
 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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ภัาพรวิมผลัการดำำาเนินงานสำาหรบัปี 2564 เปรย่์บเทำย่์บกับปี 2563
 ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีรายได้้รวม จำานวน 5,600.26 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี
ก่อน จำานวน 520.23 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 10.24 ค่าใช้จ่ายรวม จำานวน 5,229.72 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
จำานวน 247.78 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 4.97 กำาไรเบ็ด้เสร็จรวมสำาหรับปี จำานวน 364.97 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี
ก่อน จำานวน 266.88 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 272.08

 ราย์ได้ำ
 รายได้้จากเงินอุด้หนุนงบประมาณ จำานวน 2,701.33 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 48.24 ของรายได้้รวม โด้ยเพิ�ม
ขึ�นจากปีก่อน จำานวน 126.11 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 4.90
 รายได้้จากการด้ำาเนินงาน จำานวน 78.73 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 1.41 ของรายได้้รวม โด้ยลด้ลงจากปีก่อน 
จำานวน 16.46 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 17.29
 รายได้้สิทธิประโยชน์ จำานวน 186.25 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 3.33 ของรายได้้รวม โด้ยเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
จำานวน 100.57 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 117.39
 รายได้้เงินสนับสนุนกีฬา จำานวน 2,533.23 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 45.23 ของรายได้้รวม โด้ยเพิ�มขึ�นจากปี
ก่อน จำานวน 291.04 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 12.98 โด้ยได้้รับสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 รายได้้อ้�น จำานวน 100.72 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 1.80 ของรายได้้รวม โด้ยเพิ�มขึ�นจากปีก่อน จำานวน 18.97 
ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 23.20
 
 ค่าใช้จ่าย์
 ค่าใช้จ่ายในการด้ำาเนินงานในส่วนที�ได้้รับเงินอุด้หนุนงบประมาณ ประกอบด้้วย เงินอุด้หนุนเพ้�อส่งเสริมกีฬา  
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายสำานักงานและอำานวยการ จำานวน 1,945.19 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน 
จำานวน 17.99 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 0.92 ประกอบด้้วย
  1.  เงินอุด้หนุนเพ้�อสง่เสริมกีฬา จำานวน 1,511.71 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน จำานวน 20.61 ล้านบาท หร้อคิด้
เป็นร้อยละ 1.34
  2.  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จำานวน 373.93 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จำานวน 16.47 ล้านบาท หร้อ
คิด้เป็นร้อยละ 4.61
  3.  ค่าใช้จ่ายสำานักงานและอำานวยการ จำานวน 59.55 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน จำานวน 13.86 ล้านบาท หร้อ
คิด้เป็นร้อยละ 18.88
 ค่าใช้จ่ายจากเงินสำารอง จ่ายตามมติคณะกรรมการ กกท. และตามพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2558  จำานวน 
44.52 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน จำานวน 132.68 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 74.88
 ต้นทุนจากการให้บริการ จำานวน 75.54 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จำานวน 17.99 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อย
ละ 31.27
 ค่าใช้จ่ายสิทธปิระโยชน์ จำานวน 4.31 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน จำานวน 80.99 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 
94.95
 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกีฬา จำานวน 2,272.02 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน จำานวน 30.52 ล้านบาท หร้อคิด้เป็น
ร้อยละ 1.36
 ค่าใช้จ่ายอ้�น จำานวน 0.43 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน จำานวน 99.71 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 99.58
  

รัาย่งานวิิเครัาะห์ทางกิารัเงิน	ปรัะจำาปี	2564



120 รายงานประจำาปี 2564
การกีฬาแห่งประเทศไทย

 สภัาพคล่ัอง
 ณ วันที�  30  กันยายน  2564  กกท. มีเงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ จำานวน 5,878.96 ล้านบาท เพิ�มขึ�น
จากวันต้นงวด้ จำานวน 1,179.21 ล้านบาท หร้อคิด้เป็นร้อยละ 25.09 โด้ยมีกระแสเงินสด้สุทธไิด้้มาจากกิจกรรมด้ำาเนิน
งาน จำานวน 2,102.23 ล้านบาท เงินสด้สุทธใิช้ไปในกิจกรรมจัด้หาเงิน จำานวน 132.03 ล้านบาท ในจำานวนนี�ประกอบ
ด้้วยเงินรับจากทุนสร้างสนามกีฬาตามโครงการเฉีลิมพระเกียรติ จำานวน 0.04 ล้านบาท จัด้สรรกำาไรสุทธิประจำาปีนำา
สง่คลัง จำานวน (120.78) ล้านบาท และเงินจ่ายชำาระหนี�สินตามสัญญาเชา่การเงิน จำานวน (11.29) ล้านบาท เงินสด้ใช้
ไปในกิจกรรมลงทุน จำานวน 790.99 ล้านบาท ในจำานวนนี�ประกอบด้้วยการลงทุนในที�ดิ้น อาคาร และอุปกรณ์ และงาน
ระหว่างก่อสรา้ง จำานวน (1,286.33) ล้านบาท สนิทรพัยไ์มมี่ตัวตน จำานวน 0.68 ล้านบาท เงินสด้รบัจากการรบัโอนสนาม
กีฬาสมโภชเชยีงใหม ่700 ปี จำานวน 7.90 ล้านบาท และกระแสเงินสด้ในเงินลงทุนชั�วคราวลด้ลง จำานวน 486.76 ล้านบาท
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งบการเงินประจำาป่ พ.ศึ. 2564 ก่อนสำานักงานการตำรวิจเงินแผน่ดิำนรบัรอง
สรุปข้อมูลัทำ่ส่ำาคัญทำางการเงิน

