence is categorized as the 
national and national youth games, which contributed 
2,111 million baht in terms of economic value.
 2. Professional sports accounted for 25,245 
million baht in terms of economic value.
 3. Sports tourism accounted for 8,536 million 
baht in terms of economic value.
  The key activity contributing to creation of 
economic value is the MOTO GP PTT Thailand Grand 
Prix 2019, which provided 3,053.64 million baht in 2019, 
and 3,202.26 million baht in 2020. The growth rate was 
4.87% with 226,655 participants from 41 countries 
around the world.

5. Sports Industry Promotion and Support

6. Special Projects for Improving National Sports Standards
 Special projects for improving national sports standards (SMART NATIONAL SPORTS PARK) 
Sports Authority of Thailand has conducted fundraising projects for commercial and social sports by researching 
for possibilities in launching Smart National Sports Park project. This park would be developed as the center of 
sports service. It aims to provide high technology and full function facilities as well as high standard for the athletes 
to train during national and international competitions. It would also be a sports service center for regular exercise 
and recreation activities with a pleasant, convenient, and safe environment in Bangkok. It can potentially be the 
Asian sports hub in the future.

 Improving Sports Medical Services
 Sports Authority of Thailand has studied the approaches to improve sports medical services to yield the 
most effective treatment for athletes, sports personnel, and members of the public. The service as a sports hospital 
would provide treatment, health protection, injury prevention and estimation, and injury recovery for athletes and 
members of the public.  

 Sports Entertainment in National and National Youth Competitions
 Sports Authority of Thailand has organized sports entertainment and sports expo to increase more value 
from the various competitions that have been held by the organization and Sports Association of Thailand. 

 Improving Sports Digital Information (SPORTS DIGITAL PLATFORM)
 Sports Authority of Thailand has planned to build and develop a database system for sports. This would 
include 1. Athletes database, 2. Sports personnel database, 3. Sports competition programs/ competition results 
database, 4. Sports center database, 5. Sports science and knowledge database, and 6. Sports industry contributory 
and improvement database. It is necessary to cooperate with other private and government organizations for maximum 

efficiency. This includes the Ministry ofTourism and Sports, 
Tourism Authority of Thailand, Sports Association of Thailand, 
provincial sports associations, ports competition organizers, 
educational institutions, as well as private sectors. The main 
objective is to cultivate the benefit of Sports Big Data in 
implementing the organization’s mission. In addition, this 
database should be promoted for public use. The database 
can be stored on the website with the application format to 
ensure its open, fast, and up-to-date accessibility. 

 Lotto for Sports lovers Project
 Sports Authority of Thailand has researched the 
possibilities of releasing a sports lotto for raising fund for 
sports development. This funding is for emergency use on 
some projects that are not eligible for using the regular 
government budget. The lotto project would bridge the gap 
in some development aspects that have not been thoroughly 
implemented and updated.

 Sports City project
 The Sports City project is aimed at appointing sports 
to be a part of quality city expansion. The goal is to distribute 
prosperity and economic growth from sports activities to 
different parts of the country. In fiscal year 2019, there were 
10 more sports provinces namely Bangkok, Chantaburi,
Chiang Rai, Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, 
Phatthalung, Trang, Songkhla, Yala, and Phuket. This is added 
to the provinces designated in 2018, which are Chonburi, 
Supan Buri, Buriram, Udon Thani, Srisaket, and Krabi.

 Tradition Sports for Identity 
 Promotion
 Sports Authority of Thailand has promoted sports 
as a local and national identity. The goal is to elevate 
sports to be a part of tourism by holding the competition/
activities continuously and thoroughly across nation. 

 Sports Activities for Southern Unity
 Sports Authority of Thailand has highlighted  the 
importance on continuous participation from different units. 
Sports Activities for Southern Unity was then launched by 
using sports as a tool to build harmony

among people in society. The skill and knowledge are 
provided to athletes and sports personnel in various 
sports type to ensure sports for excellence. Sports    
Activities for Southern Unity was held during 29 March 
– 1 April, 2019, at Sanam Chang Phueak Park, Yala. 
There were 6 types of international sports, which are 
Sepak Takraw, female volleyball, male football, Petanque 
(Male, female, mixed), male amateur Thai boxing, and 
male amateur boxing. Moreover, there were 9 types 
of traditional sports which are tug-of-war, sack relay, 
three-legged race, bowling, land skiing, boat rocking, 
sea boxing, and recreation activities.