สนิทำรพัย์์

สนิทำรพัย์์ ป่ 2564 ป่ 2563

สนิทำรพัย์ห์มุนเวิย่์น

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 5,878,958,894.76 4,699,752,480.18

เงินฝึากปีระจำาระยะสั้น 958,019,016.48 1,444,781,733.19

ลูกหน่้เงินยืมื 526,646,203.38 463,483,743.22

ลูกหน่้หมืุนเว่ยนอ่ืน 47,853,764.99 50,592,761.39

เงินจ่ายล่วงหน้า 123,583,277.83 143,369,527.83

สินทรัพย์หมืุนเว่ยนอ่ืน 128,943,699.41 21,784,661.07

รวมืสินทรัพย์หมืุนเว่ยน 6,823,764,906.88 7,159,156,165.57	

                                  สนิทำรพัย์์ไมห่มนุเวิย่์น

ท่่ดิน	อาคาร	และอุปีกรณ์์	(สุทธิ) 			5,667,771,582.70	 			4,711,440,624.17	

สินทรัพย์สิทธิการใชื้้ 					227,090,809.70	 																						-			

งานระหว่างก่อสร้าง 			3,061,526,902.93	 			2,507,227,207.10	

สินทรัพย์ไมืม่ื่ตั้วต้น	(สุทธิ) 					109,637,638.45	 					489,105,631.85	

สินทรัพย์ท่่เกิดจากสัญญา	-	ไมืห่มืุนเว่ยน 					462,563,145.88	 					448,029,634.52	

รวมืสินทรัพย์ไมืห่มืุนเว่ยน 9,528,590,079.66 8,155,803,097.64

รวิมสนิทำรพัย์ไ์ม่หมุนเวิย่์น 17,192,594,936.51 14,979,568,004.52
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งบการเงินประจำาป่ พ.ศึ. 2564 ก่อนสำานักงานการตำรวิจเงินแผน่ดิำนรบัรอง

หน่ส้นิแลัะสว่ินของเจ้าของ

หน่ส้นิแลัะสว่ินของเจ้าของ ป่ 2564 ป่ 2563

หน่ส้นิหมุนเวิย่์น

เจ้าหน่้หมืุนเว่ยนอ่ืน 1,832,301,348.37 	1,666,482,063.24	

ค่าใชื้้จ่ายรอการหักล้าง 518,336,172.09 	450,993,319.63	

หน่้สินต้ามืสัญญาเชื้า่ท่่ถึงกำาหนดชื้ำาระภายใน	1	ป่ี 16,453,853.05 	-			

หน่้สินหมืุนเว่ยนอ่ืน 601,432,570.09 	850,354,168.91	

รวมืหน่้สินหมืุนเว่ยน 2,968,523,943.60 	2,967,829,551.78	

                                 หน่ส้นิไมห่มนุเวิย่์น

หน่้สินต้ามืสัญญาเชื้า่ 				209,423,483.71	 -

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 	6,210,194,757.56	 	5,194,429,831.94	

รายได้เงินสนับสนุนก่ฬารอการรับรู้ 	1,051,592,299.53	 	435,383,602.04	

รายได้สิทธิปีระโยชื้น์	รอการรับรู้ 	145,488,069.46	 	98,555,902.53	

หน่้สินท่่เกิดจากสัญญา	-	ไมืห่มืุนเว่ยน 	462,563,145.88	 	448,029,634.52	

รายได้เงินอุดหนุนรอโอน 	2,349,321,388.78	 	2,296,490,501.52	

ปีระมืาณ์การหน่้สินไมืห่มืุนเว่ยนสำาหรับลปีระโยชื้น์
พนักงาน 	265,859,226.00	 	263,826,287.00	

กองทุนต่้าง	ๆ 	16,601,064.28	 	20,528,278.50	

รวมืหน่้สินไมืห่มืุนเว่ยน 	10,711,043,435.20	 	8,757,244,038.05	

รวมืหน่้สิน 	13,679,567,378.80	 	11,725,073,589.83	

                                   สว่ินของเจ้าของ

ทุนงบปีระมืาณ์แผน่ดิน	กกท. 	433,310,308.23	 	433,310,308.23	

ทุนสร้างสนามืก่ฬาต้ามืโครงการเฉลิมืพระเก่ยรติ้ 	16,289,158.08	 	16,243,491.00	

รวมืทุน 	449,599,466.31	 	449,553,799.23	

กำาไรสะสมื 	3,063,428,091.40	 	2,804,940,615.46	

รวมืสว่นของเจ้าของ 	3,513,027,557.71	 	3,254,494,414.69	

รวมืหน่้สินและสว่นของเจ้าของ 	17,192,594,936.51	 	14,979,568,004.52	