 Improving Sports Legal Unit in 
 Sports Authority of Thailand 
 Sports Authority of Thailand has improved the 
effectiveness and efficiency of sports law to comply 
with the Sports Act of Thailand (2015) and relevant laws 
as follows
 1. Conduct improvement plan for sports law for 
the years 2019-2022
 2. Document regulations regarding the discipline 
and punishment for employees of Sports Authority of 
Thailand
 3. Study approaches to set up a Legal Department
 4. Finding approaches of funding and fund 
management for improvement facilitating effective 
sports development 
 5. Explore possibilities in establishing sports 
arbitration for improving the rules, regulations, and 
codes for announcement consideration 
 6. Identify types of sports that could be registered 
as an association 2019
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Performance by Outcome 

Outcome 1 Managing for Sporting Excellence
 Main Activity 1 Promote organizations for sporting excellence through 
standardized and systematic management
 Sports Authority of Thailand has set the standard and the work performance evaluation as well as 
continuously improving the evaluation criteria. The organization has also conducted training to provide 
knowledge and understanding about the evaluation criteria for 82 sports associations in 2019. There were 
73 sports associations that passed the evaluation criteria, 58 sports associations that passed the strategy 
plan revision criteria, and 65 provincial sports associations that passed the criteria.

 Main Activity 2 Develop Athletes and Sporting Personnel to National 
Excellence and Enhance Potential for International Competition
 Regarding the improvement aspect, Sports Authority of Thailand has improved the athletes 
through the Sports Hero project. In 2019, 883 athletes from 16 sport types were audited and selected. 
These sports were swimming, archery, athletics, badminton, boxing, rowing, cycling, gold, judo, table 
tennis, taekwondo, tennis, weightlifting, wrestling, shooting, and beach volleyball. A total of 793 athletes 
(94.63%) qualified and participated in the national competition. A total of 365 athletes received medals. A 
total of 15 athletes (1.79%) become Thai national athletes
 Sports Authority of Thailand has received budget from the National Sports Development Fund 
in arranging international courses. It also encourages sports associations to conduct national training 
courses for sports personnel, who are members of the sports associations and provincial sports associations. 
The human resources recruiting performance from fiscal year of 2019 revealed that 628 sports personnel 
passed the training and registered. Consequently, a total of 588 sports personnel (93.63%) were ready to 
work. 

Main Activity 3 Improve Sporting 
Competition Standard to Excellence 
at both National and International Levels
 In 2019, Sports Authority of Thailand has conducted 
National Youth, National, National Disability Sports, and 
Thailand National Senior games. There are 4 national 
competitions as follows: 
 At the 46th National Games or Chiang Rai Games 
held between November 18 - 28, 2018 at Chiang Rai 
Province, there were 12,847 athletes from 77 provinces 
competing in 41 sporting categories. The top ranked 
province is Bangkok with 118 gold medals, followed by 
Udon Thani with 51 gold medals, and Chonburi with 48 
gold medals. 
 The 36th National Disability Games or Nam Kok 
Games was held between January 18 – 22, 2019 at Chiang 
Rai Province. There was a total of 2,546 athletes from the 
77 provinces participating in 17 sporting categories. 
The top ranked province is Bangkok with 71 gold 
medals, followed by Nonthaburi with 65 gold medals, 
and Chonburi with 38 gold medals.
 The 35th Youth National Games or Buri Ram 
Games was held between May 10 – 20, 2019 at Buri Ram 
Province. There was a total of 13,191 athletes from the 77 
provinces participating in 45 sporting categories. The top 
ranked province is Bangkok with 143 gold medals, followed 
by Chonburi with 53 gold medals, and Supan Buri with 
47 gold medals.
 The 2nd National Senior Games or Rom Buri 
Games was held between August 25 - 31, 2019 at Buri Ram 
Province. There was a total of 3,669 athletes from the 
77 provinces participating in 13 sporting categories. The 
top ranked province is Bangkok with 39 gold medals, 
followed by Songkhla with 29 gold medals, and Nakhon 
Ratchasima with 22 gold medals. 
 The Sports Authority of Thailand led the Thai 
national team participation in 3 international competitions 
as follows:

 30th SEA Games
 The competition was held during 30 November 
– 11 December 2019 in the Philippines. There were 62 
sporting categories. The Thai national team consisted 
of 981 Thai athletes, who participated in 51 sporting 
categories. The country ranked 3 out of 11 nations, 
receiving 92 gold medals, 103 silver medals, and 122 
bronze medals. The total is 317 medals.
 30th Asian Para Games
 The competition was held during 6 – 13 October 
2019 in the Jakarta, Indonesia. There were 43 countries 
participating in 18 sporting categories. A total of 383 
Thai athletes have participated in 14 sporting categories. 
Thailand ranked number 7, receiving 23 gold medals, 
33 silver medals, and 50 bronze medals.
 3rd Youth Olympic Games 
 The competition was held during 6 – 18 October 
2019 in Buenos Aires, Argentina. There were 206 
nationalities competing in 31 sporting categories. A 
total of 88 Thai athletes have participated in 20 sporting 
categories. Thailand ranked number 12, receiving 5 gold 
medals, 5 silver medals, and 2 bronze medals.
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Outcome 2  Managing for Professional Sports
 Main Activity 4. Promote and support professional sporting competitions 
 This activity aims at people’s happiness and pride in supporting professional sports. Sports Authority 
of Thailand has trained athletes to become 33 international professional athletes. This number exceeded 
the target by 3 athletes (from 5 sporting categories; 10 athletes from golf, 2 athletes from car racing, 4 
athletes from snooker, 9 athletes from tennis, and 8 athletes from bowling). In addition, the professional 
competition has been held for 13 sporting categories in 42 events. Such competition contributed 25,245 
million baht in terms of economic value. Research has been conducted on the happiness and pride toward 
professional sports among those who were involved in professional sports. This included people such as
professional sports organization, sponsors, and professional sports from 13 sporting categories. The result 
showed the happiness and pride score at 4.16.
 Main Activity 5. Promote, support, and develop professional sports 
competition in terms of athletes and personnel to be qualified at all levels. 
 In 2019, Sports Authority of Thailand has held the competition that comprised of 13 sporting categories 
in 36 events, all of which passed the criteria at 80%. Moreover, boxing human resources improvement 
program was conducted to promote and improve work efficiency. The participants were professional Thai 
boxing trainer level (B, C, A License) and boxing personnel. A total of 243 out of 251 people (96.81%) 
passed the evaluation. These included 35 professional Thai boxing trainers level B- License Batch 1,  59 
professional Thai boxing trainers level C- License Batch 1, 61 professional Thai boxing trainers level 
C- License Batch 2, 59 professional Thai boxing trainers level C- License Batch 3, and 29 professional Thai 
boxing trainers level A- License Batch 1.
 Main Activity 6 Improve the professional league rules and regulations to 
assist, support, and promote athletes, personnel, managers, competition organizers, 
associations, and clubs.
 Sports Authority of Thailand has compiled the subsidiary legislation to the Professional Sports 
Act 2013. A total of 20 subsidiary legislation out of 21 has been completed. This is to ensure that professional 
sports can be a profession equipped with standard and recognition from the public. A total of 84.41% of 
executives, athletes, personnel, and competition organizers show good understanding about the subsidiary 
legislation of Professional Sports Act 2013.

Outcome 3  Managing Sports Science 
and Technology
 Main Activity 7 Manage the central 
and regional sports science centers to have 
the same standard in order to support the 
development of athletes and the public.
 Sports Authority of Thailand has developed 
sports science and technology centers at the central 
and provincial areas to improve service standards to
serve athletes and members of the public. In the fiscal 
year 2019, this standard has been executed. A total 
of 9 centers passed the evaluation including Sports 
Science Department 100%, Region 1 office in Chonburi 
79%, Region 2 office in Supan Buri 92%, Region 3 
office in Nakhon Ratchasima 84%, Region 5 office in 
Chiang Mai 92%, Sports Science Center in Surin 72%, 
Sports Science Center in Nonthaburi 80%, Sports 
Science Center in Ratchburi 76%, and Sports Science 
Center in Phuket 72%.
 Based on the standard, 25 sports science 
centers at the central and provincial regions have been 
elevated and 12 centers are in progress. Thus, the total 
number is 37 centers. In addition, the sports science 
centers have been renovated and installed with modern 
scientific equipment to become “Sports Science 
Institute of Thailand”.
 Main Activity 8 Develop and manage 
sports knowledge and scientific and 
technology innovation 
 In fiscal year 2019, Sports Authority of Thailand 
has completed 6 knowledge management topics as 
follows: 
 1.  Stimulating the tissues of low contraction 
muscles by combining training for fatigue, plyometric, 
and speed training for athletics team 
 2. Influence of combining specific stamina 
training and highest speed spinning on physical     
adjustment, physical fitness, intensity level of insulin-like 
growth factor-I, insulin-like growth factor, protein type 
3, cortisol, and Interleukin 6 for futsal players 

 3. Analysis of the relationship among 
consciousness, self-compassion, self-regulation, 
anxiety in sport competition and determination 
among young Thai athletes for the development of 
consciousness, acceptance, and commitment 
program for young Thai athletes and their anxiety 
and determination in competition
 4. Comparison study of the integrative training 
and regular interval training in 2,000-meter rowing; 
the physical and mental fitness of disabled oarsman 
 5. The influence of stabilizer quality on speed 
and stabilization under different serving speeds
 6. The estimation of the need for sports science 
equipment in the Sports Association of Thailand 
 2 topics from the knowledge management 
scheme have been applied in the competition setting 
as follows:  
 1. Result of combining a plyometric training and 
proprioceptive neuromuscular facilitation stretching 
in the jump height of Thai volleyball national team 
players, in the Volleyball Girls' U18 World Championship
 2. Effects of specific tennis movement training 
for 6 weeks on physical fitness of tennis youth 
national team
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 Main Activity 9 Promote, support, and develop the performance of athletes and 
personnel at both the national and international level as well as monitoring the anti-doping 
control.
 Sports Authority of Thailand has provided facilities and equipment for sports science personnel, 
evaluated and improved the service standards to meet with the needs of all service users. In fiscal year 
2019, doping substances were tested. It was found that 27 out of 2,280 athletes (1.184%) used the      
substances.  

Outcome 4 Organization and Sports Service Management 
 Main Activity 10. Develop organization management to increase performance 
 Sports Authority of Thailand applied the criteria from Thailand Quality award to be consistent with 
the criteria used for state enterprise evaluation. 
 Main Activity 11. Create Increased Value in Sports Industry
Sports Authority of Thailand has managed business and privileges. The income from the privileges is around 
318 million baht. There were 9 main sponsors. The sports awareness campaign has been urged via media 
channels such as sports magazine, printing, television, and radio. Sports events and national competitions 
were also being broadcasted through television channels, live shows, and 24 hours T sports channel among 
others. More than 20 million people received the news about Sports Authority of Thailand. In addition, the 
research from T sports channel showed their percentage of audience at 5.16%.

 The economic value created from sport activities stimulating the sports industry growth is worth 
31,000 million baht, which is higher that set target at 25,700 million baht. The main activities are the 
following: 
1) The national competition 46th “Chiang Rai games” and 35th Youth National Games “Buri Ram 
     Games” has created economic value worth 2,111 million baht.
2) Professional sports 13 sport types with 42 programs has created economic value 
    worth 20,891 million baht.
3) 11 Sport tourism programs has created economic value worth 8,536 million baht.
 -  Cycling competition, Le Tour de France 2018 held during 19-21 October 2018 
 -  Golf competition, Asian Tour Qualifying school held during 28 November - 1 December 2018
 -  Jet ski competition, Jet Ski World Cup held during 5-9 December 2018
 -  Golf competition Thailand held during 21-24 February 2019
 -  Cycling competition, Tour of Thailand held during 1 - 10 April 2019
 -  Golf competition, Lady European Tour held during 20 – 23 June 2019
 -  International Chiang Rai Half-marathon running held on 7 July 2019
 -  Cycling competition, SAT Thailand Invitation held during 9 – 11 August 2019
 -  Basketball competition, SAT Srisaket World Invitation held during 14 – 18 September 2019 
 -   Volleyball competition, SAT Thailand Volleyball Invitation held during 20 – 22 September 2019
 -   Motorbike racing, MOTO GP 2019 held during 4-6 October 2019

 Main Activity 12. Improve Sports Authority of Thailand Sports Center to 
support the development of sports and exercise
 Sports Authority of Thailand has managed, evaluated the service standards, and improved the 
standards of national sport training center and provincial stadiums. The survey in 2019 revealed that 
18,885,551 service users of Sports Authority of Thailand has the highest satisfaction score at 4.31.
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ห้องสมุดกีฬา
เพ่ือประชาชน กกท

ห้องสมุดกีฬา
เพ่ือประชาชน

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย

สืบค้นรายช่ือทรัพยากร
ห้องสมุดกีฬา

สืบค้นรายช่ือทรัพยากร 
ห้องสมุดกีฬาเพ่ือประชาชน

พิพิธภัณฑ์กีฬา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย

แนะนำาห้องสมุดกีฬา
เพ่ือประชาชน 

การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้บริการห้องสมุดกีฬา

เพ่ือประชาชน

 บริการของ กกท.






